
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

Nro 8 | 29. vuosikerta | Keskiviikkona 23.2.2011 | Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen | www.alueviesti.fi  | Painos 32 000 kpl

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

Puistokatu 16, Vammala, p. 03-511 2499
Av. ma-pe 10-17, la 10-14 www.asustemorena.fi

HYVÄN OLON PÄIVÄTHYVÄN OLON PÄIVÄT

-35%-35%
(ke avoinna klo 18 asti)

KAIKKI 
LIIVIT

KAIKKI 
LIIVIT
-edustajat tekevät energiahierontaa 

veloituksetta! (arvo 25,-)
tuote-esittelyä ym...

-edustajat tekevät energiahierontaa 
veloituksetta! (arvo 25,-)

tuote-esittelyä ym...

23.-24.2. 23.-24.2. 

25.2.-4.3. 
lomailemme, 
liike suljettu.

Maahantuojan edustaja esittelee
uusimmat DIOR ja GUCCI kehykset.

tyylihetki

Yksiteho-
silmälaseista
-100!
Moniteho-

silmälaseista
-200!

Kevään kehys-

ja aurinkolasi-

esittely 

24.2. klo 11-17.30

SASTAMALA

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

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!

Tervetuloa palveltavaksi

ASEMAN KENKÄ
S.Haapamäki 

Puistokatu 9, Vammala, p. (03) 514 3160 
Av. ma-to 9-17.30 pe 9-18 la 9-14

keskiviikko-

torstai

TARJOUSHYLLYT JA 
-KORIT TYHJIKSI!

TARJOUSHYLLYT JA 
-KORIT TYHJIKSI!

60€
KASSITARJOUS

NAISTENNILKKUREITA,SAAPIKKAITA JA AVOKKAITA

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

Fosmostar

!"#"$%&'%

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

()$*+,**")-.,//0)1"
234%)$51"1%%2).1

Ultraääni -ihonpuhdistus
koululaisille

(Norm. 59,-)

Tarjous voimassa 9.3.asti.

Syvälämpöhoito
vartalolle

!"#$%
Tarjous voimassa 
maaliskuun loppuun.

&"$%

(Norm. 300,-)

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!

Muistathan Hippokisat Pehulan koululla tänään 
klo 17.00–, ennakkoilmoittautumiset paikan päällä 
klo 16 alkaen.
Sarjat: 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007 ja 
jälk. synt. tytöt ja pojat.

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

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

Presidentti
paikalla LAUKKUCENTER

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 10 - 18

LAUKKULAUKKUCENTERCENTER

NYT HOFLER 
MATKALAUKUT

• neljällä pyörällä
• 3 kokoaoa

Kolmen 
vuoden 
takuu

Voimassa 24.2.-2.3.2011
vain Härkäpakarin Hesburgerissa

11!!

ATERIANATERIAN
OSTAJALLEOSTAJALLE
JUUSTO-JUUSTO-

HAMPURILAINENHAMPURILAINEN
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Ilkivalta

Liikuntasihteeri Aho: 
”Vahingontekijöille erävoitto”

 ! Sastamalan Hopun urheilupuiston huoltorakennuksen käyttöä on rajoitettu 
 toistuvan ilkivallan takia. Kameravalvonnan toivotaan hillitsevän rötöstelyä.

 "Minna Isotalo

Hopun urheilupuiston huol-
torakennuksen ovia on tur-
ha nykiä auki enää klo 15.30 
jälkeen arkisin. Viikonloppui-
sin pukukoppiin ei ole päässyt 
vaihtamaan luistimia jalkaan-
sa ollenkaan. Jos luonto kut-
suu, on talviliikkujien suun-
nattava muualle. Rajoitet-
tu aukiolo on ollut voimassa 
noin kolme viikkoa. Syy huol-
torakennuksen ovien kiinni-
pitämiseen on toistuva ilkival-
ta. ”Meillä ei ollut enää muita 
vaihtoehtoja. Nuorten häiri-
köinti ja kiinteistön tuhoami-
nen on saanut sellaiset mit-
tasuhteet, että tällainen pak-
koratkaisu oli tehtävä”, sanoo 
kaupungin liikuntasihteeri Ja-
ri Aho.

Ahon mukaan nuorisoa on 
oleillut urheilupuistossa aina, 
mutta parin viime vuoden ai-
kana mukaan kuvioihin on 
tullut ilkivaltaa ja vahingon-
tekoja. Keväällä pukukopeissa 
aiheutettiin tuhoa potkimal-
la sisäovet säpäleiksi. Kesäl-
lä tekonurmikentällä ajettiin 
mopoilla ja alueella poltettiin 
roskia. Syksyllä rötöstely jat-
kui taas huoltorakennuksessa. 
Seiniä sutattiin, wc-pönttöjä 
ja pisuaari rikottiin. ”Kiinteis-
töstä sai useaan otteeseen sii-
vota oluttölkkejä ja kaljapullo-
ja, juhlijoiden jälkeensä jättä-

mä sotku oli aina melkoinen”, 
Aho päivittelee. Kuukausi sit-
ten huoltorakennukset ikku-
nat rikottiin. ”Tilojen korjaa-
misesta on tullut kaupungil-

le jo melkoinen lasku, mutta 
päällimmäisenä tässä on huo-
li rakennuksen olemassolosta. 
Mitä urheilupuisto olisi ilman 
puku- ja wc-tiloja?” 

Valvontakamerat 
avuksi
Eniten Ahoa sapettaa kui-
tenkin se, että jonkun nuo-

risoporukan käyttäytymi-
sen vuoksi lapset ja lapsi-
perheet ovat alkaneet vält-
tää tilojen käyttöä. ”Ei 
sinne kukaan viitsi mennä, 

Liikuntasihteeri Jari Aho on ollut Hopun urheilupuiston tilanteesta huolissaan.

jos siellä juodaan alkoholia 
ja remutaan.” 

Nykyistä tilannetta urhei-
lupuistossa Aho luonnehtii 
rettelöitsijöiden erävoitoksi. 
”Tämä on erittäin valitetta-
vaa. Urheilupuiston tulisi ol-
la kaikkien kaupunkilaisten 
yhteinen, liikunnan harjoit-
tamiseen tarkoitettu paikka.” 

Aho on pahoillaan myös 
vahingontekoihin syyllisty-
neiden nuorten puolesta. ”Oli-
si heidänkin etunsa, että van-
hemmat puuttuisivat asiaan. 
Itselläni on sellainen tunne, 
että tekijöitä suojellaan. Joku 
aikuinen puistossa liikkuja on 
varmasti tunnistanut jonkun 
tekijöistä, mutta ei vain tohdi 
ottaa yhteyttä tämän vanhem-
piin tai viranomaisiin.”

Jatkossa rettelöitsijöi-
den tunnistaminen helpot-

tuu, sillä kaupunki on hank-
kinut puistoon valvontaka-
merat. Kiinteistöpäällikkö 
Heikki Ahon mukaan puis-
toon asennetaan tällä viikol-
la kaksi kameraa, jotka kus-
tantavat asennuksineen noin 
2950 euroa. Kameroihin tal-
lentuu huoltorakennuksen 
alue. ”Laitteistoon sisältyy 

nelikanavainen tallennin, 
joten tarvittaessa voimme 
kytkeä systeemiin vielä kak-
si kameraa lisää. Voi olla, et-
tä kesällä ilmenee tarvetta te-
hostaa kenttäalueen valvon-
taa.”

Jari Aho on kameroiden 
saamiseen enemmän kuin 
tyytyväinen. ”Tarkkailem-
me tilannetta, ja toivon mu-
kaan huoltorakennus voi pi-
an taas olla avoinna iltaisin ja 
viikonloppuisin.”

Näin pahaa jälkeä rettelöitsijät saivat aikaan puku-
tiloissa viime keväänä. 

”Olisi heidänkin etunsa, että 
vanhemmat puuttuisivat asiaan.

!""#$%&
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HIIHTOTAKIT, 
-HOUSUT, JA 
-PUVUT sekä
TOPPA-ASUT SUKSIVOITEET 

JA TARVIKKEET

SELKÄREPPUJA
Myös uusia malleja

KAIKKI LENKKARIT 

MEILTÄ NYT 
TESTIVOITTAJA 

SUVI-
VESIJUOKSUVYÖT!

LOPUT SUKSIPUSSIT 
2–4 parille

KESKIVIIKKO – LAUANTAI

SUKSIEN
VOITELU- JA 

HUOLTO-
OPASTUSTA

KILPAILUJA 
JA 

MUOTINÄYTÖS
ARVONTAA

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄÄ:

10–16

Avoinna
lauantaina:

8.30–21

10–16

SUKS

Tarjoilua
GRILLI-
MAKKARAA
1000:lle ensimmäiselle

LIIKU JA
RENTOUDU

-tapahtuma 

LIIKU JA
RENTOUDU

-tapahtuma 

lauantaina 26.2.

Apajankulmassalauantaina 26.2.

Apajankulmassa

HUIKEITA TARJOUKSIA 

KAIKISSA LIIKKEISSÄ!HUIKEITA TARJOUKSIA 

KAIKISSA LIIKKEISSÄ!

TASARAHALLA!
ALKAENTASARAHALLA!
ALKAEN

ALKAENALKAEN

VÄHINTÄÄNVÄHINTÄÄN
TUTUSTUMISHINTA 

KE-LA!TUTUSTUMISHINTA 
KE-LA!

HIIHTOLOMATARJOUKSET

-20%

35,-

JOPAJOPA

-40% -70%

10,-
(norm. 19,90)

30,-
(ovh. 79,-)

9,-
(ovh. 19,90)

LOPUTLOPUT

AITO!AITO!

Tuo suksesi voideltaviksi edulliseen ja ammattitaitoiseen 
suksihuoltoomme! Nyt edullisesti myös luistimien teroitukset!

VUOKRAA HIIHTOLOMAN 
AJAKSI TAI OSTA OMAKSI!
VUOKRAA HIIHTOLOMAN 

AJAKSI TAI OSTA OMAKSI!

VARASLÄHTÖ 
KEVÄÄSEEN! 
VARASLÄHTÖ 
KEVÄÄSEEN! 

Tule tekemään edullisia poistolöytöjä. 
Myymme vuoden 2010 mallistoa 

ULOSKANTOHINTAAN!
KAIKKI VÄHINTÄÄN -40%

Uusia poistoeriä saapuu ke-pe.

Tule tekemään edullisia poistolöytöjä. 
Myymme vuoden 2010 mallistoa 

ULOSKANTOHINTAAN!
KAIKKI VÄHINTÄÄN -40%

Uusia poistoeriä saapuu ke-pe.

-50%

Erä
JUOKSU-
TAKKEJA

FJELLPULKEN
-lastenahkio

KA

Lasten ja 
naisten 
TUULIPUKUJA
Miesten 
VERKKA-
HOUSUJA

LOPUTLOPU

KK

39,-
(norm. 45,-)

Myös uus

-50%



3Keskiviikko helmikuun 23. 2011

Tarjoukset ovat voimassa 23.2.-1.3.2011 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

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

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

www.saastomarket.com

Nestle
Cheerios
MURO
375 g

Taffel
MEGA-
PUSSIT
275-350 g

Marabou
SUKLAA-
LEVYT
200 g

Mini Tupla
SUKLAA-
PATUKKA
20 g

O´boy
KAAKAO-
JUOMA-
JAUHE
1 kg

199
pkt 
(5,31 kg)

299
kg
1 tanko/
talous

1990
pack
(2,06 l)
sis. pantti
3,60

500
2 prk
(5,56 kg)
yks. 3,49

200
10 prk
(1,33 kg)
yks. 0,35

099
prk
(9,90 kg)

099
pkt
norm. 1,89

Ingman
PERINTEISET
JOGURTIT
150 g
• ei rasvattomat

Vesta
PIPPURISILLI
100/160 g

23.2.-1.3.
KONSULENTIT HUITTINEN: 
Pe 26.2. Heinon Leipomo 9-16
La 27.2. Pyymäen Leipomo 9-15

KONSULENTIT HÄIJÄÄ: 
Pe 26.2. Pyymäen Leipomo 9-16
La 27.2. Pirjon pakari 9-15

Karjala
III-OLUT
24 x 0,33 l

Kulta
Katriina
KAHVI
500 g

199
pkt
(3,98 kg)
1 pkt/tal.
seur. 3,19

069
pkt
(1,73 kg)

Edam
JUUSTO-
TANKO
n. 2,5 kg

Suomalainen
KUNINGATAR-
HUNAJA
450 g

VAIN SU
ERÄ!

Poutun
LENKKI
400 g

Tarjous voim. 1.2.-31.3.2011

Ingman
VANILJA-
KERMA-
JÄÄTELÖ
1 L

189
pss 
(5,40-
6,87 kg)
norm. 2,49

250
2 kpl 
(6,25  kg)
yks. 1,79

200
20 kpl 
(5,00 kg)
yks. 0,39

359
pss

Möllerin
Tupla
KALAÖLJY-
VALMISTE
100 tabl.

Autoilijan
LASINPESU-
NESTE
5 L

Palmolive
SUIHKU-
SAIPPUA
250 ml

895
prk
(0,09 tabl)
norm. 11,90

179
kannu
(0,36 l)

099
plo
(3,96 l)
norm. 1,49

Colgate
HAMMAS-
TAHNA
3x75 ml

299
pack
(13,29 l)

Smart Store
SÄILYTYS-
LAATIKOT

Täällä
Pohjantähden
Alla 2 -DVD

-30%

995
kpl

PE-LA

Lauantaina 26.2. klo 10-16 Huittissa Lujan D-98 jääkiekkojuniorit
ja Häijäässä leirikoululaiset myyvät WC- ja talouspaperia.

Soft Embo
WC-PAPERI 40 rll
ja Emilia
TALOUSPAPERI
20 rll

Myynnissä myös
grillimakkaraa

ja arpoja

YHTEISHINTAAN

Kiinteän verkon liittymästä 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min. Matkaviestinverkon liittymästä 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min (sis alv23%).
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Pääkirjoitus 23.2.2011

Pukstaavin 
hankinnat haussa

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ra-
kentuu kovalla kohinalla, mutta paljon 
on vielä tehtävää. ”Pukstaavi-hankkeessa 
ostetaan monia palveluita ja toteutuksia 
yrityksiltä. Haluan kannustaa paikallisia 
osaajia mukaan tarjouskilpaan”, kirjains-
tituutin johtaja Leena Aaltonen sanoo.
 Sivu 7

Ravureita jäällä!
Vammalan seudun Ravin järjestämät jääravit 
saivat lukuisat paikkakuntalaiset Roismalan-
lahdelle sunnuntaina. Myös Ruohosen per-
he oli paikalla aistimassa ravitunnelmaa ja 
maistelemassa pu! etin herkkuja. ”Harvem-
min sitä näkee näin paljon hevosia kaupun-
gin keskustassa”, ihasteli Hannu Ruohonen.
 Sivu 18

Vanhat tanssivat 
ja abit juhlivat

Lukioissa oli riemukas 
viime viikko, kun abi-
turientit juhlivat lukio-
opintojen päättymistä 
ja kakkosluokkalaiset 
viettivät prinsessapäi-
vää tanssin merkeissä.    
 Sivu 11

www.alueviesti.fi 
ISSN 1236-0619
Sanomalehtien 
Liitto ry:n jäsen

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

Ilmoitukset 
maanantaihin 

klo 14 
mennessä.

Aluetori-ilmoituk-
set, järjestöpalstat 

ja seurakunta-
tiedot ma klo 12 

mennessä.

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

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

Lehden voi tilata jakelualueen ulkopuolelle Suomessa
 45,00/vuosikerta
 14,00/3 kk

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

Toimitus 010 229 0400 toimitus@alueviesti.fi 

Päätoimittaja 
Maija 
Latva 
010 229 0411

Uutispäällikkö 
Hannu 
Virtanen
010 229 0417

Toimittaja
Marianna
Langenoja
010 229 0419

Toimittaja
Jorma 
Vesterholm
010 229 0421

Myyntipääl-
likkö Eeva 
Rasinperä
010 229 0413

Aluemyynti-
päällikkö 
Arja Huolman
010 229 0422

Myyntineuvot-
telija Jerry 
Stenberg
010 229 0412

Myyntineuvot-
telija Heli 
Suominen
010 229 0414

Myyntineu-
vottelija 
Sanna Hasu
010 229 0415

Toimittaja
Minna 
Isotalo 
010 229 0418

Ilmoitukset 010 229 0400 ilmoitukset@alueviesti.fi 

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

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

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

Hintoihin lisätään alv 23 %.

Julkaisija
Kustannusliike Aluelehdet Oy
toimitusjohtaja Sami Latva
010 229 0410

Sivunvalmistus
Keskuskuva Ky, Sastamala

Painopaikka
Allatum Oy, Pori

JSN

Nuorten 
työllistymiseen

on satsattava
Nuorisotyöttömyys on yksi Pohjoismaiden suu-

rimmista ongelmista. Jos nuori ei pääse lain-
kaan työelämän alkuun, on syrjäytymisen ris-

ki suuri. Yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen aihe-
uttaa usein myös tapahtumaketjun, josta tulee kallis 
lasku koko kansakunnalle. Pysyvä syrjäytyminen on 
nimittäin jonkin tutkimuksen mukaan uhkana jo kol-
messa kuukaudessa.
Nuorison työelämään kiinni pääsyn pitäisi kiinnos-
taa meitä jo työelämässä olevia senkin vuoksi,  että 
juuri he maksavat tulevaisuudessa meidän eläkkeem-
me. Asia siis kuuluu meille kaikille mitä suurimmas-
sa määrin.
Nuoren ensimmäinen työpaikka ja jo yläasteaikainen 
tet-harjoittelupaikkakin on avainasemassa mones-
sa suhteessa, sillä onnistumisen kokemuksiahan me 
kaikkia kaipaamme. Nuorille pitää antaa mielenkiin-
toisia ja haasteellisia tehtäviä. Jokaisella onnistuneel-
la työkokemuksella on siksi suuri yhteiskunnallinen-
kin merkitys.
Viisi suomalaiskaupunkia, Huittinen niiden joukos-
sa, ovat lähteneet torjumaan nuorisotyöttömyyttä 
uudenlaisin keinoin. Kaupungin lisäksi talkoisiin on 
haastettu yhteiskuntavastuusta huolta kantavia yri-
tyksiä. Projektin tavoitteena on tarjota jokaiselle työ-
tä vailla olevalle 17-24 -vuotiaalle nuorelle onnistu-
nut, vähintään kahden kuukauden mittainen työelä-
mäkokemus. Huittisissa hankkeeseen on kaupungin 
lisäksi lupautunut jo 11 yritystä. Aiheesta kerrotaan 
lisää sivulla 6.
Jotkut epäilevät nykynuorison olevan turhan vali-
koivaa. Mikä työ tahansa ei kelpaa. Halutaan kohtuul-
listaa elämää, downsiftata. Onko tämä kuitenkaan to-
tuus, vai lähinnä median luoma illuusio? Onko sitten-
kin niin, että juuri nuorten vaikea työllistymistilanne 
pakottaa downsiftaukseen? Näihin kysymyksiin saa-
daan kokeilun jälkeen vastauksia Huittisista ja muilta 
pilottipaikkakunnilta.

Maija Latva

Satakunta

Nimikkofarmarit valittu 
 "Alueviesti

Heinäkuun alussa Porissa järjestettä-
vä Farmari 2011 -maatalousnäyttelylle 
on valittu kolme nimikkofarmaria, jot-
ka edustavat tuotannon perusteella eri-
tyyppisiä tiloja. Heidän kauttaan tuo-
daan esille satakuntalaista maatilayrit-

tämistä. Nimikkofarmareita ovat Mar-
ja-Liisa Mikola-Luoto ja Mika Luoto 
Säkylästä, Milla ja Kimmo Nikko Huit-
tisten Vampulasta sekä Pirjo ja Martti 
Äijö Laviasta. Kyseisten yrittäjien kaut-
ta ovat edustettuina erikoiskasvien vilje-
ly, kukonpoikien kasvatus ja ravintola-
toiminta sekä maidontuotanto.

Vakkala jatkaa 
Punkalaitumen 
valtuuston johdossa

 "Minna Isotalo

Punkalaitumen kunnanvaltuusto 
päätti uudesta puheenjohtajasta ja 
varapuheenjohtajista jo toistamiseen 
kahden viikon sisällä. Puheenjohta-
jaksi valittiin ilman äänestyksiä Mar-
ja Vakkala (sd). Varapuheenjohtajis-
toon tuli muutoksia, kun ensimmäi-
seksi varapuheenjohtajaksi valittiin 
Outi Uusi-Kouvo (kesk) ja toiseksi 
varapuheenjohtajaksi Martti Mölsä 

(ps). Puheenjohtajiston valinta jou-
duttiin uusimaan, koska kunnanhal-
litus päätti kuntalain perusteella jät-
tää valtuuston 27. tammikuuta te-
kemän päätöksen täytäntöön pane-
matta, sillä perusteella, että se syntyi 
virheellisessä järjestyksessä. Tuolloin 
valtuuston puheenjohtajaksi valittiin 
Marja Vakkala, ensimmäiseksi vara-
puheenjohtajaksi Martti Mölsä ja toi-
seksi varapuheenjohtajaksi Juha Yli-
Parri (kok).

Kirjakorttelin 
kehittämiseksi 
perustettiin työryhmä

 "Minna Isotalo

Vammalan keskustassa, Marttilan-
kadulla sijaitsevaa niin sanottua kir-
jakorttelia alkaa kehittää Sastamalan 
kaupunginhallituksen nimeämä työ-
ryhmä. Ryhmän puheenjohtajaksi va-
litiin Erkki Välimäki (kesk) ja vara-
puheenjohtajaksi Päivi Pelttari (kok). 
Luottamushenkilöedustajiksi työryh-
mään valittiin Leena Kukkonen-Lah-
tinen (sd), Elina Kimpanpää (kesk), 
Eveliina Asikainen (vihr), Jari An-
dersson (kok) ja Juhani Hakasuo 
(vas). Työryhmä kuulee asiantuntijoi-
na kaupungin eri alojen viranhaltijoi-

ta sekä ulkopuolisia tahoja muun mu-
assa paikallisia kirjailijoita sekä kirja- 
ja matkailualan toimijoita. Työryhmän 
tehtävänä on selvittää myös ulkopuo-
lisia rahoitusmahdollisuuksia kehittä-
mishankkeita varten. Kaupunginhalli-
tuksen esityksen perusteissa todetaan, 
että koko kirjakortteli kaipaa tarkem-
paa kehittämissuunnittelua pitemmäl-
lä tähtäyksellä. Kyseisessä korttelis-
sa sijaitsevat Herra Hakkaraisen talo, 
ensi kesänä avautuva Suomalaisen kir-
jan museo Pukstaavi sekä kaupungin 
omistama ns. tornihuvila, johon kaa-
vailtu muun muassa työtiloja kirjaili-
joille ja muille kulttuuritoimijoille.

Kiikoinen   Lavia   Punkalaidun   Sastamala

IKÄPISTE VAMMALASSA
Ikäpiste kokoontuu keskiviikkoisin Vammalan neuvolan 
kokoushuoneessa, osoitteessa Ojansuunkatu 1 A, 
Sastamala klo 13.00-14.00. Keskiviikkona 2.3. Ikäpiste ei ole 
avoinna hiihtoloman vuoksi. Ohjelma osoitteessa www.saspe.fi.

Kevään aiheita:
2.3. Ikäpiste hiihtolomalla
9.3. Muistin hoitaminen
16.3. Muistisairaus, mitä nyt?
23.3. Muistisairaan omaisen jaksamisen keinot
30.3. Neuvontaa ja ohjausta ikäihmisten palveluista.
 Tarvittaessa opastusta lomakkeiden täyttämiseen 
6.4. Ikäihminen liikenteessä
13.4. Kuulon huoltaminen
20.4. Suun terveys
27.4. Neuvontaa ja ohjausta ikäihmisten palveluista.
 Tarvittaessa opastusta lomakkeiden täyttämiseen
4.5.  Ikäihmisten liikuntasuosituksista
Lisätietoja Marita Pitkänen, puh. 040 5072543, 
marita.pitkanen@saspe.fi.

Vanhat kulkuväylät
avautuvat luennolla
Vanhat kulkuväylät avautu-
vat entisen Keikyän ja osin 
Suur-Huittisten alueella 
tiistaina 1.3. kello 18.00 – 
19.30 Äetsä-talossa Keiky-
än Pehulassa, kun Sastama-
lan Opiston paikallishisto-
rian luentosarja jatkuu.

Tuula Heinosen luotsaa-
mana kuljetaan ajassa taak-
sepäin ja kuullaan miten  
aikojen kuluessa on liikut-
tu, miten päästy joen yli, 
miten kinttu- ja kirkkopo-
lut ovat väistyneet kylätei-
den tieltä tai miten on siir-

rytty härkävankkureilta 
kiskoille.

Kokemäenjoki, Satakun-
nan valtaväylä on ollut asu-
tushistorian ja elinkeinojen 
kannalta tärkeä. Joki yhdisti 
ja erotti. Entisaikoina ei ollut 
kiirettä, joen yli mentiin sit-
ten kun päästiin. Nyt monet 
sillat helpottavat liikkumista.

Ajateltiinpa ennen et-
tei rautatietäkään tarvittai-
si, olihan vesistöt, joita pit-
kin tavarat ja ihmiset helpos-
ti kulkivat niin kesällä kuin 
talvella.
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Ville Itälä
Sastamalassa
Sastamalassa Sylvään kou-
lun auditoriossa puhutaan 
ajankohtaista maaseutuasi-
aa tulevana lauantaina. Kel-
lo 11 alkavassa tilaisuudessa 
asiantuntijana on mukana 
europarlamentaarikko Ville 
Itälä. Teemoina ovat muun 
muassa Euroopan unionin 
maatalousuudistus, verotus 

ja haja-asutusalueen raken-
taminen.

Tilaisuuden järjestää 
Pirkanmaan Kokoomuksen 
maaseutuverkosto.

Ville Itälä on tavattavissa 
samana päivänä myös kel-
lo 10-11 Vammalan torilla, 
jossa Sastamalan Kokoomus 
tarjoaa kahvia kello 9-12.

Vammalan 
urheilukenttä 
kesäksi kuntoon

 !Minna Isotalo

Vammalan keskusurheilu-
kenttä saanee uuden pin-
noitteen vielä ennen kesää. 
Kaupunginhallitus myönsi 
luvan kunnostustöiden han-
kinnan aloittamiselle. Urhei-
lukenttä kunnostetaan pin-

noiteruiskutuksella ja maa-
lauksella. 70 000 euron kun-
nostusmääräraha lisättiin 
budjettiin viime vuoden lo-
pulla. Tuolloin pelkona oli, 
että suurempi vitkastelu re-
montin aloittamisen suh-
teen lisäisi kustannuksia en-
tisestään.

HÄIJÄÄ
Kauppakuja 2, 
38420 Sastamala
Jari Hotanen, p. 050 563 0113
jari.hotanen@k-market.com

Palvelemme:
Ma-pe 8-21,
la 8-21 ja
su 12-21

HÄIJÄÄ
Kauppakuja 2, 
38420 Sastamala
Jari Hotanen, p. 050 563 0113
jari.hotanen@k-market.com

Palvelemme:
Ma-pe 8-21,
la 8-21 ja
su 12-21

HYVÄÄN HIIHTOLOMAAN
K-MARKET HÄIJÄÄSTÄ!

Ilman K-Plussa-korttia 10,90 kg

Atria
PORSAAN
SISÄFILEE

naturel ja
kermamarinoitu

799

VOIMASSA 24.-27.2.2011

-26 %
kg

Tapolan
MUSTAMAKKARA

695

VOIMASSA VAIN PE 25.2.2011

kg

Ilman K-Plussa-korttia 2,35 pkt (3,61/l)

Viennetta
JÄÄTELÖKAKUT

650 ml
raj. 2 pkt/talous

099

VOIMASSA 24.2.-3.3.2011

-57 % pkt
(1,52/l)

Ilman K-Plussa-korttia yks. 0,46 prk (2,30/kg)

Danone
JOGRUTIT

200 g

200

VOIMASSA 1.-28.2.2011

-13 % 5 prk
(2,00/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 23,52 24-pack (2,52/l) sis. pantit 3,60

III-OLUT
0,33 l tlk
24-pack

1999

VOIMASSA 1.9.2010 ALKAEN

-17 %

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

Ilman K-Plussa-korttia yks. 2,59 pkt (4,47-5,18/kg)

HK Sininen
LENKKI
500-580 g

raj. 1 erä/talous

350

VOIMASSA 24.2.-3.3.2011

-32 % 2 pkt
(3,02-3,50/kg)

Palvelusta!

2 pkt!

24-pack!

21 25 27

Rakennusliiton Lauttakylän ammattiosasto 437
Tule rakentamaan liittoa -ryhmän ehdokkaat

Rakennusliiton liittokokousvaalisssa

Kulmala Esa
kirvesmies

työsuojeluvaltuutettu
Huittinen

Mäenpää Timo
kirvesmies
Rutava

Nieminen Aimo
autonkuljettaja

työsuojeluvaltuutettu
Sampu

Äänestä oman ammattiosastosi toimijat liittokokoukseen.
Äänestys 1.-8.3.2011

Hallinto- ja 
kuntaministeri 
kävi Kiikoisissa
Kiikoisissa esiteltiin lauan-
taina ajankohtaisia asioita 
hallinto- ja kuntaministeri 
Tapani Töllille (kesk.). Esil-
lä olivat kunnantalon perus-
korjaushanke, vesihuolto-
hanke Kokemäen kaupun-
gin kanssa, kirjasto- ja kou-
luhanke sekä sote-uudistus 
Sastamalan yhteistoimin-

ta-alueella Paras-lain muu-
tokseen liittyen. Lisäksi kes-
kusteltiin kuntalain uudista-
misesta ja pienten kuntien 
toimintamahdollisuuksien 
turvaamisesta myös tulevai-
suudessa. 
Kunnan edustajien lisäksi 
hallinto- ja kuntaministeri 
tapasi myös yleisöä.

Masku hakee 
lupaa Tarjoustalon 
myymälälle

 !Alueviesti

Tarjoustalon myymälähal-
lihanke etenee Huittisissa 
tänään keskiviikkona, kun 
ympäristö- ja rakennuslau-
takunta päättää Masku Kiin-
teistöt Oy:n hakemasta ra-
kennusluvasta.

Myymälä nousee Sahkon 
alueella Kauppiaskatu 4:ään, 
jonne lupaa haetaan 3 764 
neliön suuruiselle myymä-
lähallille.

Hakija myös pyytää lupaa 
aloittaa rakennustyöt jo en-
nen kuin lupaa koskeva pää-
tös on saanut lainvoiman. 

Työttömien 
määrä väheni 
tammikuussa

 !Hannu Virtanen

Pirkanmaan seutukunnista 
alhaisin työttömyysaste oli 
tammikuussa Sastamalan ja 
Punkalaitumen muodosta-
malla Lounais-Pirkanmaalla, 
jossa työttömyysaste oli tasan 
seitsemän prosenttia.

Kunnista alhaisin työt-
tömyysaste oli Vesilahdel-
la (6,8) ja korkein Urjalassa 
(14,5). 

Korkein työttömyysaste 
oli Etelä-Pirkanmaan seutu-
kunnassa (12,7). Tampereen 
kaupungin työllisyystilanne 
oli kuudentoista suurimman 
kaupungin vertailussa kol-
manneksi pahin (13,6) Lah-
den ja Joensuun jälkeen. 

Tammikuussa työttömi-
en työnhakijoiden määrä 
väheni kaikissa seutukun-
nissa ja kunnissa tammi-
kuuhun 2010 nähden. Kun-
nittain työttömien työnhaki-
joiden määrä väheni vuosi-
tasolla eniten Kihniössä (35 
prosenttia), Hämeenkyrössä 

ja Punkalaitumella (29) sekä 
Vesilahdella (25). 

Laviassa toiseksi 
korkein aste 
Satakunnassa työttömien 
työnhakijoiden määrä on las-
kenut tai pysynyt ennallaan 
vuoden takaiseen nähden 
kaikissa kunnissa Merikarvi-
aa ja Laviaa lukuun ottamatta. 
Korkeimmat työttömyysasteet 
olivat Merikarvialla (15,6), 
Laviassa (14,5), Pomarkussa 
(13,9), Siikaisissa ja Karviassa 
(13,8) ja Porissa (13,6). Alhai-
simmat työttömyysasteet oli-
vat Säkylässä (6,7), Köyliössä 
(7,9) sekä Eurassa (8,0).

Työttömien työnhakijoi-
den määrä vähentyi vuoden 
takaisesta jokaisen TE-toimis-
ton alueella. Suhteellisesti suu-
rinta vähennys oli Pohjois-Sa-
takunnan TE-toimiston alu-
eella. Korkein työttömyysaste 
oli Porin seudulla (13,1) ja al-
haisin Kaakkois-Satakunnas-
sa (9,3).

Porin Prikaatin valatilaisuus 
juhlisti myös vuosipäivää

 !Alueviesti

Porin Prikaatin tammi-
kuun saapumiserän soti-

lasvala järjestettiin Alasta-
ron moottoriradalla viime 
perjantaina, jolloin vietet-
tiin myös Porin Prikaatin 

385. vuosipäivää Huovin-
rinteellä Säkylässä.

Sotilasvalan vannoi tu-
hatkunta alokasta tilai-

suudessa, johon odotet-
tiin lähes viittä tuhatta 
omaista ja ystävää. Paraa-
tikatselmuksessa joukkoja 
komensi Porin Prikaatin 
esikuntapäällikkö, evers-
ti Pekka Saariaho ja kat-
selmuksen suoritti eversti 
Eero Pyötsiä. Valan kaa-
van esilukijana oli kaup-
paneuvos Leevi K. Laiti-
nen. 

Paraatikatselmuksen, 
kenttähartauden ja soti-
lasvalan jälkeen oli omais-
ten ja varusmiesten yhtei-
nen lounas sekä mahdol-
lisuus tutustua yksikköön 
ja prikaatiin. Tilaisuuden 
jälkeen alkoi valaloma.

Porin Prikaati juhlii sa-
massa yhteydessä vuosi-
päiväänsä. Säkylän muoni-
tuskeskuksessa järjestetyn 
päiväjuhlan puhujana oli 
Puolustusvoimien viestin-
täjohtaja, eversti Jyrki Hei-
nonen. 

Tuhatkunta alokasta vannoi sotilasvalan Alastaron moottoriradalla viime per-
jantaina.

Etiikan edistäjälle voi 
ehdottaa palkintoa

 !Alueviesti

Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin hoitoeettinen neuvottelu-
kunta etsii henkilöä, yhteisöä 
tai hanketta, joka on toimin-
nallaan edistänyt eettisten nä-
kökulmien esilletuontia Pir-
kanmaalla.

Neuvottelukunta pyytää 
tekemään ehdotuksia Pirkan-

maan terveydenhuollon etii-
kan edistämisrahastosta pal-
kittavasta henkilöstä, yhtei-
söstä tai hankkeesta. Perus-
tellun ehdotuksen voi tehdä 
kuka tahansa, yksityinen hen-
kilö tai yhteisö. Kyseessä ei ole 
apuraha, jota itse voisi hakea.

Ehdotukset lähetetään Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirin 
hoitoeettiselle neuvottelukun-

nalle osoitteella Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri, PL 2000, 
33521 Tampere, viimeistään 
23. maaliskuuta.

Palkinnon saajasta päät-
tää sairaanhoitopiirin halli-
tus hoitoeettisen neuvottelu-
kunnan suosituksesta. Palkin-
non suuruus on 5 000 euroa ja 
sen saaja julkistetaan touko-
kuussa.
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Yhteiskuntavastuu

Huittinen hävittää
nuorisotyöttömyyttä

 ! Syrjäytymisen riski on suuri, jos nuori ei pääse lainkaan työelämän alkuun. 
 Yksikin onnistunut työkokemus saattaa muuttaa nuoren koko elämän.

 "Maija Latva

Viisi kaupunkia Suomes-
sa, Huittinen niiden jou-
kossa, ovat lähteneet torju-
maan nuorisotyöttömyyttä 
uudenlaisin keinoin. Kau-
pungin lisäksi talkoisiin 
on haastettu yhteiskunta-
vastuusta huolta kantavia 
yrityksiä. Huittisissa Uu-
sien mahdollisuuksien to-
ri -työllistämishanke toteu-
tetaan yhteistyössä paikal-
listen yritysten, TE-toimis-
ton ja kaupungin kanssa. 
Yrityskummeiksi ovat jo 
lupautuneet Pekka Kiu-
ru Seloysta, Seppo Kor-
pela Lihajaloste Korpelal-
ta, Jari Laihonen Kiviky-
län kotipalvaamosta, Gre-
ta Mäki Huittisten ABC:ltä 
ja Matti Tähtinen Saarioi-
silta. Näiden lisäksi kuu-
si muuta yritystä on tähän 
mennessä ilmoittanut ha-
lukkuutensa työllistää näi-
tä nuoria.”Yritysten rek-
rytointia jatketaan edel-
leen tällä viikolla ja asias-
ta kiinnostuneet yrittäjät 
voivat itsekin ottaa yhteyt-
tä suoraan meihin”, kertoo 
Huittisten kaupunginjohta-
ja Jyrki Peltomaa. Huittis-
ten kaupunki on lupautu-

nut tarjoamaan työtä kaik-
kein vaikeimmin työllisty-
ville nuorille.

Viisi pilotti-
paikkakuntaa
Uusien mahdollisuuksien 
torin tavoitteena on tarjo-

ta jokaiselle työtä vailla ole-
valle 17-24 -vuotiaalle nuo-
relle onnistunut, vähintään 
kahden kuukauden mittai-
nen työelämäkokemus. Pi-
lottipaikkakuntia ovat Huit-
tisten lisäksi Kotka, Kuopio, 
Uusikaupunki sekä Van-
taa. Hankkeen on potkais-

sut käyntiin ennakkoluulot-
tomien yritysjohtajien luoma 
yhteisö nimeltään Yllätetään 
yhteiskunta. Sen yksi jäsen, 
toimitusjohtaja Pekka Lai-
tinen Varova Oy:stä oli ker-
tomassa hankkeesta ja tuo-
massa haasteen huittislaisille 
yrittäjille viime keskiviikko-

na yrittäjien aamukahvitilai-
suudessa.

Syrjäytyminen 
on kallista 
yhteiskunnalle
Syrjäytymisen riski on suuri, 
jos nuori ei pääse lainkaan 
työelämän alkuun. ”Syrjäy-
tymisen ehkäiseminen on 
varsin merkityksellistä ko-
ko yhteiskunnan kannalta”, 
Laitinen muistuttaa. Hänen 
mukaansa nuoriin satsaami-

nen on yrityksille varsin he-
delmällistä ja jo pelkästään 
yksi onnistunut työkokemus 
saattaa muuttaa nuoren ko-
ko elämän. ”Itse tienattu ra-
hakin on ihan eri väristä 
kuin se, mitä saa toimeentu-
lon luukulta”, Laitinen kuvaa. 
Hän varoittaa myös tuijot-
tamasta liikaa koulutodis-
tuksiin. ”Itsellänikin on hy-
viä esimerkkejä henkilöistä, 
joiden koulumenestyksen 
kanssa on niin ja näin, mut-
ta työelämässä he ovat osoit-
tautuneet esimerkillisiksi 
työntekijöiksi.”

Työkokemuksen 
puute
”Huittisissa on noin 70-
80 työtä vaille olevaa 17-
24 vuotiasta nuorta”, kertoo 
Kaakkois-Satakunnan TE-
toimiston Huittisten yk-
sikön päällikkö Arto Saa-

Leevi K. Laitisen poika, Varova Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen (vasem-
malla) vaihtoi ajatuksia nuorisotyöttömyydestä Kivikylän Kotipalvaamon teh-
daspäällikkö Heikki Parviaisen kanssa.

 # Viisi kaupunkia Suomessa ovat lähteneet uusin evä-
in torjumaan nuorisotyöttömyyttä: Huittinen, Kot-
ka, Kuopio, Uusikaupunki ja Vantaa.
 # Hankkeen on potkaissut käyntiin ennakkoluulotto-
mien yritysjohtajien luoma yhteisö nimeltään Yllä-
tetään yhteiskunta.
 # Huittisissa Uusien mahdollisuuksien tori -työllistä-
mishanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten yri-
tysten, TE-toimiston ja kaupungin kanssa. 
 # Tavoitteena on tarjota jokaiselle työtä vaikka oleval-
le 17-24 -vuotiaalle nuorelle onnistunut, vähintään 
kahden kuukauden mittainen työelämäkokemus.
 # Huittisissa yrityskummeiksi ovat jo lupautuneet 
Pekka Kiuru Seloysta, Seppo Korpela Lihajalos-
te Korpelalta, Jari Laihonen Kivikylän kotipalvaa-
mosta, Greta Mäki Huittisten ABC:ltä ja Matti Täh-
tinen Saarioisilta.

Anna nuorelle mahdollisuus -
hävitetään nuorisotyöttömyys 
yhdessä

rinen. Tällä hetkellä heis-
tä noin parikymmentä on 
työvoimahallinnon järjes-
tämässä harjoittelussa. Työ-
voimaneuvoja Marja Joke-
la kertoo, että suurin ongel-
ma nuorten työllistymisessä 
on työkokemuksen puu-
te. ”Kyllä mielikuvituksen 
puutettakin on, nuoret ha-
kevat mielellään vain kou-
lutustaan vastaavaan paik-
kaan. Sanonkin aina, että 
hakekaa nyt ihmeessä muu-
allekin. Kaikki työkokemus 
on tärkeää”, hän painottaa.

Luvassa ehkä 
jatkoakin
Huittisten tapaamisessa poh-
dittiin myös sitä, miten han-
ketta lähdetään viemään 
eteenpäin. Yksi ajatus oli, et-
tä itse kohderyhmälle eli nuo-
rille 2.3. järjestettävässä val-
mennustilaisuudessa harjoi-

tellaan esimerkiksi CV:n te-
koa ja hankkeesta vastaavat 
henkilöt lähettävät niitä edel-
leen yrityksiin. 

Tilaisuudessa mukana ollut 
Kivikylän Kotipalvaamon teh-
daspäällikkö Heikki Parviai-
nen kuitenkin tyrmäsi ajatuk-
sen ja totesi, että ei työnhakua 
saa liian helpoksikaan teh-
dä, siinä tehdään karhunpal-
velus nuorelle itselleen. ”Aito 
kiinnostus alaan ja henkilö-
kohtainen yhteydenotto yri-
tykseen toimii varmasti pa-
remmin”, Parviainen totesi ja 
hänen kanssaan samoilla lin-
joilla oli Huittisten kaupungin 
elinkeinojohtaja Eila Törmä. 
Hän näki myös mahdollisuu-
den jatkaa tätä työllistämis-
konseptia Huittisissa jatkossa-
kin. ”Lisäksi tulemme vaihta-
maan ajatuksia ja kokemuksia 
muiden hankkeessa mukana 
olevien kaupunkien kanssa”, 
Törmä lupasi.

Ke ittiöt | Komerot | Kylpyhuoneet | Kodinhoitohuoneet | Liukuovijärjeste lmät | Kaikk i kodin k iintoka lusteet

HUITTINEN, Kauppiaskatu 3. Avoinna 9-18, lauantaisin 10-14 • Puh. (02) 560 1040 Kallistu halvempaan

• Keittiöt jopa 24h tilauksesta 

• Rungot koottuina, komerot osina

• Laaja varastovalikoima

• Luotettava kiintokalustekumppani

• Ilmainen kodin keittiö-
     kalusteiden mittauspalvelu

• Kestävät kotimaiset kalusterungot

Osta laadukas, kotimainen keittiö siihen kuuluisaan halvempaan hintaan. 

Saat asennusvalmiin keittiön varastomyymälästämme mukaasi jopa 24 tunnissa!

Hae kaikki kodin kiintokalusteet 

lähimmästä varastomyymälästämme! www.keittiöjätti.fi 

NYT PISTETÄÄN 
PAKKASTA HALVALLA!

”Kaikki 
työkokemus on 

tärkeää.

Visionääri
Lyhyt oppimäärä 
osaamisyhteiskuntaan

 !Kauppatieteiden tohtori Aatto Prihti esitelmöi 
 Arto Satosen vaalitoimiston avajaisissa.

 "Minna Isotalo

”Me iäkkäämmät ihmiset 
olemme saaneet elää mielen-
kiintoisen vaiheen Suomen 
historiassa; olemme synty-
neet maatalousyhteiskun-
taan, eläneet läpi pääomaan 
pohjautuvan teollisen yhteis-
kunnan ja nyt olemme osaa-
miseen perustuvassa yhteis-
kunnassa”, toteaa kauppatie-
teiden tohtori Aatto Prihti.

Menestyksekäs osaamis-
yhteiskunnassa toimiminen 
edellyttää yrityksiltä oman-
laisiaan, entisestä poikkea-
via toimintapoja. ”Globaa-
lissa mittakaavassa liike-elä-
mässä vaaditaan kaupallisen 
osaamisen lisäksi kykyä ver-
kostoitua humanististen tie-
teiden, kuten uskontojen, 
kulttuurien ja kielten tutki-
muksen kanssa”, Prihti sa-
noo.

Hän korostaa Noki-
an vaikeuksien johtuvan 
osaksi juuri perehtymät-
tömyydestä asiakaskun-
nan tarpeisiin.”Ihmiset ei-
vät suostu enää marssimaan 
teknologian ehdoilla, on ky-
ettävä vastaamaan markki-
natarpeisiin. Ihminen tuli-
si nostaa innovaatiojärjestel-
mä avainasiaksi.”

Osaaminen on tuotan-
totekijänä hyvin herkkä 
ja altis muutoksille. Vaik-
ka olemme tänään jossakin 
asiassa maailman parhai-

ta, huomenna joku onkin jo 
meitä parempi. ”Kilpailu on 
muuttunut oppimiskilpai-
luksi, joka koskee kaikkia.” 
Prihtin mukaan pääomaa 
suorastaan virtaa niihin yri-
tyksiin ja hankkeisiin, jois-
sa uskotaan olevan huippu-
osaamista. 

Ihminen ennen 
rakenteita
Kuten tiedämme, osaami-
sella on taipumus keskittyä. 
Suomen osaamiskeskittymät 
ovat ylivoimaisen Helsingin 
seudun jälkeen Pirkanmaa, 
Turku, Oulu ja Jyväskylä. 

Kauppatieteiden tohtori Aatto Prihti esitelmöi Ar-
to Satosen vaalitoimiston avaijaisissa perjantaina.

Muuttoliike suuntautuu ny-
kysuomessa osaamisen pai-
nopisteisiin. ”Sastamalan ja 
Pirkanmaan menestykseen 
vaikuttaa merkittävästi, pää-
seekö alue osalliseksi uudes-
ta kehityksistä ja osaamis-
pääomista.”

Osaamisen ja tietotaidon 
turvaamiseksi huomio tulisi 
nykyistä enemmän kiinnit-
tää lasten ja nuorten laaja-
alaiseen oppimiseen. Osaa-
mattomuus synnyttää työt-
tömyyttä ja syrjäytymistä, 
Prihti muistuttaa. Koulujär-
jestelmämme antaa upeat 
lähtökohdat tietoon perus-
tuvalle osaamiselle, mutta 
kaikki lapset ja nuoret eivät 
pärjää tietoon pohjautuvissa 
oppiaineissa, ja he ovat syr-
jäytymisvaarassa. ”Voimakas 
muuttoliike tyhjentää suuria 

alueita aktiiviväestöstä ja jäl-
jelle jäävät syrjäytyvät palve-
luiden puutteeseen ja yksi-
näisyyteen.”

Prihtin mukaan kunti-
en kyky hoitaa niille perin-
teisesti kuuluvat tehtävät on 
heikentynyt, koska suuri osa 
kunnista on yksinkertaises-
ti elinkelvottomia. ”Kunta-
rakenteen uudistusta vaivaa 
suomalainen perusongelma 
- rakenne on tärkeämpi kuin 
ihminen”, Prihti lataa.

”Kilpailu on 
muuttunut 
oppimis-

kilpailuksi, 
joka koskee 

kaikkia.

Seurantaloille 1,62 miljoonaa 
euroa korjausavustuksia

 ! Sastamalassa avustusta saavat Heinoon 
 Nuorisoseura ja Heinoon Maatalousnaiset.

 "Hannu Virtanen

Seurantaloja omistavil-
le yhdistyksille jaetaan tänä 
vuonna korjausavustuksia 
yhteensä 1 622 000 euroa. 
Sastamalassa avustusta saa-
vat yhdessä Heinoon Nuo-
risoseura ja Heinoon Maata-
lousnaiset. Summa on 6 000 
euroa. Kaikkiaan Pirkan-
maalle tulee apuja yhteensä 
110 000 euroa. 

Sastamalan naapuriin Ve-
silahdelle avustuksista me-
nee kaksi. Rämsöön Urhei-
lijat saa 3 000 euroa ja Täh-
ti Nuorisoseura 8 000 euroa. 

Satakunnan potti on yhteen-
sä 16 000 euroa, joka jakau-
tuu kahteen kohteeseen Eu-
raan ja Siikaisiin.

Seurantalojen korjaus-
avustus on valtionavustus, 
jonka jakamisen opetus- ja 
kulttuuriministeriö on an-
tanut Suomen Kotiseutulii-
ton tehtäväksi. Avustukses-
ta pääsee tänä vuonna osal-
liseksi 182 yhdistystä. Keski-
määräinen avustus on noin 9 
000 euroa seurantaloa kohti.

Korjausavustuksilla py-
ritään parantamaan talojen 
toimivuutta ja kuntoa. Kun-
nossapidon ohella keskeistä 

on talojen kulttuurihistori-
allisten ja arkkitehtonises-
ti arvokkaiden piirteiden 
vaaliminen. Avustusta saa-
vista taloista puolet luoki-
tellaan kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaiksi raken-
nuksiksi.

Suurin yksittäinen avus-
tus menee Lohjan Saaristo 
-seuralle, joka saa 36 000 
euroa keittiö- ja kahvilati-
loja käsittävän laajennuk-
sen rakentamiseen sekä si-
säpuolisten korjaustöiden 
tekemiseen vuonna 1922 
valmistuneella Lohjansaa-
ren seurantalolla.
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Sorkkarauta-
murtautuja 
Sastamalassa
Asemakadulla asuva 
henkilö heräsi varhain 
sunnuntaiaamuna ulko-
ovelta kuuluvaan koli-
naan. Aamuyön pimeinä 
tunteita joku yritti mur-
tautua sorkkaraudalla 
sisään asuntoon. Mur-
tautuja kuitenkin pake-
ni paikalta huomattuaan 
talon asukkaan ovella.  

Autosta bensat 
pois
Bensan hinnan nousu 
harmittaa jo niin paljon, 
että toiset ovat valmiita 
menemään äärimmäi-
syyksiin. Punkalaitumel-
la sattui kummallinen ta-
paus, kun Lauttakylän-
tiellä sijainneen talon 
autotalliin murtaudut-
tiin. Saalikseen murtau-
tuja ei halunnut tallis-
sa olevaa autoa vaan sen 
bensat. Bensavaras oli 
liikkeellä lauantain vas-
taisena yönä. 

Myös Häijäässä liikut-
tiin bensavarkaissa. Tällä 
kertaa kohteena oli huol-
toasema. Henkilöautoon 
tankattiin polttoainetta 
maksamatta tankkauk-
sesta. Tämä tapaus sattui 
lauantaina illansuussa. 

Nainen 
pahoinpideltiin
Sastamalassa heiluivat 
jälleen nyrkit. Pahoinpi-
telijänä oli mies ja uhrina 
nainen. Pahoinpitely sat-
tui Tervamäenraitilla si-
jainneessa asunnossa lau-
antain vastaisena yönä.

Kolme henkilöä kuoli
Kiikoisten kolarissa

 ! Poliisin piiristä

Kiikoissa, kantatiellä 44, noin 
kilometri vt 11 risteyksestä 
Äetsän suuntaan, sattui sun-
nuntaina noin kello 12.15 ai-
kaan liikenneonnettomuus, 
jossa kuoli kolme ihmistä.

Tutkinnassa on selvinnyt, 
että Äetsän suuntaan ajanut 
henkilöauto oli lähtenyt ohit-
tamaan edellä ajanutta täys-
perävaunullista rekkaa ja tör-
männyt vastaan tulevaan hen-
kilöautoon. Voimakkaan yh-
teentörmäyksen seurauksena 
ohittavasta autosta kuoli etu-
istuimella oleva matkustaja 
ja vastaan tulleesta  henkilö-
autosta kuolivat sekä kuljetta-
ja että etuistuimella ollut mat-
kustaja. Autoissa ei ollut mui-
ta matkustajia. Ohitusautoa 
ajanut kuljettaja loukkaantui 
ja hänet kuljetettiin Satakun-
nan Keskussairaalaan. Hänel-
lä ei ole hengenvaaraa.

Kaksi Kankaanpään suun-
taan ajanutta ja yksi Äetsän 
suuntaan ajanut auto törmä-
sivät  kolariautoihin tai lumi-
penkkaan saaden lievempiä 
peltivaurioita. Näissä autoissa 

olleista yksi henkilö loukkaan-
tui lievästi.

Rekka-autoa, jota Äetsän 
suuntaan ajanut henkilöau-
to lähti ohittamaan, perään-
kuulutettiin turman jälkeen 
mm radiossa ja lehden väli-
tyksellä. Rekasta myös tu-
li poliisille parikin erilais-
ta asianomistajahavaintoa. 
Yksi rekkakuski ilmoittau-
tuikin poliisille maanan-
taina. ”Kyseessä on ilmei-
sesti sama rekka. Kuljettaja 
ei kuitenkaan ollut havain-
nut kolaria huonon kelin ta-
kia ja oli jatkanut matkaan-
sa”, kertoo komisario Matti 
Ala-Haavisto.

Onnettomuushetkellä 
satoi jonkin verran lunta ja 
myös autoista pöllyävä lumi 
vaikeutti näkyvyyttä. Tie ta-
pahtumapaikalla oli jäinen.

Onnettomuudessa kuoli-
vat 1931 syntynyt kiikoislai-
nen mies, 1942 syntynyt sas-
tamalalainen nainen ja 1945 
syntynyt porilainen nainen. 

Poliisi jatkaa onnetto-
muuden tutkintaa.

Veturinkuljettaja 
menehtyi tavara-
junien törmäyksessä
Kahden tavarajunan törmä-
ys Nokian Siurossa katkai-
si maanantaina junayhtey-
det Porin ja Tampereen vä-
lillä. Raideliikenne oli poik-
ki välillä Kokemäki-Lielahti. 
Junat kulkivat normaalis-
ti Porista Vammalaan, mut-

ta Vammalan ja Tampereen 
väli korvattiin linja-autoilla.

Onnettomuus tapah-
tui hieman kello neljän jäl-
keen aamuyöllä, kun tavara-
juna ajoi toisen perään. Pe-
rään ajaneen junan kuljetta-
ja kuoli.

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
HYÖDYNNÄ NYT
-ENERGIA-AVUSTUS max. 20%
- KOTITALOUSVÄHENNYS

TULE MYYMÄLÄÄMME!
Teemme sinulle 
ILMAISEN SÄÄSTÖLASKELMAN.

Museohanke

Leena Aaltonen Pukstaavista: 
”Paikallisia tarjouksia, kiitos.” 

 !Kirjainstituutin johtaja haluaa kannustaa Sastamalan yrittäjiä 
 osallistumaan tarjouskilpaan Pustaavin hankinnoista.

 "Minna Isotalo

Suomalaisen kirjan museo 
Pukstaavi rakentuu koval-
la kohinalla, ja kirjainstituu-
tin toiminnanjohtaja Lee-
na Aaltonen on tyytyväi-
nen siihen, miten asiat ovat 
edenneet. Paljon on kuiten-
kin vielä tehtävä, jotta Puks-
taavista tulee suunnitelmien 
mukainen valtakunnallinen 
ja kansainvälisestikin kiin-
nostava vetonaula.

Esimerkiksi näyttelyra-
kennusurakan tarjouspyyn-
tö laitettiin viime viikolla 
HILMAAN, joka on työ- ja 
elinkeinoministeriön yllä-
pitämä sähköinen ilmoitus-
kanava. Näyttelyurakan tar-
jouspyyntöön voi vastata 2. 
maaliskuuta saakka. ”Puks-
taavi-hankkeessa ostetaan 
vielä monia palveluita ja to-
teutuksia yrityksiltä. Haluan 
kannustaa paikallisia osaajia 
mukaan tarjouskilpaan”, Aal-
tonen sanoo.

Näyttelytoteutuksiin kir-
jainstituutin säätiö saa Eu-
roopan alukekehitysrahas-
ton ja valtion avustusta, jo-
ten hankintoja sitovat tarkat 
säännöt ja laki julkisista han-
kinnoista. Näyttelytoteutuk-
sen kokonaisbudjetti on 580! 
700 euroa. 

”Paikallisia yrityksiä ei 
näissä julkisissa hankin-
noissa voi valitettavasti suo-
sia, vaikka haluaisimmekin. 
Kaikki hakijat ovat samalla 
viivalla.” 

Pukstaavin hankintoihin 
liittyviä tarjouskilpailuja tus-
kin voitetaan pelkällä rahal-
la, sillä yrittäjältä vaaditaan 
myös laatua ja asiantunte-
musta vastaavista projekteis-

ta. ”Tarjouksissa edellyte-
tään referenssejä vastaavista 
projekteista. Ja aikataulum-
me on tavattoman tiukka”, 
Aaltonen toteaa.

Kahvilayrittäjä 
hakuun
Bäckmanin talon kunnos-
taminen Suomalaisen kir-
jan museoksi ulkopaikka-

kuntalaisen rakennus" rman 
toimesta kirvoitti Aaltosen 
mukaan kriittisiä kannan-
ottoja hankkeen tiimoilta. 
”Lain mukaisesti toimittaes-
sa Puskstaavia olisi mahdo-
ton toteuttaa sata prosentti-
sesti paikallisvoimin. Mutta 
mainittakoon, että esimer-
kiksi sähkötöistä vastaa pai-
kallinen yritys.”

Leena Aaltonen ker-
too, että lähiaikoina laite-
taan hakuun kahvilayrittä-
jä. ”Pukstaavin kahvilatoi-
minta ulkoistetaan. Tässä 
olisi hyvä tilaisuus jollekin 
paikalliselle toimijalle laa-
jentaa yritystoimintaansa. 
Tavoitteena meillä on löy-
tää yritys, jolla on muuta-
kin alan liiketoimintaa ja 
valmistuskeittiö sopivan 

 # HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä 
maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa han-
kintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. 
Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikais-
ta tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja 
ennakkotietoa tulevista hankinnoista.
 # HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kyn-
nysarvon ylittävät hankinnat. EU-ilmoituksista 
HILMAssa täytetään ennakkoilmoitus, hankintail-
moitukset ja jälki-ilmoitukset.
 # Pukstaavinkin hankintailmoitukset löytyvät HIL-
MAsta. Tarjouksessa tulee ollaa mukana kaikki 
pyydetyt liitteet. Hakuajan päättymisen jälkeen tul-
leita tarjouksia ei voida käsitellä.
 # Tarjouspyyntönsä hankintailmoituksiin voi jättää 
osoitteessa: http://www.hankintailmoitukset." /" /

Mikä ihmeen
HILMA?

matkan sisällä.” Mahdolli-
suus valmistuskeittiön hyö-
dyntämiseen on olennaista 
vaadittavien monipuoliset 
palveluiden takia. Pukstaa-
vin tiloja tullaan käyttä-
mään yleisöajan ulkopuo-
lella muun muassa yritys-
ten kokous- ja koulutusti-
lana. 

”Tarjouspyyntöjä lähe-
tetään vielä ja tietysti myös 
paikallisille yrityksille esi-
merkiksi painotöistä, teip-
pauksista, valaistuksesta, 
käännöstyöstä ja käsikirjoi-
tuksista”, Aaltonen sanoo ja 
lisää olevansa kiinnostunut 
myös museon myymälään 
sopivista tuotteista. ”Tuot-
teet tulevat olemaan pää-
osin käyttö- ja koriste-esi-
neitä, muistoja hyvästä kir-
jamuseokäynnistä. Vastaa-
via tuotteita kuin mitä on 
tarjolla Tyrvään Kirjakau-
passa ja Ihanien tavaroiden 
kaupassa, meille ei tule.” 

Monialaisia 
yhteistyökuvioita 
”On hienoa, että jo nyt pai-
kalliset ryhmämatkakoh-
teet ovat ottaneet yhteyttä ja 
olemme suunnitelleet yhteis-
markkinointia ja muuta yh-
teistyötä”, Aaltonen kiittelee. 
Hän on tyytyväinen Puks-
taavin saamaan myönteiseen 
vastaanottoon matkailualaa 
ajatellen, mutta haluaa herä-
tellä myös muita elinkeino-
elämän toimijoita ideoimaan 
yhteistyökuvioita.

Pukstaavi avautuu 1. hei-
näkuuta. Aaltonen toivoo 
aktiivista yritysyhteistyö-
tä senkin jälkeen. ”Puks-
taavissa voidaan toteuttaa 
yritystoimintaan ja kirja-
kulttuuriin liittyviä koulu-
tustilaisuuksia, seminaare-
ja, näyttelyitä, tapahtumia. 
Pukstaavi on myös erin-
omainen paikka tuoda yri-
tysvieraita.”

Sastamalan suunnalta olevaa 
kaksikkoa epäillään useista 
aseellisista ryöstöistä

 "Samuli Kinnari

Poliisi epäilee kahta Sastama-
lan suunnalta kotoisin ole-
vaa kolmekymppistä mies-
tä Loimaalla, Kylmäkoskel-
la ja Alastarolla marras-jou-
lukuussa tehdyistä törkeistä 
ryöstöistä. 

Loimaalla ryöstettiin Va-
lintatalon myymälä sulke-
misajan jälkeen. Myyjä pako-
tettiin kotipihaltaan aseella 
uhaten ryöstäjien kanssa ta-
kaisin kauppaan.

Kylmäkoskella komman-
dopipoihin pukeutuneet mie-
het ryöstivät Nesteen huolto-
aseman. Kaksi myyjää he si-
toivat takahuoneeseen.

Alastarolla miehet ryös-
tivät Siwan aseilla uhaten. 
Kaupassa olleen asiakkaan ja 
myyjän he lukitsivat käsirau-
doilla takahuoneen pöytään.

Tekijöiden jäljille polii-
si pääsi yhteistyöllä ja pro" -
loimalla mahdollisia tekijöi-
tä. Toinen epäillyistä on nyt 
tutkintavankeudessa. Toisel-

la ei ollut aikaisempaa rikos-
taustaa ja hän vastaa oikeu-
den päätöksellä teoista aika-
naan vapaalta jalalta.

Esitutkinnassa selvisi kaik-
kiaan kolmisenkymmentä 
juttua. Tutkittavana on ollut 
aseellisten ryöstöjen lisäksi 
muun muassa kuusi törkeää 
varkautta, kolme törkeää va-

hingontekoa ja useita varka-
uksia. Juttusarjan yhteydes-
sä on esiin tullut myös tör-
keä ampuma-aserikos, törkeä 
huumausainerikos ja törkeitä 
liikenneturvallisuuden vaa-
rantamisia. Poliisin haltuun 
on päätynyt esimerkiksi nel-
jätoista varastettua asetta.

Anastetun omaisuuden 
tai rikoksella saadun hyödyn 
määrää poliisi ei vielä osaa 
tarkasti sanoa. Rikoshyödyn 
arvon ja asianomistajien vaa-
timusten kuitenkin odote-
taan kohoavan noin 100 000 
– 150 000 euroon.

Esitutkinta valmistunee 
parin viikon sisällä. Syyttäjä 
toimittaa jutut käräjäoikeu-
teen maalis-huhtikuun vaih-
teessa.

Jutun tutkintaryhmässä ja 
selvittelyssä on ollut mukana 
poliiseja Sastamalasta, Noki-
alta, Loimaalta, Tampereelta, 
Seinäjoelta, Porista, Forssas-
ta, Eurasta ja Turusta.

Poliisin takavarikoima ase, joka löytyi ryöstäjien jäl-
jiltä. Kuva: Poliisi.

Pukstaavi sijaitsee Bäckmanin talossa. Kuva: Suomen kirjainstituutti.
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Sastamala
www.sastamalanseurakunta.! 

KASTETTU
Verneri Juhani Niittymäki, Ella 
Maria Seikku, Miro Mikael Ju-
hani Kirjonen Mouhijärvi, Janne 
Toivo Johannes Koskela Mou-
hijärvi, Jonne Jani Tapani Ståhl 
Mouhijärvi
KUOLLUT
Eino Sakari Heino 86 v, Tauno 
Aarne Artturi Tuomenoja 82 v
Kellot kutsuvat kirkkoon
Su 27.2. Messu, Tyrvään kirkko 
klo 10, Airas-Laitila, Järvinen, 
Vuoristo, Seurakunnan laulupiiri
Kokoonnumme yhteen
Ke 23.2. Keskiviikkokerho, Sam-
maljoen kirkko klo 13. Hengel-
linen keskustelupiiri, Pajamäki-
keskus (Tampereent. 18) klo 15. 
Seurat yhteisvastuun hyväksi, 
Aila ja Antti Hiedalla (Kutunp. 
1) klo 18. Siionin virsi-veisuut, 
Lantula-talo klo 18.30, Hilkka ja 
Anssi Pajunoja, Ylimys, Vuoristo
To 24.2. Lähimmäisten ryhmä, 
Vlan srk-talo klo 13.30. Arki-
vaatteissa -ilta, Vlan srk-talo klo 
18.30, Käsi aurassa - sydän tai-
vaassa, hevosmies Miika Åfelt
Pe 25.2. Srk-piiri, Lantula-talo 
klo 13.15. Katulähetys, Vlan srk-
talo klo 14
Su 27.2. Pyhäkoulu, Tyrvään 
pappila klo 12. Vaununperän 
kinkerit Seija ja Jaakko Santamä-
essä (Tähtisent. 22) klo 14
Ti 1.3. Usko ja Unelma -seniorei-
den kohtaamispaikka, Vlan srk-
talo klo 13
Karkun kappeliseurakunta
To 24.2. Aluskylän, Palvialan ja 
Hornion kinkerit Seikulla, Liisa 
ja Pentti Järvisellä (Maakunnant. 
35) klo 18.30
Ke 2.3. Karkunkylän ja Salonsaa-
ren kinkerit Anja ja Pekka Ryö-
mällä (Karkunkylänt. 179) klo 
18.30
Keikyän kappeliseurakunta
To 24.2. Ikäpiste, srk-talo klo 12, 
mukana Maria Joutsen Näkö-
vammaisten keskusliitosta
Su 27.2. Messu, Keikyän kirkko 
klo 13, Pihlajamaa, Savijoki
Ke 2.3. Kappeliseura, srk-talo 
klo 19
Kiikan kappeliseurakunta
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
Su 27.2. Messu, Kiikan kirkko 
klo 10, Pihlajamaa, Savijoki
Ma 28.2. Runon ja sävelen ilta, 
srk-talo klo 19, Kylvö ja kasvu, 
YV-tapahtuma, Kappelilaulajat, 
ohjelma 7 e
Ti 1.3. Vertaiset -kerho, srk-ta-
lo klo 13
Mouhijärven kappeliseurakun-
ta
Ke 23.2. Vesunnin, Karinkylän, 
Tervamäen, Eskolan, Vestolan, 
Mierolan kinkerit Sisko ja Jouko 
Mikkolassa (Kolmiot. 2) klo 18
To 24.2. Diakoniaompeluseu-
rat Liisa Rensuje!  lla (Pukarant. 
161) klo 13
Pe 25.2. Naistenpiiri, takkahuo-
ne klo 18.30

Su 27.2. Vauvakirkko, Mouhi-
järven srk-koti klo 16, Hautala, 
Mattila A
Ti 1.3. Raamattupiiri, takka-
huone klo 18.30
Ke 2.3. Vanhemman väen ker-
ho, Oravanpesä klo 13
Suodenniemen kappeliseura-
kunta
To 24.2. Vanhemman väen vir-
kistyspäivä, srk-talo klo 11, lou-
nas 5 e
Su 27.2. Messu, Suodenniemen 
srk-talo klo 10, Hautala, Raja-
lampi
Nuoret 
To 24.2. Nuorten ilta, Keikyän 
srk-talo klo 18
Pe 25.2. Nuorten ilta, Kiikan 
srk-talo klo 18. Fisu, Nuakka-
ri klo 19
Su 27.2. Nuorten aikuisten raa-
mis, Nuakkari klo 13
Kouluikäisten tyttöjen ja poi-
kien yöretket Leirimajalle 25.-
26.2. ja 26.-27.2. Lisätietoja Tar-
mo Marjamäki  p. 050 314 9085.
Ma 28.2. ja ti 1.3.Toimintapäi-
vät,  Nuakkari klo 11-16. Pelejä, 
leikkejä, pulkkamäki, askartelua 
yms. Ei ilmoittautumisia.

SASTAMALAN
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.! 
Ke 23.2. klo 18 Israel- tilaisuus, 
Alexey Shepelev Moskovasta, 
Ilkka Vakkuri, KH.
To 24.2. klo 18 ”Kristallirakeita- 
konsertti”! Mukana Saila Seuru-
järvi Trio (= Seurujärvi, Las-
se Heikkilä, Anni- Kaisa Karo-
la), Ilonsilta- ryhmä, Merja Pit-
känen. Konsertissa julkistetaan 
myös Sailan uusin äänite.
Pe 25.2. Lähimmäisruokailu. 
Klo 11.30- 12 Hartaus, klo 12- 
13 Ilmainen ruokailu ja EU- 
kassien jako.
Klo 19 Varhaisnuorten ilta, 
Senja ja David Pike.
Su 27.2. klo 18 Jumalan koh-
taamisen ilta, Viestiveljet, Kari 
Härkönen, pyhäkoulu.
Ti 1.3. klo 19 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Jani Lindroos, Kari Här-
könen.
Huom! 19.3. Linja- autoretki 
Teuvan Vapaasrk:aan. Ilmoit-
tautuminen Hannu Vesaselle 
10.3. mennessä: 044- 5133540
26.3. Hämeen alueen ” Yksi sy-
dän”- tapahtuma. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen: Hannu Vesa-
nen 044- 5133540

SLEY VAMMALA
Luther-talossa
To 24.2. 16.00 nuorten raamis.
Su 27.2. klo 14.0 Luther-talon 
vuosijuhla. Juhlasa puhuvat Ja-
ri Nurmi, Jari Rankinen ja Ti-
mo Topi, lausuntaa Sirkka-Liisa 
Piirainen, Kannelmiehet. Kah-
vitarjoilu.
Ma 28.2. klo 18.00 Kannelmies-
ten harjoitus.
Ti 1.3. klo 18.30 Raamattu tu-
tuksi-luento aiheena: Miksi ju-
malanpalvelus on kristityille 
niin tärkeä? Alustaa Erkki Kos-
kenniemi. Aluksi kahvit.
Ke 2.3. klo 16.00 laulupiiri, Joh-
taa Päivi Vuoristo.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.! 

La 26.2. klo 8.10 aamuharta-
us Radio Mantassa, Liisa Lepis-
tö. Klo 19 Kohtaaminen Kellari-
Kahvilassa.
Su 27.2. klo 11 päivätilaisuus, 
Matti Kankaanniemi: Raama-
tun synty ja tulkinta - osa 2, Uu-
si testamentti –kirjan esittely, 
pyhäkoulu ja raamis.
Ti 1.3. klo 13 lähetyspiiri.
Ke 2.3. klo 18 yhteysilta. Klo 19 
Sana ja rukous. Rukousaiheet p. 
03-5112113 tai os. Vammalan 
Helluntaiseurakunta, Varikon-
katu 10, 38210 Sastamala. Pu-
helinhartaus p. 03-5142829. 
Suodenniemi: 
Ke 2.3. klo 18 rukousilta ja eh-
toollinen Maija Tomellilla, Nur-
mentie 34, Hannu Nuutinen.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 23.2. klo 18.30 miestenpiiri 
Savijoella 
Pe 25.2. klo 19 nuortenilta 
Su 27.2. klo 14 Elämän lähteel-
lä, nuorten ylistysryhmä, Ka-
ri Härkönen, pyhäkoulu, kah-
vitarjoilu. 
Ma 28.2. klo 19 rukousilta. Te-
ro Harjula 
Ke 2.3. klo 18.30 miestenpiiri 
Leo Salolla, Nummitie 7

Mouhijärvi
Ke 23.2. klo 19 Majakkailta
Ke 2.3. klo 19 Majakkailta
Su 6.3. klo 11 Ehtoolliskokous, 
puhuu Jaakko Heinonen

VAMMALAN SEUDUN
KANSANLÄHETYS

Vammalassa
Ke 23.2. klo 19:00 Raamattu- ja 
rukousilta, tutkitaan Johannek-
sen evankeliumia, rukoushuo-
neella, Pasi Sandholm 
To 24.2. klo 9:30 - 11:30 Äiti-
parkki, rukoushuoneella, mah-
dollisuus ruokailuun, Johanna 
Malmivaara
To 24.2. klo 12:00 - 16:00 Las-
tenkammari, rukoushuoneella, 
lastenhoitopalvelu äitien asioi-
den hoidon ajaksi, Purolat 
To 24.2. klo 19:00 Roismalan 
raamattupiiri, Roismalan kerho-
huoneella, Tuomo Hörkkö 
La 26.2. klo 18:00 Nuortenilta, 
Honkamäessä Huhtaniituntiel-
lä, Markus Malmivaara ja Päivö 
Parviainen
Su 27.2. klo 16:00 ”SanaSunnun-
taille”, rukoushuoneella, Markus 
Malmivaara, Juonto Raija Maja-
nen, musiikissa Leena Salo   
Huittisissa
Ti 2.3. klo 18:30 Sanan ja ruko-
uksen ilta Huittisten srk-talolla

Huittinen
www.huittistenseurakunta.! 

Pyhäpäivä:
Su 27.2. Klo 10 Messu Huittis-
ten kirkossa, Kultalahti, Herra-
nen, Bondfolk. Kolehti: Radio-
lähetysjärjestö Sanansaattajat. 
Klo 13 Messu Huhtamon kirkos-

sa, Kultalahti, Honkanen, Klo 16 
Keidasmessu srk-keskuksessa, 
Herranen, Marika Lähteenmäki,  
Klo 18 Sanan ja sävelen ilta Sley:n 
ruk.huoneessa; ”Usko  kantaa he-
delmää”. rovasti Oiva Salli, Terttu 
ja Antti Koivuniemi
VIIKKOTILAISUUDET:
Ke 23.2. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 18 Rukouspiiri 
Israelin ja Suomen puolesta, tak-
kahuone. Klo 18 Raijala-Ronkan 
kinkerit Terttu ja Antti Koivunie-
mellä, Herranen, Linjama-Puuk-
ki,  Klo 18 Jokisivun kinkerit Vir-
ve ja Timo Ojalassa, Plit, Honka-
nen.
To 24.2. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 15 Naistenpii-
ri Helena-salissa, Honkanen. Klo 
18 Suttila-Riesolan kinkerit Raili 
ja Mikko Pöyrillä, Herranen, Iso-
Rautio. Klo 18 Suontaustan kin-
kerit Marko Pohjolaisella, Plit, 
Linjama-Puukki. Klo 18.30 Kirk-
kokuoron harj. Birgitta-salissa.
Ma 28.2. klo 17 Raamattupiiri 
takkahuoneessa,
Ti 1.3. klo 9.30 Avoin päiväkerho 
srk-keskuksessa, klo 18.30 Kan-
sanlähetyksen ilta Helena-salissa,
Ke 2.3. klo 11 Keskiviikkokerho 
ja työttömien ruokailu srk-kes-
kuksessa, klo 12.30 Lauluhetki 
Kaarirannassa, klo 18 Rukous-
piiri Israelin ja Suomen puoles-
ta takkahuone, klo 18.30 Luot-
tamushenkilökoulutus Birgitta-
salissa.
To 3.3. klo 9.30 Lasten kirkko-
hartaus Huittisten kirkossa,  klo 
10 Ystävänkamari Kaila-salis-
sa, klo 13.30 Lasten kirkkoharta-
us Huittisten kirkossa, klo 18.30 
Kirkkokuoron harj. Birgitta-sa-
lissa
Pe 4.3. klo 18 Raskalan-Sorvola-
Karhiniemen kinkerit Kyläkarta-
nossa, Kultalahti, Bondfolk, klo 
18-21 Yhteiskrist. naisten raa-
mattupiiri Hannele  Huhtalassa 
Nokkamäenkatu 11
KASTETTU:
Roniel Ossi Kalevi Ali-Raatikai-
nen, Waltteri Ville Johannes Ki-
vimäki,
AVIOLIITTOON VIHITTY: 
Teemu Pasi Tapani Niittymäki ja 
Annikka Hannele Hakanen
KUOLLUT:
Alli Alina Ojala 95 v, Helvi Ellen 
Rauhala 77 v
Vampulan kappeliseurakunta:
To 24.2. klo 17.30 srk-talolla 
kirkkokuoron harjoitukset, min-
kä jälkeen kuoron kevätkokous
Su 27.2. klo 10 kirkossa messu, 
kappelineuvoston ja toimikun-
tien jäsenten sekä lähetyssihtee-
ri Sirpa Honkasen tehtävään siu-
naaminen (kokoonnutaan sakas-
tiin klo 9.40), Laitila, Plit, Hon-
kanen, kirkkokuoro, srk-talolla 
kahvitarjoilu
To 3.3. klo 19 lähetys- ja diako-
niapiiri Marju ja Toivo Kivek-
käällä (Rimmistöntie 57), Plit, 
Honkanen
AVIOLIITTOON VIHITTY: 
Mikko Pellervo Pitkänen ja Ma-
ria Helena Manner

Seurakuntatietoja Hääpalsta

!"uvauutisi#
Tiina Vähävihu ja Juha Tuo-

misto Sastamalasta ovat saa-
neet poikavauvan 16.2.2011 

VAS:ssa Sastamalassa
Satu ja Veli-Matti Palojoki
Huittisista ovat saaneet
tyttövauvan 13.2.2011 
VAS:ssa Sastamalassa

Tatja Rajaniemi ja Sami Viitala
Laviasta ovat saaneet 

poikavauvan 14.2.2011
VAS:ssa Sastamalassa

Susanna Nurmi ja Sami 
Karimäki Sastamalasta

ovat saaneet tyttövauvan 
11.2.2011 VAS:ssa 

Sastamalassa

la. - Kauvatsan kirkossa sana-
jumalanpalvelus klo 13, Veikko 
Ruusuvuori, Jari Ketola. - Seu-
rat Rauhanyhdistyksellä klo 16.
Ma 28.2.  Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. - Raamattupiiri 
srk.keskuksessa klo 18.
Ti 1.3. Ensi kertaa äidiksi-ryh-
mä srk.keskuksen alakerrassa 
klo 13-14.30. Mukaan voi vielä 
tulla uusia äitejä ja vauvoja.
Ke 2.3.  Työntekijäkokous srk.
keskuksessa klo 13.45.
To 3.3. Kristillisten eläkeläisten 
löytökoppa srk.keskuksessa klo 
14. - Tulkkilan lähetyspiiri klo 
18  Saara ja Tapio Mustosella, 
Tulkkilantie 35 C alakerta.
Pe 4.3.  Raamattupiiri Kauvat-
san srk.talolla klo 18.
Su 6.3. ”Ystävät ympäri maa-
ilmaa”- lähetystapahtuma srk.
keskuksessa. Lähetysnäyttely ja 
afrikkalaisten tuotteiden myyn-
tiä klo 16.30 alkaen. Klo 17.30 
ohjelmallinen hetki, jossa päi-
väkerholaiset, muskarilaiset, 
pyhäkoululaiset ja Gospel Juni-
or esittävät kansainvälisiä ja lä-
hetysaiheisia lauluja sekä nuori-
so-ohjaaja Sanna Juhela kertoo 
lähetystyöstä ja Sambian mat-
kastaan. Samassa yhteydessä 
kahvittelua ja klo 18 Elina Vet-
tenrannan konsertti yhteisvas-
tuun hyväksi.
Pyhäkoulu:
Su 27.2. Olemme hiihtolomalla, 
ei pyhäkoulua.
Perhekerho:
Ti 1.3. Ryhmä 1 srk.keskuksen 
alakerrassa klo 9.30-11. Vierai-
lijana Elina Vuorisalo, aiheena 
”Perhelähtöinen auttamistyö.
To 10.3 Kauvatsan srk.talolla 
perkekerho klo 9.30-11. Vieraa-
na lääkäri Hanna Oksa.

KOKEMÄEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.! 

To 24.2. Tervehdyskäynti Rata-
mokodilla klo 18.00
Su 27.2. ei tilaisuutta !
Ke 2.3. klo 18.30 Rukouksen 
ylistyksen ilta/ Risto tuo myös 
terveiset Lapista! Olet sydämel-
lisesti tervetullut!

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.! 

KUOLLUT:
Timo Johannes Perähuhta 83v.
To 24.2. klo 18:30 Lauluseurat 
lähetyksen merkeissä srk-talol-
la.
To 24.2. klo 19 Lapsi- ja nuori-
sotyön työryhmä srk-talolla.
Pe 25.2.  klo 16-18 Lähetystori 
srk-talolla.
La 26.2. klo 10-17. Ohjelmalli-
nen talvipäivä srk-talolla. Ulkoi-
lua, Hartaudet Matti Vähäkainu, 
Raamattutunnit alussa ja iltapäi-
vällä Sumiala ja Lehrbeck, Yh-
teislaulua Anneli Vaahtoranta. 
Pulkkamäki ja lapsille omaa oh-
jelmaa. Vieraita Porista ja Tam-
pereelta. Mahdollisuus mak-
sulliseen ruokailuun. Emäntä-
nä Elina Lähdekorpi.Tervetuloa!
Su 27.2. klo 10 Sanajumalanpal-
velus, Päivö Parviainen saarnaa. 
Kirkkokahvit. 
Ilmoitukset myös: www.kiikois-
tenseurakunta.fi. Kirkkoherra 
vuosilomalla 28.-6.3. lomittaa 
rov. Tauno Wikström.

KIIKOISTEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
Ke 23.2. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta, mukana ystäviä Lä-
hetysavusta.
Pe 25.2. klo 17.30 Ilontuojien 
kerho Huhdanmäen pulkka-
mäessä, kovalla pakkasella Be-
taniassa, klo 19 Teetupa Lavian 
nuokkarilla.
Su 27.2. klo 12 Päivätilaisuus.
Ke 2.3. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 18.30 Sa-
nan ja rukouksen ilta

†HENÓTÊS-srk
Tyrväänkyläntie 310, Sastamala
Su 27.2. klo 18 Jumalanpalvelus
Markku Peuramäki, Janne Järvinen.

Henótês=yhteys Kristuksessa
Tervetuloa! www.Henotes.com

Kaikki tervetuloa!
Esikoislestadiolaiset ry

SEURAT
Liekolankatu 5

Su 27.2. 
klo 13.00

Sastamalan Vapaasrk:ssa, Pikkusuonk. 5
Pe 25.2 LÄHIMMÄISRUOKAILU!

Klo 11.30 Hartaus, klo 12-13 Ilmainen ruokailu ja EU-kassit,
Su 27.2. klo 18 Viestiveljet, KH.   Tervetuloa!

Matka Riikaan - Baltian sydämeen

  3.-6.4.2011

Matkan järjestää: Sastamalan Kristilliset Eläkeläiset ry
   yhteistyössä Karkun evankelinen opisto

Majoitus 2-h huoneissa hotelli Riga, puolihoidolla 
Matkan hinta 315 euroa/hlö

Ilmoittautumiset 5.3. mennessä: 
Riitta Paimensalo

puh. 044 9189774 tai rpaimensalo@hotmail.com

Muutamia paikkoja jäljellä

Juhlassa puhuvat: Jari Nurmi, Jari Rankinen ja Timo Topi.
Lausuntaa Sirkka-Liisa Piirainen. Kannelmiehet.

Kahvitarjoilu.   Tervetuloa juhlaan!

Luther-talon vuosijuhla
su 27.2. klo 14.00

TO 24.2. klo 18
Mukana Saila Seurujärvi Trio: Seurujär-
vi, Lasse Heikkilä, Anni-Kaisa Karola + 

Ilonsilta -ryhmä Sastamalasta.
Konsertissa julkistetaan myös Sailan 

uusin äänite.
Tervetuloa!   0400 958 776

”KRISTALLIRAKEITA” -konsertti
Sastamalan Vapaasrk:ssa, Pikkusuonk. 5

Kuva Kaisa Söderman.

Ella os.s Söderman & Mikko 
Oras on vihitty 24.12.2010 Rau-
man Pyhän Ristin Kirkossa.

Lavia
www.lavianseurakunta.! 

KUOLLUT:
Hilja Lyydia Virtanen 90v.
VIHITTY:
Petri Kalevi Reponen ja Eija-
Riikka Maria Heinola
Su 27.2. klo 10 messu
Ti 1.3. klo 18 Lähetysapu ry:n 
sanan ja rukouksen ilta, Op:n 
kokoushuone
To 3.3. hartaudet: klo 13 Heik-
kilän palvelukeskus, klo 14.30 
Lavian vuodeosasto
Pe 4.3. klo 13.30 hartaus Koti-
ranta 1
Su 6.3. klo 10 perhekirkko ja 
laskiaistapahtuma srk-kodin pi-
hapiirissä, kahvia ja makkaran-
paistoa, mäenlaskua
Ma 7.3. klo 14 Raamatun äärellä 
–naisten ryhmä srk-koti
Ke 9.3. klo 19 Tuhkakeskiviikon 
messu, kirkko
Nuoret:
to 24.2. klo 15.30 isoskoulutus

Punkalaidun 
KUOLLUT:
Helvi Siviä Rajala 90 v (Forssan 
srk:sta), Seppo Johannes Aal-
to 80 v.
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, Toi-
vo Kokko). 2. sunnuntai ennen 
paastonaikaa. Sunnuntain aihe: 
”Jumalan Sanan kylvö”. Virret: 
426; 133; 416; 423; 525:1,4,6. Klo 
13 jumalanpalvelus Halkivahan 
kirkossa (Urjala). Klo 14 Kivise-
nojan kinkerit Tarja ja Olavi Ky-
tällä. Kinkerien aihe: Pyhä. Vir-
ret: 43; 59; 458; 464. Klo 18 ”Nyt 
tulkaa kaikki laulamaan”-laulu-
hetki lähetystyön hyväksi srk-
talolla (Isosaari).
Ma 28.2. klo 18 naisten raa-
mattupiiri srk-talolla (Pyykkö). 
Klo 18.30 Halkivaha-Moision 
kinkerit Toini ja Antti Välläril-
lä. Kinkerien aihe: Pyhä. Virret: 
43; 59; 458; 464.
Ti 1.3. klo 18.30 Länsipään kin-
kerit Vesalla. Kinkerien aihe: 
Pyhä. Virret: 43; 59; 458; 464. 
Ke 2.3. klo 18.30 Illo-Jutin kin-
kerit Hilkka Vesamäessä. Kin-
kerien aihe: Pyhä. Virret: 43; 59; 
458; 464. 
To 3.3. klo 18 kirkkokuoron ke-
vätkokous ja harjoitukset srk-ta-
lolla (Isosaari). 
Su 6.3. klo 10 Sanan jumalan-
palvelus kirkossa (Tulkki, Toi-
vo Kokko). Virret: 54; 128; 
430; 436; 301:1,2,5. Klo 15 Pet-
ri Laaksosen konsertti kirkossa 
”Sinä olet aamuni valo”. Vapaa 
pääsy, ohjelma 12 euroa.
Hiihtolomalla ei ole päiväkerho-
ja eikä perhekerhoa.
Nuorisotyö: Ma 28.2. klo 10-
13 Pikkukokki-kurssi srk-talol-
la. Ilmoittaudu Sannalle pe 25.2. 
mennessä! Klo 18 Vaeltajat ko-
lolla, lämmintä vaatetta päälle!

HUITTISTEN 
KOTIKIRKKO

www.huittistenhsrk.! 
Huittisten Kotikirkko
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
Ma 28.2. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Nuoret
Ti 1.3. klo 19 Rukouksen ja ylis-
tyksen ilta
Ke 2.3. klo 17.15 Ilonkylväjät 
Minit ja Skidit
Su 6.3. klo 11 Jumalanpalvelus, 
pyhäkoulu kello 11.30-12.30

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.! 
Ke 23.2. Lauluhetki  Ainoko-
dilla klo 17.15 ja TK:ssa klo 18. 
Osallistutaan rukoukseen Isra-
elin ja Suomen psta  SRK-kes-
kuksen takkahuoneessa klo 18.  
To 24.2. Miestenpiiri Kotikir-
kolla klo 18.30, Rainer ja Mika.  
Pe  25.2. Yht.kr. Rukousasema 
päivystää klo 18-22 Plikkain 
baarissa, Risto Rytin katu 24. 
Osallistutaan rukousiltaan klo 
18.30 Anita Ruusumaalla, Puis-
tokuja 4. Nuortenilta  klo 20.
Su 27.2. Pyhäkoulu klo 17. Sa-
nan ja todistuksen ilta klo 17, 
Mika Kylväjä, Hannu Haa-
pasalo, katsotaan DVD koskien 
Israelia ja aikaa, jossa elämme.
Ma  28.2. Rukousilta klo 19.
Ti 1.3. Avoimet ovet rukouksel-
le klo 14-20 Erik ja Eeva Lehti-
sellä, Piltontie 4, Kokemäki.
Tervetuloa! Huom.! Alfa-kurssi 
alkaa ti 8.3. tied. ja ilm.  Ritva, 
050 5924455.

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KASTETTU:
Oskari Justus Juhani Ronkainen 
ja Nicolaï Juho Henri Bellet.
KUOLLUT:
Martta Annikki Ijäs s. Niemi 83 
v. ja Jaakko Jalmari Matomä-
ki 75 v.
To 24.2. Rukouspalvelu srk.
keskuksen alakerrassa klo 18, 
KREL.
Pe 25.2. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. - Kenia-Japani 
lähetyspiiri srk.keskuksessa klo 
18, mukana Jari Ketola.
Su 27.2. Sanajumalanpalve-
lus Kokemäen kirkossa klo 10, 
Veikko Ruusuvuori, Jari Keto-

SEURAT
Suomisella

Kiikan Pappilassa

Kiikkapääntie 3

La 26.2. klo 18.00.

Mukana Jukka Partala.

TERVETULOA!

11 viikkoa kestävä, ilmainen
ALFA-kurssi

Vapaasrk:ssa, 
Risto Rytin katu 32, 

tiistaisin klo 18-20.30, 
alk. 8.3. 

Sis. mm. iltapalan, luennon, 
pienryhmäkeskustelua.

Ilm. 6.3. mennessä
050 592 4455 / Ritva.
Tervetuloa!

Järj. Huittisten vapaasrk ja
Kristillinen Opintokeskus

SANAN JA 
YLISTYKSEN ILTA

TI 1.3. klo 18.
Musiikki Rita ja Hannu Ilola

Tervetuloa!

Onkiniemenkatu 18, Vammala
www. avustajapalvelu.fi
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Asiantuntevaa hautausalan palvelua 
neljännen sukupolven kokemuksella

Hautauspalvelu T. Teuho 

www.hautauspalveluteuho.!

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

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

Kiviedustus
Peipohjan kiviveistämö Oy

Kaikki hautausalan palvelut asiantuntemuksella

Lauttakylän 
Kukka ja Hautaustoimisto
sekä Hautauspalvelu T. Teuho

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

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

Marttilankatu 14, Sastamala, p. 03-511 2156 (24 h)

Hautauspalvelut

LUOTETTAVA                PALVELU
KAIKISSA ALAN TEHTÄVISSÄ

HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKASITOMO

P.KAUNISTO KY

 ARKUT 
 UURNAT

Auta Haapsalun 
lastenkodin lapsia
Haapsalun lastenkodissa ta-
pahtui tuhoisa tulipalo, jossa 
kuoli kaikkiaan 10 lasta. Lä-
hetysapu tahtoo ojentaa aut-
tavan kätensä palosta kärsi-
neille.

Lähetysavussa otetaan 
vastaan erilaista avustusta-
varaa. Lastenkodin asuk-
kaat ovat pääosin vammai-
sia ja hylättyjä lapsia. Avus-
tustavarana otetaan vastaan 

Upea konsertti
Vapaakirkossa

 ! Sastamalassa julkaistaan Saila
 Seurujärven ”Kristallirakeita” -levy.
Saila  Seurujärvi saapuu kon-
sertoimaan Vammalan Va-
paakirkkoon huomenna. 
Triossa musisoivat aitolap-
pilaisen Sailan lisäksi  tam-
perelainen  säveltäjä/multi-
instrumentalisti Lasse Heik-
kilä ja viulisti Anni Kaisa 
Karola.  Trion musiikki tun-
netaan sielukkaasta ja taidol-
lisesta  musisoinnista, omin-
takeisesta eksoottisesta soi-
tinarsenaalista, konserttien  
tunnelmallisesta  ilmapiiris-
tä, värikkäistä lapin kansal-

lispuvuista ja  puhuttelevas-
ta  kristillisestä sanomasta. 
Ryhmä on saavuttanut muu-
taman vuoden  aikana suu-
ren  määrän ihmisiä erilai-
sissa tilaisuuksissa kouluis-
sa, kirkoissa  ja  konsertti-
saleissa. Ensimmäinen levy 
Puhdasta kultaa on  ilmes-
tynyt vuonna 2005  ja uusi 
levy Kristallirakeita julkais-
taan Sastamalassa. Konsert-
ti alkaa kello 18.

Mukana  myös Ilonsilta-
ryhmä Sastamalasta.

Saila Seurujärvi triossa musisoivat aitolappilaisen Sai-
lan lisäksi  tamperelainen  säveltäjä/multi-instrumen-
talisti Lasse Heikkilä ja viulisti Anni Kaisa Karola.

Israelin ja Palestiinan 
välisen konfl iktin 
repimä elämäntarina 
pian ensi-iltaan

 !Palestiinalainen käsikirjoittaja ja
 juutalainen ohjaaja yhdistävät 
 voimansa Miral-elokuvassa.
Miral on osittain tosita-
pahtumiin perustuva kau-
nis ja rohkea elokuva nai-
sista konfliktien ja sodan 
varjostamassa maailmas-
sa. Elokuvan naisten koh-
talot usean vuosikymme-
nen ajalta kietoutuvat yh-
teen päähenkilön, palestii-
nalaisen Miralin tarinassa. 
Ristiriitojen repimänä Mi-
ralina nähdään Slummien 
miljonääristä tuttu Freida 
Pinto.

Miral kertoo Israelin ja 
palestiinalaisten välises-
tä syvästä konfliktista sen 
keskellä elävien ihmisten 
silmin. Miralin tarina on 
täynnä vastakkainasette-
lua yhteisessä maailmassa: 
hämmentäviä kokemuk-
sia siitä, kun ystävä on-
kin vihollisen puolella, ja 
siitä, kun omilla läheisillä 

on eri näkemyksiä oikeas-
ta tiestä yhteisessä asiassa. 
Miralin on käsikirjoittanut 
oman kirjansa pohjalta Ru-
la Jebreal, palestiinalainen 
Itä-Jerusalemista kotoisin 
oleva toimittaja, joka on it-
se kasvanut samassa tyttö-
koulussa kuin elokuvan Mi-
ral. Elokuvan on ohjannut 
amerikanjuutalainen Julian 
Schnabel (Perhonen lasiku-
vussa, 2007), jonka perheen 
tausta on vahvasti siionisti-
nen. Mm. Golden Globe 
-voittaja ja Oscar-ehdokas 
Schnabelin elokuvat ovat 
tunnettuja kauneudestaan 
ja emotionaalisuudestaan.

Venetsian elokuvajuh-
lilla 2010 Kultainen leijo-
na -kilpailusarjassa ehdol-
la ollut Miral saa Suomes-
sa ensi-iltansa elokuvateat-
tereissa 29.4.

Ti 1.3. klo 17-20 Kokkikerho, 
kokoonnutaan Pourun edessä! 
Ke 2.3. klo 18 Partion talvirie-
haehtoo, lämmintä ylle, pulkat 
yms. mukaan!
La 5.3. klo 16 Euragospel Euras-
sa. Pikkuautolla menossa, kysele 
paikkoja Sannalta. 
Tulevaa: Helatorstaina 2.6. ko-
koontuvat 50-vuotta sitten ri-
pille päässeet. Helluntaina 12.6. 
kokoontuvat 60-vuotta sitten ri-
pille päässeet. Laita sana kier-
tämään. Myöhemmin tarkem-
pia tietoja.

Köyliö
KUOLLUT:
Kalervo Juhani Lähde Vuoren-
maasta, 69 v.
To 24.2. Ei perhekerhoa.
Su 27.2. klo 10 messu kirkos-
sa, rov. Simo Koivunen, Jokitalo.
Ma 28.2. klo 13 Vuorenmaan 
päiväpiiri Vuorenmaan kirkos-
sa, Vuorinen.
Ke 2.3. klo 18 Vapaaehtoistyön 
jatkoilta seurakuntatalolla, Lee-
na Häkkinen, Mari Vuorinen.
Su 6.3. klo 10 messu kirkos-
sa. Palveluvuorossa Tuiskulan 
VPK. Kirkkokahvit Järvisalilla.
NUORISOTYÖ:
To 3.3. klo 18.30 isoskoulu nuo-
risotilassa, Makke, Jari.
Pe 4.3. klo 18 nuorten messu 
Köyliön kirkossa, Vuola, Saa-
renketo, Hiitola.

La 5.3. klo 16 Euragospel. Esiin-
tyjinä Juha Tapio band, Kaemo 
ja No Mans band. Liput 10 !.Il-
moittaudu Makelle.
VARHAISNUORISOTYÖ:
La 5.3. klo 10-12 varhaisnuor-
ten pilkkitapahtuma pappilan 
rannassa. Pukeudu sään mu-
kaisesti. Myös vanhemmat ovat 
tervetulleita. Paistamme mak-
karaa ja pilkimme, Saarenke-
to, Hiitola, Hakkarainen, Huh-
tamaa.
RIPPIKOULUTYÖ:
La 5.3. klo 14 rippikoululaisten 
ulkoläksyjen uusintakuulustelu, 
Saarenketo.
DIAKONIATYÖ: 
Ma 28.2. klo 18-19.45 osallis-
tumme naisteniltaan Säkylän 
seurakuntatalolle. Tuiskula-
Voitoinen-Kepola suunnalta il-
moittaudu suoraan Kylänpään 
taksille p.02-5545292. Vuoren-
maa-Kankaanpää-suunnalta il-
moittaudu suoraan Aallon tak-
sille p. 0400-220632. Kyyti il-
mainen. Tied. Vuorinen p. 02-
5347623

EURAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

To 24.2. klo 19.00 Rukousilta
Pe 25.2. klo 19.00 Nuorten ilta 
Kirsi Laporttella
Su 27.2. klo 16.00 Eväitä elämäl-
le Koulupastori Jukka Mäkinen 
ja Rainer Lindeman saku&pena 
Kahvitarjoilu Tervetuloa

Ma 28.2. klo 8.00 Aamuruko-
us hetki
Ti 1.3. klo 11.00 Päivärukous 
hetki
Ti 1.3. klo 13.00 Hartaus Vilja-
vainio
Ti 1.3. klo 18.00 Leiripalaveri
Pe 4.3. klo 18.00 Hyvänsano-
man ilta Aila Lindgrenillä Eu-
rantie 17 A 2

Säkylä
KASTETTU:
Atte Erkki Akseli Saari
KUOLLUT:
Veikko Kari-Pekka Yli-Nissilä, 
65 v,  Aarno Veikko Ilari Kuja-
la, 62
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.
Su 27.2. klo 18 kirkossa sanaju-
malanpalvelus, Isotalo, Junnila, 
tekstinluku Hanna Pentinmäki, 
laulu Jaana Pentinmäki.  
Ma 28.2. klo 10-11.30 vauva-
kerho Pytingillä. Riikka Matar-
maan johdolla äiti-vauvajump-
paa. Jumppa-alustat mukaan!
Ma 28.2. klo 18  Runon ja mu-
siikin ilta seurakuntatalolla. Ru-
noja lausuvat Marja Seppälä ja 
Helinä Raitanen ja musiikis-

ta vastaa Katri Rajala, kahvitar-
joilu. Runojen ja musiikin kaut-
ta avautuu maisema naisen elä-
mänkaaresta sen suruista, ilois-
ta ja murheista.
Ti 1.3. klo 10-11.30 perhekerho 
Pytingillä
Ti 1.3. klo 12.30 avopalvelukes-
kushartaus, H. Koivisto Junnila.
Ke 2.3. klo 18 Sydänmaan ky-
läyhdistyksen alueen kinkerit 
kylätalolla. Nieminen, Junni-
la. Emäntänä Sirkka Mäenpää. 
Vanhat virret 236,237. Uudet 
604,244. 2 Kor 4:16-5:10. Aihee-
na hautajaiset. Kolehti ystävyys-
seurakunnalle.
To 3.3. klo 13 lähetyspiiri Hel-
mi Rantalalla, Kleemolantie 3 C, 
Nieminen
Su 6.3. klo 10 kirkossa kon" r-
maatiomessu. Talvirippikoulun 
konfirmaatio. Nieminen, Sor-
va, Junnila.
NUORET:
Pe 25.2. klo 15.30 Mennään po-
rukalla pulkkailemaan. Lähtö 
kirkkoaukiolta, lopuksi luvas-
sa kuumaa kaakaota Pytingillä!
Ke 2.3. klo 18 Raamis Pytingillä  
Pe 4.3.  lähtö klo 17.30 , alkaa 
klo 18. nuorten messu Köyli-
ön kirkossa. Rippikoululaisil-
le ei jp-merkintää. Kysele kyy-
tiä Teijalta.
La 5.3. matka Euragospeliin. Li-
put 10 euroa. Kyyti järjestetään 
tarvittaessa. Kysy lisää Teijalta.

mm. vuodevaatteita, huone-
kaluja, kenkiä ja lämmintä 
vaatetta.

Asiassa voi ottaa yhteyttä 
puh. 02 – 541 1111 tai 044 – 
552 7210. 

Taloudellista tukea lähe-
tykseen voi osoittaa Lähe-
tysavun tilille 570217-2320 
viite 125011(keräyslupa).

Kirkko
Lapset seuraavat vanhempiensa 
esimerkkiä jumalanpalvelukseen 
osallistumisessa

 ! Seurakuntalaisten hyväksyvä ja 
 armollinen kohtaaminen vaikuttaa 
 jumalanpalvelustyytyväisyyteen.
Lapsuuden kokemukset vai-
kuttavat merkittävästi aikui-
siän jumalanpalvelusaktiivi-
suuteen. Miehillä osallistu-
mista selittää ennen kaikkea 
isän osallistuminen, naisil-
la taas äidin. Lasten osal-
listuminen uskonnolliseen 
toimintaan on laskenut sa-
massa tahdissa kuin äitien. 
Äidit ovat kuitenkin yhä ak-
tiivisempia kirkossa kävijöi-
tä kaikissa ikäryhmissä kuin 
isät.

Jumalanpalvelusaktiivi-
suuden väheneminen ei ole 
uusi ilmiö. Tämän päivän 
keski-ikäisten lapsuudessa 
jumalanpalvelukseen pas-
siivisesti suhtautuvia#koteja 
oli yhtä paljon kuin nykyis-
ten kaksikymmentävuotiai-
den ollessa lapsia. Aktiivises-
ti jumalanpalvelukseen osal-
listuvien perheiden määrä 
on kuitenkin entisestään vä-
hentynyt.

Tulokset pohjautuvat kan-
sainväliseen ISSP2008-tutki-

mukseen, johon osallistui yli 
1000 suomalaista. Lisäksi ju-
malanpalvelukseen liittyvis-
tä odotuksista ja kokemuk-
sista koottiin tutkimusma-
teriaalia viidessä evankelis-
luterilaisessa seurakunnassa 
marras-joulukuussa 2010. 
Tutkimuksen on tehnyt tut-
kija Kati Niemelä Kirkon 
tutkimuskeskuksesta ja tut-
kija Miia Leinonen Helsin-
gin yliopistosta.

Uskoa vahvistava 
kokemus
Jumalanpalveluksen ak-
tiivikävijöillä on myön-
teisemmät kokemukset ja 
vahvemmat odotukset kuin 
harvemmin osallistuvilla. 
Jumalanpalvelustyytyväi-
syyteen vaikuttavat eniten 
jumalanpalveluksen sano-
man uskottavuus ja huolel-
linen valmistelu sekä seura-
kuntalaisten hyväksyvä ja 
armollinen kohtaaminen.

Osallistujista kolme nel-
jästä kokee jumalanpalve-
luksen uskoa vahvistavana. 
Kokemus on vahvempi ak-
tiivisilla kävijöillä kuin sa-
tunnaisosallistujilla. Har-
vemmin käyvät pitävät ak-
tiiviosallistujia useammin 
saarnaa vieraana, koska se 
ei liity nykyaikaan tai siinä 
käsitellään liian monia asi-
oita.

Osallistujat arvostele-
vat jumalanpalvelusta var-
sin vähän. Kirkkoon tule-
vat ovat yleensä tyytyväisiä 
jumalanpalveluksen muo-
toon. Seurakuntalaiset ha-
luavat, että kirkossa laule-
taan vanhaa ja tuttua mu-
siikkia, kuten lapsuudesta 
tuttuja virsiä. Kirkon työn-
tekijät puolestaan kaipaavat 
kirkollisen musiikin moni-
puolistamista. Aktiivikä-
vijät odottavat, että seu-
rakuntalaisilla olisi näky-
vämpi rooli jumalanpalve-
luksen toteutuksessa.

Tuhannet osallistuvat
talvilomalla rippileireille
Talviloma on suosittua aikaa 
käydä rippikoulu. Tuhannet 
nuoret suorittavat riparin hel-
mi-maaliskuussa koulujen lo-
ma-aikana, jolloin järjeste-
tään paljon teemarippikoulu-
ja esimerkiksi hiihdon, lasket-
telun, lautailun ja jääkiekon 
ympärille. Perinteisiä Lapin 

hiihtolomarippikoulukohteita 
ovat muun muassa Tievatu-
pa Saariselällä, Hetan Majata-
lo Enontekiöllä ja Vuontispirt-
ti Pallas-Yllästunturin kansal-
lispuiston maisemassa.

Urheilupainotteiset talvi-
lomariparit ovat yksi vaih-
toehto tavalliselle rippikou-

lulle. Ohjelma sisältää rip-
pikouluopetuksen lisäksi 
monipuolista liikuntaa päi-
vittäin. Usein leirit järjeste-
tään urheilun ammattilaisten 
kanssa. Esimerkiksi jääripa-
reilla kirkon yhteistyökump-
panina on Suomen Jääkiek-
koliitto.
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Abit ottivat kansainvälisen 
lähdön lukulomalle

 !  Muun muassa menninkäinen, sheikki, cowboy, joulupukki, geisha ja 
 pandakarhu nähtiin penkkaritunnelmissa Sastamalassa.

 "Minna Isotalo

Vammalan lukion aula oli 
muuntunut lentokentäksi 
viime torstaina. Finnabi-yh-
tiön kone lennätti eri maail-
man kolkista väkeä tutustu-
maan eri maiden tapoihin ja 
kulttuureihin. ”Messualueel-
ta” löytyi niin saksalaistyy-
listä Oktoberfest -tunnel-
maa kuin meksikolaistyyli-
nen saluunakin. Kansainvä-
lisyyttä saattoi aistia myös 
itämaisessa ilmapiirissä tai 
pariisilaisessa bistrossa. 

Irlannista saapunut maa-
hinen, Timo Parto oli lyöt-
täytynyt yhteen sheikki Sa-
kari Juurion ja cowboy Lau-
ri Mäkelän kanssa. ”Mah-

Vammalan lukion abiturientit lähtivät riemukkaissa tunnelmissa lukulomalle. Sekalaiseen sakkiin lukeu-
tuivat muun muassa munkki, rastafari ja pingviini.

tava meininki, vielä ei ole 
haikeutta havaittavissa”, tote-
si kolmikko viimeisestä päi-
västään lukiolla ennen luku-
loman ja ylioppilaskirjoitus-
ten alkamista.

”Huolettomin mie-
lin olemme muuten, penk-
kariajelun jälkeinen siivous-
urakka kyllä vähän kauhis-
tuttaa”, kommentoi Parto. 

Kolmen viikon lukulo-
malle nuoret miehet lähtevät 

levollisina, sillä ylioppilas-
kirjoitukset ovat olleet pää-
märä numero yksi opinto-
jen alusta lähtien. ”Opetta-
jat tosin ovat vakuuttaneet, 
ettei peliä ole tässä vaiheessa 
vielä menetetty kenenkään 
osalta. Lukuloma voi pelas-
taa paljon.” 

Illalla abiturientit ko-
koontuivat juhlistamaan 
penkinpainajaisia vielä salai-
seen paikkaan x ja lauantai-
na suunta otettiin kohti Hel-
sinkiä ja abiristeilyä.

12 vuoden odotus 
palkittiin viimein

 ! Huittisten abit seikkailivat satumaailmoissa ja
 muistelivat kultaisia lukioaikoja

 "Marianna Langenoja

”Kun ensimmäisen kerran 
näin lukion opettajat, en 
edes uskaltanut puhua niil-
le. Nyt ne ovat kuin kaverei-
ta”, Lauttakylän lukion abi-
turientti Antti Saarela nau-
reskeli penkinpainajaisissa 
torstaina. Lukion opettajat 
laitettiinkin jälleen koetuk-
selle, sillä miehet saivat leik-
kiä cheerleadereita hameet 
päällään ja taisi joku tans-
sia balettiakin. ”Lukiosta 
jää mieleen maailman par-

haat opettajat”, köyliöläinen 
abiturientti Johanna Kakko 
vahvisti. 

Vaikka nuorten tulevai-
suus on vasta edessä, lähtee 
moni matkaan tippa lins-
sissä. ”Aloin itkeä, kun kat-
selimme koulun bilekuvia. 
Onhan tämä omalla taval-
laan haikea hetki”, Johan-
na Kakko paljasti.  Tunteet 
ovat ristiriitaiset, sillä toi-
saalta juuri penkkareita on 
odotettu pitkään: ”12 vuot-
ta olemme tähdänneet tähän 
hetkeen ja nyt se on viimein 

käsillä. Tunnelma on ihan ka-
tossa”, hehkutti Julia Ruoho-
nen. Miespuoliset abiturientit 
sanoivat, että lukiosta on löy-
tynyt niin paljon hyviä kave-
reita, ettei yhteydenpito lopu, 
vaikka lukio loppuukin.  

Nuorilla on vielä edessään 
ylioppilaskirjoitukset, mutta 
ne eivät olleet päällimmäisenä 
mielessä penkinpainajaisissa. 
”Ehkä kirjoitukset jännittävät, 
mutta eivät tänään”, kommen-
toivat Juho Honkonen ja Rii-
na Lahti, jotka olivat jo abiris-
teilyn tunnelmissa. 

Super Mario Johanna Kakko, Prätkähiiri Antti Saarela ja Pocahontas Julia Ruo-
honen tuulettivat lukion lopulle ja lukuloman alulle.

Puolustusvoimat

Alpo on työmies vailla vertaa
 ! Tiettävästi Sastamalan ainoa sotakoira on erikoistunut räjähteiden ja aseiden etsintään.

 "Marianna Langenoja

Alpon käpälät lyövät in-
nostuksesta tyhjää, kun 
ohjaaja,  soti laspoli is i 
Marko Peuraniemi kai-
velee etsinnässä käytettä-
viä valjaita esille. Alpo on 
siitä harvinainen työnteki-
jä, että sen ei ole koskaan 
vaikea herätä aamulla töi-
hin, eikä se voisi kuvitel-
la mitään työntekoa mu-
kavampaa. Marko Peura-
niemi naurahtaa, että jos-
kus yltiömäinen innostus 
voi olla haitaksikin, koska 
nuorella duunarilla kuluu 
energiaa helposti moneen 
epäoleelliseen kuten kii-
peilyyn ja tohottamiseen.

Alpo on innoissaan, 
koska se on oppinut, et-
tä heti töiden jälkeen lei-
kitään oikein riehakkaasti. 
Siksi se ei nytkään malttai-
si odottaa ohjaajansa käs-
kyä lähteä etsimään nurk-
kaan piilotettua asetta. 
Kun käsky viimein käy, on 
Alpo niin tuohtunut, et-
tei se meinaa löytää piiloa. 
Ohjaaja kertoo, että Alpo 
on vasta kolmevuotias, ja 
sillä on vielä koulutus kes-
ken. Koira läpäisi työhön-
sä tarvittavat kurssit vajaa 
vuosi sitten, mutta Peura-
niemi kutsuu lemmikki-
ään vasta esikoululaiseksi. 

”Varsinainen koulutus on 
yhä käynnissä.” 

Alpossa on 
potentiaalia
Saksanpaimenkoira Alpo on 
tiettävästi tällä hetkellä Sasta-

malan ainoa sotakoira ja niin 
sanottu kombi-koira. Sillä on 
suojelukoulutuksen lisäksi 
erikoisetsintäkoulutus, kuten 
nykyisin suurimmalla osal-
la puolustusvoimien koiris-
ta. Alpo on pätevä etsimään 
räjähteitä sekä aseita ja nii-

den osia ruudin hajun perus-
teella. Myös jäljestys ja kiin-
niotto ovat koiran tehtäviä. 
Huumeisiin Alpo ei ole eri-
koistunut, vaikka niiden sa-
ralla löytyisi enemmän töi-
tä maassamme. Ohjaaja kui-
tenkin uskoo, ettei koiralle 

tee hyvää liian moneen osa-
alueeseen erikoistuminen.

Peuraniemen mukaan Al-
possa on potentiaalia tehok-
kaaksi sotakoiraksi. Yleensä 
koirista huomaa parin vuo-
den iässä, onko niistä hyötyä 
puolustusvoimille. Peuranie-
mi huokailee, että hänkin on 
joskus kouluttanut koiraa pa-
ri vuotta vain huomatakseen, 
ettei siitä koskaan tulekaan 
pätevää apuria. Onneksi Al-
po on toista maata. Se ei ole 
vielä päässyt kertaakaan oi-
keisiin tehtäviin, mutta har-
joituksetkin saavat sen in-
nostumaan.

Leikin aika
Muutaman minuutin ne-
nänkäytön jälkeen Alpo 
haistaa ruudin. Ase on pii-
lotettu paikkaan, jonne Al-
po ei itse mahdu. Hyvä 
niin, sillä etsijällä on kova 
tarve päästä retuuttamaan 
löytöään. Lopulta koi-
ra ymmärtää, ettei pääse 
kiinni aseeseen ja käy lat-
tialle makuulle. Se tarkkai-
lee vuoroin piiloa ja vuo-
roin ohjaajansa, eli ilmaisee 
oikeaoppisesti löytäneen-
sä jotakin. Peuraniemi ot-
taa aseen piilosta ja kiittää 
tarkkanenäistä ystäväänsä. 
Alpo on suorittanut tehtä-
vänsä. Se tietää, että nyt on 
leikin aika.  

 # Sotakoiria käytettiin jo noin 4000eaa. Muinaisessa 
Roomassa vihaisia koiria päästettiin ihmisjoukko-
jen sekaan aiheuttamaan sekasortoa.
 # Napoleon käytti koiria Aleksandrian vartiointiin.
 # Ensimmäinen sotakoirakoulu perustettiin Saksaan 
vuonna 1884. Myös SPR alkoi kouluttaa koiria sa-
moihin aikoihin haavoittuneiden etsintään.  
 # Sotakoirien koulutus alkoi Suomessa vuonna 1919. 
Koirat olivat talvisodassa tärkeitä viestinviejiä ja 
haavoittuneiden etsijöitä. Sodan aikana myös yk-
sityisten ihmisten koiria otettiin apuun rintamalle. 
 # Vuonna 1944 Suomen armeijalla oli käytössään 600 
sotakoiraa. Niistä suurin osa suoritti kuulovartiota. 
Koira havaitsi piileskelevät viholliset jo kaukaa tark-
kojen aistiensa avulla. 
 # Venäläiset käyttivät sotataktiikkanaan niin sanottu-
ja itsemurhakoiria. Koirat oli koulutettu löytämään 
tankin alta ruokaa. Eläinten ympärille kiedottiin 
pommi, ja niitä pidettiin nälässä. Kun vihollisen 
tankki tuli näkyviin, koirat päästettiin irti ja selässä 
olevat pommit räjäytettiin. 
 # Nykyisin sotakoirat koulutetaan suojelu- jälejstys- 
huume- ja räjähdekoiriksi. Koiria koulutetaan Suo-
men puolustusvoimien käyttöön Niinisalossa ja Ka-
jaanissa. 

Sotakoira

Alpon pääasiallinen työ on luoda turvaa puolus-
tusvoimien alueella. Siviilissä se on hellyttävä 
karvakuono. 

Ensin työ sitten huvi. Alpo irrottelee ohjaajansa Marko Peuraniemen kanssa 
ase-etsintöjen jälkeen. 
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Vammalan lukio

Tanssien kohti aikuisuutta
 ! Vanhohen tanssit tarjosivat jälleen pukuloistoa ja salonkitanssien sulokkuutta

 "Minna Isotalo

Valta vaihtui jälleen tanssi-
en Vammalan lukiossa per-
jantaina, kun lukion toisen 
vuosikurssin oppilaat vietti-
vät perinteistä vanhojenpäi-
vää abiturienttien lähdettyä 
lukulomalle. Monelle oppi-
laalle tapahtuma oli vuoden 
kohokohta. Marianne Ala-
Erkkilä, Anna-Eveliina Aro 
ja Siiri Backman myönsi-
vät, että vanhojen tasseja on 
odotettu lukio-opiskelun en-
si hetkistä saakka. Marian-
ne ei osannut arvioida onko 
olo kuin prinsessalla vai ku-
ningattarella. ”Sanoisin, että 
ihanan kuninkaallinen oloti-
la joka tapauksessa.” 

Vaikka näyttäviin pukui-
hin ja kampauksiin on käy-
tetty rutkasti rahaa ja tans-
siharjoituksiin aikaa, nuoret 
naiset kiistävät, että vanho-
jenpäivä aiheuttaisi paineita. 
”Tämä on sellaista mukavaa 
suunnittelua ja valmistautu-
mista. Itse aloitin iltapuvun 
metsästyksen jo lokakuussa, 
ja sopiva löytyi lopulta Tu-
rusta”, Anna-Eveliina sanoo.

Salonkitanssien 
sulokkuutta
Vanhojen päivää on Suo-
messa juhlittu satunnaises-
ti 30-luvulta lähtien. Seuraa-
vina vuosikymmeninä van-
hojen tanssit yleistyivät pää-
kaupunkiseudulla. 60 - 70 
-luvuilla tapa vakiintui mui-
hinkin lyseoihin ja yhteis-
kouluihin. Ennen juhlapuvut 
saattoivat olla oikeasti van-
hoja, tai ainakin pukuihin 
haettiin vaikutteita historial-
lisista pukumalleista. Nyky-
ään suurimman osan vanho-
jen pukuloistosta muodosta-
vat gaalatyyliset iltapuvut. 

Pukutrendit ovat muut-
tuneet ja monessa mielessä 

panostukset vanhojen päi-
vään kasvaneet, mutta varsi-
nainen tanssiohjelmisto on 
säilytynyt ytimeltään suh-
teellisen muuttumattomana. 
Marianne, Anna-Eveliina ja 
Siiri arvelevat, että esimer-
kiksi wienervalssia ja po-
loneesia tanssitaan kaikissa 
maamme lukioissa. Kolmi-
kon ehdottomat suosikki-
tanssit ovat kuitenkin yh-
dysvaltalaiset kansantans-
sit Salty Dog Rag sekä Vir-
ginia Reel. 

Vammalan lukion vanhat 
tanssivat päivällä lukiolla ja 
illalla vielä suurelle yleisölle 
Sylväällä. Hieno päivä hui-
pentui illanviettoon Porin 
Merikarvialla.

”Ihanan kuninkaallinen olotila 
joka tapauksessa.

Marianna Ala-Erkkilä, Anna-Eveliina Aro ja Siiri 
Backman säihkyivät upeissa juhlapuvuissaan.

Illalla Vammalan lukion oppilaat tanssivat Sylvään palloiluhallissa lähes täydelle katsomolle. Pojat lauloivat tytöille Zen Cafe´n kap-
paleen ”Todella kaunis” Stephen McMenaminin säestäessä kitaralla. Tässä menossa tyttöjen tanssiesitys kavaljeereille.

Lauttakylän lukio

Prinsessapäivään 
valmistauduttiin 
aamukuudesta asti

 "Marianna Langenoja

Huittisten Huhkolinnassa 
viime perjantaina liihotel-
leet nuoret naiset olivat lait-
tautuneet niin kauniiksi, että 
katsoja saattoi vain haukkoa 
henkeään. Tällä kertaa luki-
on vanhimmat uskalsivat sä-
väyttää väreillä. Esimerkiksi 
huittislainen Linda Vatanen 
sanoi haluavansa erottua 
joukosta herkullisen pinkil-
lä mekollaan. ”Löysin me-
kon internetistä. Tiesin, että 
tuo on se mekko, jolla tulen 
vanhaintanssit tanssimaan. 
Äiti käski vielä etsiä, mutta 
samanveroista ei tietenkään 
toista löytynyt.” 

Mekko oli kantajalleen 
hieman liian pitkä, joten 
Linda joutui lyhentämään 
sen helmaa edellisenä iltana. 
”En ole mikään käsityöihmi-
nen, mutta sain lyhennyk-
sen tehtyä lopulta kuudessa 
tunnissa”, kolmekerroksista, 
laskostettua puku-unelmaa 
kantanut nainen iloitsi.

Eeva Toivola keksi toi-
senlaisen ratkaisun ylipitkän 
mekkonsa lyhentämiseksi. 
Tylli lyheni yksinkertaisesti 
leikkelemällä ja muun kan-
kaan sai hakaneuloilla nos-
tettua. Eevalla oli yllään oi-
kea prinsessamekko, sellai-
nen, josta hän on unelmoi-
nut jo pitkään. ”Tämä oli 

ensimmäinen puku jota so-
vitin. Mikään muu ei tuntu-
nut tämän jälkeen enää mil-
tään. Prinsessapäivä vaatii 
prinsessamallisen mekon-
kin”, nainen hehkutti.

Takana huonosti 
nukuttu yö 
Eeva ja hänen ystävänsä 
Matleena Laaksonen ovat 
odottaneen vanhojen tans-
seja jo parin vuoden ajan. 
Heidän mielestään lukiossa 
on kaksi kohokohtaa: tanssit 
ja abiristeily. ”Pienenä ajat-
telin, että menee vielä vaik-
ka kuinka kauan, ennen kuin 
pääsen tanssimaan. Yhtäkkiä 

tämä hetki onkin käsillä”, Ee-
va kummasteli. 

Molemmilla naisilla oli 
hiukset kiedottu upeak-
si nutturaksi ja Matleena oli 
kruunannut kampauksensa 
vielä tiaralla. Kaunis kam-

paus vaati myös aikaista he-
rätystä. Eevan piti nousta jo 
aamuviideltä, jotta ehti kuu-
deksi kampaajalle. ”No eipä 
se paljon haitannut, kun en 
muutenkaan nukkunut yöllä 
kunnolla”, Eeva huomautti.

Eeva Toivola (vasemmalla) ja Matleena Laaksonen 
olivat kuin suoraan punaiselta matolta.

Kuulutus tonttijakojen 
hyväksymisestä
Apulaiskaupunginjohtaja on hyväksynyt seuraavat 
tonttijaot ja tonttijaon muutoksen:

- Roismalan kaupunginosan korttelin 36  
 tonttien 1-12 tonttijako

- Sastamalan kaupunginosan korttelin 13  
 tonttien 22-23 tonttijaon muutos

- Ellivuoren kaupunginosan korttelin 15  
 tonttien 4-5 tonttijaon muutos

- Roismalan kaupunginosan korttelin 32  
 tonttien 1-6 tonttijako

- Roismalan kaupunginosan korttelin 31  
 tonttien 1-9 tonttijako

- Palvialan kaupunginosan korttelin 29  
 tonttien 1-2 tonttijako

Sastamalassa 23.2.2011 
Yhdyskuntasuunnittelu

Sastamalan kaupungin  
nuorisojärjestöt
Kutsumme edustajanne (esim. puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtaja) oman alueenne

INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUKSIIN

- 7.3.2011 klo: 18.0 Nuorisotalo Puuhala,  
 Pehulankaari 4, 32740 Sastamala

- 15.3.2011 klo:18.00 Kahvila Signe,  
 Uotsolantie 41, 38460 Sastamala

- 21.3.2011 klo:18.00 Vammalan Seuratalo  
 (Seukku), Marttilankatu 35, 38200 Sastamala

Ohjelmassa: 
- ajankohtaiset asiat  
- nuorisoparlamenttitoiminnan esittely 
- harrastustoimintaesitteen kokoaminen 
- vapaata keskustelua

Mikäli olet estynyt osallistumaan oman alueesi ti-
laisuuteen, voit osallistua näistä mihin tahansa. Si-
tovat ilmoittautumiset viimeistään 3.3.2011 sähkö-
postilla anneli.ruisniemi@sastamala.fi tai puhelimit-
se 040 022 9147. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Sastamalan Kaupunki/Nuorisopalvelut

Hiihtolomalla liikutaan  
Sastamalassa
Koululaisille ja nuoremmille maksuttomat tilaisuu-
det 28.2- 4.3.2011

Uinti Kiikan uimahallissa ma 28.2. klo 14-16 ja Kei-
kyän uimahallissa ke 2.3. klo 12-14.

Vinkin vapaa-aikakeskuksessa sulkapalloa ma, ti, ke, 
to ja pe klo 11-13 (Vinkissä mailoja rajoitetusti) ja sa-
libandyä kentällä 2 klo 11-13 (omat mailat).

Jäähallissa 

Ma, ke ja pe  klo 12-14  yleisöluistelu   
Ma, ke ja pe  klo 14-15.45  mailapelit 
Ti ja to  klo 12-14  mailapelit 
Ti ja to  klo 14-15.15  yleisöluistelu 
La ja su  klo 9-10.45  yleisöluistelu

Hiihtokoulu 5–8 -vuotialle kaupungin rantasaunalla 
ma, ti ja ke klo 11-13.00. Ilmoittautuminen paikan 
päällä. Järjestäjänä Vammalan Retkeilijät.

Lisätietoja 03-5213 4582

Sastamalan kaupunki/Liikuntapalvelu

Lauri Koski johtaa
sotaveteraaneja
Sastamalan Sotaveteraani-
en vuosikokous jakoi an-
siomerkkejä jäsenilleen. 
Kultaisen ansiomerkin saa-
jia olivat Kerttu Karvo-
nen, Pertti Ala-Tala, Lauri 
Asikainen, Albert Nuuti-
la, Armas Sten ja Vesa Yli-
Hongisto. Hopeinen an-
siomerkki ojennettiin Raili 
Kalliolle, Pirkko Maarasel-
le, Seija Ojansivulle, Leena 
Toivoselle, Seppo Kalliolle 
ja Pekka Saloselle.

Vuosikokous päätti, että 
Lauri Koski jatkaa edelleen 
yhdistyksen puheenjohtaja-
na. Hallituksen jäsenet ovat 
Timo Kökkö, Pentti Han-
nula, Pekka Maaranen, 
Paavo Sandholm, Pekka 
Koski, Hannu Toivonen, 
Markku Esko ja Matti Nie-
mi. Taloudenhoitajana toi-
mii Pirkko Maaranen ja 
naistoimikunnan edustaja-
na Aino Sandholm.

Kuvassa Pekka Salonen, Armas Sten, Paavo 
Koivuniemi, Kerttu Karvonen, Raili Kallio ja 
Seppo Kallio.
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Susien määrä vähentynyt 
viime vuodesta

 ! Suomen susikannan kooksi arvioidaan tällä hetkellä 135-145 yksilöä.

 "Hannu Virtanen

Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitos arvioi Suomen su-
sikannan kooksi tällä hetkel-
lä 135-145 yksilöä. Kanta on 
hieman pienempi kuin vuo-
si sitten, jolloin susia oli 150-
160.

Kannan painopiste on 
edelleen itäisessä Suomessa 
ja itärajan tuntumassa, mut-
ta susilaumoja ja pariskuntia 
on myös maan etelä- ja län-
siosissa. Kevään lisääntymis-
kauden jälkeen arvioidaan 
maassamme olevan 185-205 
sutta.

Tutkimuslaitoksen teke-
män kanta-arvion perustana 
ovat susilaumoista ja pareit-
tain liikkuvista susista tehdyt 
havainnot. Arvioon sisälty-
vät myös yksittäin liikkuvat 
sudet, joiden lukumäärä on 
arvioitu laumojen ja parien 
määrän sekä maastohavain-
tojen perusteella. 

Tutkimuslaitoksen käyttä-
mä aineisto perustuu maas-
tossa tehtyihin havaintoihin 
ja radiolähetinseurantaan. 
Suurinta aineistokokonai-

suutta, petoyhdyshenkilöi-
den kirjaamaa materiaalia 
täydensivät riistanhoitopii-
reiltä, Metsähallitukselta, 

rajavartioilta ja paliskun-
nilta saadut havainnot se-
kä laitoksen oma maastotyö. 
Tutkimuslaitoksen GPS-lä-

hettimillä pannoitetuista su-
sista saatu paikkatietoaineis-
toa yhdeksältä susireviiriltä 
tukee havaintoaineistoa.

Tutkimuslaitoksen käyttämä aineisto perustuu susista maastossa tehtyihin ha-
vaintoihin sekä radiolähetinseurantaan.

Ennätyskalarekisteriin 
kymmenen uutta ennätystä

 ! Kalojen 2000-luvun SE-listalla on nyt 71
 kalalajia, yksi nahkiaislaji ja neljä rapulajia.

 "Alueviesti

Suomesta pyydettyjen ja en-
nätyskalalautakunnassa vii-
meisen vuoden aikana käsi-
teltyjen 10 ennätyskokoisen 
kalalajin joukossa on kaksi 
uutta kalalajia: merialueen 
härkäsimppu ja viisipiikki. 
Suomen kansalliskala ahven 
sai myös uuden ennätyksen.

Uusia ennätyskaloja ovat 
ahven 2,87 kg, hopearuuta-
na 3,497 kg, härkäsimppu 
(merialue) 0,38 kg, makril-
li 0,591 kg, miekkasärki 0,91 
kg, mustakitatokko 0,160 kg 

ja vimpa 0,52 kg sekä pienis-
tä, alle sata grammaa paina-
vista lajeista siloneula 30,0 
cm, törö 17,2 cm ja viisipiik-
ki 4,5 cm.

Turska on vielä 
pyytämättä
Kalojen 2000-luvun SE-lis-
talla on nyt 71 kalalajia, yk-
si nahkiaislaji ja neljä rapu-
lajia. Listalta puuttuu edel-
leen ihan tavallisia kaloja, 
kuten isosimppu, peledsiika 
ja turska. Turska oli 1980-lu-
vulla yleinen kala Suomen 

vesillä, mutta katosi sitten 
lähes kokonaan. Viime vuo-
sina turskia on jälleen tavat-
tu vesiltämme, mutta yksilöt 
ovat olleet pienikokoisia ver-
rattuna Atlantilla eläviin la-
jikumppaneihin. Turskan il-
moitusraja on 3,0 kiloa.

SE-kalojen lisäksi lauta-
kunta kerää tietoja muista-
kin isoista kaloista ja ravuis-
ta. Kaikki lautakunnalle il-
moitetut tiedot talletetaan 
ennätyskalarekisteriin, joka 
on netissä osoitteessa www.
vapaa-ajankalastaja.! /enna-
tyskala.

Kokemäenjoella mittava 
kalalastustiedustelu

 ! Jokivarren ja rannikon asukkaista ja mökkiläisistä 
 poimitaan 6 200 talouden otos.

 "Hannu Virtanen

Kokemäenjoen ja Porin 
edustan vapaa-ajankalasta-
jien kalastus- ja saalistiedot 
päivitetään ajan tasalle ke-
väällä toteutettavan mittavan 
kalastustiedustelun avulla. 

”Väestörekisteristä poi-
mitaan jokivarren ja ran-
nikon asukkaista ja mökki-
läisistä 6 200 talouden otos 
postitse tehtävää kyselyä var-
ten”, Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistyksen 

kalaosaston johtaja Olli Pii-
roinen kertoo.

”Kalastajilta kysytään ka-
lastuksen määrää, luonnetta 
ja saaliita. Heitä pyydetään 
myös arviomaan erilaisten 
kalastusta haittaavien teki-
jöiden voimakkuutta.”

Tiedustelutulosten perus-
teella lasketaan vapaa-ajan-
kalastajien kokonaissaalis ja 
arvioidaan jätevesien mah-
dollisia vaikutuksia kalas-
tukseen ja saaliisiin. Saa-
lismäärien perusteella pys-

tytään arvioimaan myös 
tehtyjen kalanistutusten tu-
loksellisuutta. 

Merkitys 
kalavetenä 
kasvanut
Kokemäenjoen merkitys 
kalavetenä on kasvanut vii-
me vuosikymmenien aika-
na, kun asutuksen ja teol-
lisuuden jätevesikuormitus 
on vähentynyt ja vedenlaa-
tu parantunut. Harjavallan 

voimalaitoksen alapuolisil-
ta koskialueilta on sähkö-
kalastuksissa löydetty esi-
merkiksi luonnonkudusta 
peräisin olevia lohenpoi-
kasia. 

Kalastajat tavoittelevat 
joen alajuoksulla muun 
muassa merestä nousevaa 
lohta, meritaimenta ja vael-
lussiikaa. Suunnitelmia on 
tehty jopa kudulle nousevi-
en merilohien siirtämiseksi 
Harjavallan padon yläpuo-
lisille vesille

Pakkastalvi näkyy järvien 
vedenlaadussa

 ! Pakkaskausi on pysäyttänyt valuma-alueelta tulevan 
 kuormituksen lähes kokonaan.

 "Hannu Virtanen

Tammikuun velvoitetarkkai-
luissa on todettu järvien ra-
vinnepitoisuuksien olevan 
lähes puolet pienempiä kuin 
tavallisesti, kerrotaan Koke-
mäenjoen vesistön vesien-
suojeluyhdistyksestä. Syy-

nä on syksyn kuivuus ja pit-
kään jatkunut pakkaskausi, 
joka on pysäyttänyt valuma-
alueelta tulevan kuormituk-
sen lähes kokonaan. 

Koska pistekuormitus on 
nykyisin vähäistä, veden vä-
hyys ei vaikuta ravinnepitoi-
suuksiin samalla tavalla kuin 

muutama vuosikymmen sit-
ten. Silloin vedet pilaantuivat 
ja kalat kuolivat. Nyt veden 
laatu jopa paranee virtaami-
en pienentyessä ja valuma-
alueelta tulevan kuormituk-
sen vähetessä.

Aikainen talven tulo jät-
ti vedet lämpimiksi. Tällä on 

kielteinen vaikutus happiti-
lanteeseen, sillä happea ku-
luu lämpimässä vedessä no-
peammin kuin kylmässä. 
Syvänteissä onkin odotetta-
vissa hapettomuutta ja ma-
talissa rehevissä järvissä voi 
esiintyä lopputalvella jopa 
kalakuolemia.

Uudistus

Suomen riistakeskus 
aloittaa maaliskuun alussa

 ! Paikallistasolla toimivat riistanhoitoyhdistykset
 jatkavat edelleen toimintaansa.

 "Hannu Virtanen

Suomen riistakeskus aloittaa 
toimintansa ensi viikolla. Ta-
savallan presidentti vahvisti 
viime perjantaina riistahal-
lintolain. Samalla vahvistet-
tiin laki metsästyslain muut-
tamisesta. Molemmat lait tu-
levat voimaan ensimmäinen 
päivä maaliskuuta.

Suomen riistakeskuksen 
tehtävänä on edistää kestä-
vää riistataloutta ja tukea 
riistanhoitoyhdistysten toi-
mintaa sekä huolehtia riista-
politiikan toimeenpanosta. 
Lisäksi Suomen riistakeskus 
hoitaa sille säädetyt julkiset 
hallintotehtävät, kuten riis-
taeläinten pyynti- ja poik-
keuslupahallinnon. 

Suomen riistakeskus on 
itsenäinen julkisoikeudel-
linen laitos. Julkiset hallin-
totehtävät eli muun muas-
sa pyynti- ja poikkeuslupi-
en myöntäminen eriytetään 
muusta toiminnasta valtio-

neuvoston nimittämän jul-
kisten hallintotehtävien 
päällikön alaisuuteen.

Suomen riistakeskuksen 
aloittaessa toimintansa ny-
kyiset riistanhoitopiirit ja 
Metsästäjäin keskusjärjestö 
lakkautetaan. Niiden henki-
löstö sekä tehtävät siirtyvät 
Suomen riistakeskukseen. 
Riistanhoitopiirien toimis-
tot muuttuvat Suomen riis-
takeskuksen aluetoimistoik-
si, joissa maakunnallinen 
palvelu jatkuu.

Rhy:t jatkavat 
paikallistasolla
Riistahallinnon paikallista-
solla toimivat riistanhoito-
yhdistykset jatkavat edelleen 
toimintaansa metsästäjien 
omatoimisuuteen perustu-
vina yhdistyksinä. Yksi uu-
distuksen keskeisistä tavoit-
teista onkin, että Suomen 
riistakeskus pystyy jatkossa 
tukemaan riistanhoitoyhdis-

tysten toimintaa entistä pa-
remmin. Riistanhoitoyhdis-
tykset tuottavat yhteiskun-
nan käyttöön vapaaehtois-
työtä vuosittain noin 380 
henkilötyövuotta, mikä on 
arvoltaan useita miljoonia 
euroja. 

Organisaatiouudistukses-
sa sidosryhmätyöhön perus-
tetaan valtakunnallinen riis-
taneuvosto ja 15 alueellista 
riistaneuvostoa, jotka paran-
tavat kansalaisten ja eri int-
ressiryhmien vaikutusmah-
dollisuuksia ja hallinnon lä-
pinäkyvyyttä.

Tässä yhteydessä myös 
metsästyslakiin tulee muu-
toksia. Metsästyslaissa sää-
detään erikseen metsästys-
aikaisista pyyntiluvista ja 
toisaalta rauhoitusaikaisista 
poikkeusluvista. Lisäksi eräi-
tä maa- ja metsätalousminis-
teriölle aiemmin kuuluneita 
yksittäisiä hallintopäätöksiä 
siirretään Suomen riistakes-
kuksen hoidettavaksi.

Kansallispuistot vetivät 
väkeä ja toivat tuloja

 ! Kävijöiden rahankäytön vaikutukset ovat nousseet
 vuodessa miltei 30 miljoonaa euroa.

 "Hannu Virtanen

Maamme kansallispuistoi-
hin tehtiin viime vuonna 
noin 1,96 miljoonaa käyn-
tiä. Kävijöiden rahankäyttö 
tuotti puistojen lähialueil-
le yhteensä 108,9 miljoonaa 
euroa. Kun tuloja verrataan 
retkeilypalveluiden kustan-
nuksiin, kustannus-hyö-
ty -suhde on keskimäärin 
seitsemänkertainen. Tiedot 
käyvät ilmi Metsähallituk-
sen vastikään julkaisemista 
vuoden 2010 tilastoista.

Eniten rahaa paikallista-
louteen tuottaa Pallas-Yl-
lästunturi, kakkosena on 
Urho Kekkosen kansallis-
puisto, kolmantena Oulan-
gan kansallispuisto. Pallas-
Yllästunturi on ehdoton yk-
könen myös käyntimäärillä 
mitattuna.

Kansal l ispuistokäyn-
tien lisäksi laskelmissa ovat 
käynnit valtion retkeilyalu-
eilla ja neljällä muulla Met-
sähallituksen hoidossa ole-
valla suositulla luontokoh-
teella: Käsivarsi-Kilpisjärvi, 
Punkaharju, Hämeenkan-
gas ja Sipoonkorpi. Yhteen-
sä näiden kaikkien alueiden 
kävijöiden rahankäytön pai-
kallistaloudellinen vaikutus 
oli 143,5 miljoonaa euroa. 
Työpaikkoina vaikutus oli 
yhteensä 1 840 henkilötyö-
vuotta.

Käyntimäärät eivät 
selitä yksistään
Pelkät korkeat käyntimää-
rät eivät Metsähallituksen 
mukaan selitä suuria talo-
usvaikutuksia. Eniten ra-
haa virtaa paikallistalou-

teen matkailualueilla, jois-
sa kävijöiden viipymä on 
pidempi ja palvelujen tar-
jonta suurempi. Esimer-
kiksi Nuuksion ja Oulan-
gan kansallispuistojen kä-
vijämäärissä on noin 10 
000 käynnin ero Nuuksion 
hyväksi, mutta silti Oulan-
gan tuotto paikallistalou-
teen on 15 miljoonaa eu-
roa ja Nuuksiossa 1,4 mil-
joonaa.

Kansallispuistojen ja 
muiden retkikohteiden kä-
vijöiden rahankäytön pai-
kallistaloudelliset vaiku-
tukset ovat nousseet vuo-
den sisällä 117,4 miljoonas-
ta eurosta 143,5 miljoonaan 
euroon. Taustalla on pieni 
käyntimäärien nousu, mut-
ta pääosin kyse on laskel-
mien pohjana olevien tut-
kimusten tarkentumisesta.
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Koko perheen 
TALVITAPAHTUMA
Sunnuntaina 27.2.2011 klo 11.00
Haapamäen tilalla 
Haapamäentie 63, 38220 Sastamala
Opastus kantatie 41 Stormista Vesilahden tiehaarasta4pastus kantatie 44Op a 44Op 4a 11Opastus kantatie 41OpOppaaststutuus kakaantnttatattieie 4141

Ohjelmassa mm.

Menossa 

mukana: SASTAMALA

KUUMAILMAPALLOLENTO
1h/197 e (säävaraus)

Ennakkovaraukset 040 775 2977 

REKIAJELUA KELKALLA JA HEVOSELLALOUNASKARAOKEVetäjänä Essi Leppäkoski

Juontaa 
Ilkka Nykänen

ARPAJAISETHyvät palkinnot!Esim. kuumailmapallolento, arvo 197 eHuyndai raivaussaha, arvo 199 e

KOEAJOA KELKOILLA,MÖNKIJÖILLÄ YM.

KELKKOJEN 

KIIHDYTYSNÄYTÖS

LÄMMIN PUFFETTI

Keittolounas, makkaraa, 

lettuja, kahvia ym.

KELKKAKIRPPIS 
Myy ylimääräiset kelkat, 
varusteet, varaosat ym. 

EURA KALALAHTIPORI KYRÖSKOSKI

Katso myös www.hintakaari.!

Tuotteita reilut, mutta rajoitetut erät! 

SEPÄNTIE 1, 39100 Hämeenkyrö
Puh. 045 111 6090

Ma–pe 9–18, la 9–15

KALALAHTI

399,-
349,-

HUOLTO
ja VARA-

OSAT
LÖYTYVÄT

MEILTÄ

HUOLTO
ja VARA-

OSAT
LÖYTYVÄT

MEILTÄ

599,-
TUKKIKÄRRY
keinutelillä
TUKKIKÄRRY
keinutelillä

20 kW

30 kW

Aito
DIESEL-
HALLI-/RAKENNUS-
LÄMMITIN

Aito
DIESEL-
HALLI-/RAKENNUS-
LÄMMITIN TAKUU

1 V.
TAKUU

1 V.

TUKKIKÄRRYTUKKIKÄRRYTUKKIKKÄRRYRY

AAA
DDD
HHHTUKKIKÄRRYTUKKIKÄRRYTUKKIKÄÄRRRY

599,-
TUKKIREKI

(kaksoisreki) kelkan tai 
mönkijän perään,

koko pituus 460–500 cm,
leveys 87 cm,

kantavuus 500 kg

TUKKIREKI
(kaksoisreki) kelkan tai 

mönkijän perään,
koko pituus 460–500 cm,

leveys 87 cm,
kantavuus 500 kg

Olemme mukana
KELKKA-

TAPAHTUMASSA
27.2.2011

Tuotteet siellä nähtävillä 
ja ostettavissa sekä tietysti 

myymälässämme
Kalalahdessa.

Olemme mukana
KELKKA-

TAPAHTUMASSA
27.2.2011

Tuotteet siellä nähtävillä 
ja ostettavissa sekä tietysti 

myymälässämme
Kalalahdessa.

Väri vihreäVäri vihreä

995,-
599,-

1190,-

VANKKURITALLITVANKKURITALLIT
7,5 m
450 g/
pressu

7,5 m
450 g/
pressu

9,75 m
240 g/
pressu

9,75 m
240 g/
pressu

9,75 m
305 g/pressu
9,75 m
305 g/pressu

1990

RAIVAUSSAHA 
52 cc
RAIVAUSSAHA 
52 cc

BAHCO 
RAIVAUS-
SAHANTERÄ

Vain nopeille!!!Vain nopeille!!!
Comanche
CROSSI-
MÖNKIJÄ
250 cc

Comanche
CROSSI-
MÖNKIJÄ
250 cc

1195,- 2 kpl
ERÄ
2 kpl
ERÄ

179,-NytNyt

(sis. raivausterä, vesakkoterä, 
siimapää, kunnon valjaat)
(sis. raivausterä, vesakkoterä, 
siimapää, kunnon valjaat)

norm. 
279,-

1990

3990

4990

5990

AHKIOT

Patamäenkatu 5, 33900 TAMPERE
Puh. 010 281 1000 www.yamaha-center.fi /tampere
Avoinna: Arkisin 10-18 La 10-14

Myymälässä
esillä laaja

venevalikoima!

Parhaat tuotteet 

tulevaan
ajokauteen!

 

veneilyasusteet 

keliin kuin 

keliin

Järjestää: !!!"#$%%$&$'%(())(*+,-&,,$+&+.$)"/(%000010000!!!"2$$3$%$-')+&$"4+

TÄMÄN ALUEEN 
MYYDYIN NELIVETO
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 !Minna Isotalo

Viikon vaihteen Iltalehdet 
esittelivät suosikin seuraavak-
si Miss Suomeksi. Hän on Es-
poossa asuva Linnea Aalto-
nen, 23. Missisuosikin suu-
rimmat tukijat ja kannustajat 
löytyvät kuitenkin Sastama-
lasta.

”Linnea on esiintymisestä 
nauttiva, älykäs ja itsenäinen 
nuori nainen, jolla on jalat tiu-
kasti maassa”, kuivailee Leena 
Aaltonen tytärtään. Linnean 
vahvuuksiksi missimittelöissä 
hänen äitinsä laskee myös sen, 
että tytär tulee hyvin toimeen 
kaikenlaisten ihmisten kanssa. 
”Linnealla on lisäksi vahva it-
setunto, joten hän kyllä kestää 
ne paineet, jotka tulevat mah-
dollisen Miss Suomeksi valit-
semisen johdosta.”

Leena Aaltonen kertoo 
Linnean kysyneen vanhem-
miltaan luvan osallistua ki-
saan maamme kauneimman 

naisen tittelistä. ”Meillä on lä-
heiset välit kaikkiin kolmeen 
tyttäreemme. On hyvin Lin-
nean tapaista, ettei hän osal-
listunut kisaan kysymättä en-
sin meidän vanhempien mie-
lipidettä asiasta.” 

Vahvat 
taustajoukot
Leena Aaltosen mukaan Lin-
nealla on elämässään pal-
jon muitakin tärkeitä asioita 
kuin kauneuskilpailut, mutta 

toki Suomen kauneimmak-
si kruunaaminen olisi jota-
kin ainutkertaista. Kirjains-
tituutin johtaja on hieman 
hämillään omasta Miss Suo-
mi -innostuksestaan, mut-
ta äitinä hän haluaa kannus-
taa tytärtään mahdollisim-
man hyvään lopputulokseen. 
”Olemme ylpeitä Linneas-

ta ja hänen rohkeudestaan. 
Toivomme hänen menesty-
vän valitsemissaan haasteis-
sa, joten tuemme häntä myös 
Miss Suomi -kilpailuissa. 
Mikäli omaiset pääsevät kat-
somaan ! naalia, menemme 
ilman muuta kannustamaan 
häntä paikan päälle.” 

Sastamala on tuttu 
paikka
Aalto-yliopistossa maisema-
arkkitehdiksi opiskelevalle 
Linnealle Sastamala on  tuttu 
paikka. Kun Leena ja hänen 
miehensä muuttivat Tyrvään 
vanhaan pappilaan, oli Lin-
nea juuri aloittanut opinton-
sa Otaniemessä. Linnea asui 

vanhempiensa luona vuo-
sina 2009 ja 2010 ollessaan 
Sastamalassa opintoihinsa 
liittyvässä työharjoittelussa. 
”Nykyisin tyttäremme, jois-
ta vanhin perheineen, viettä-
vät paljon aikaa kanssamme 
täällä pappilassa, ja he aut-
tavat myös pappilan remon-
toinnissa, jota teemme pää-

osin itse”, Leena kertoo.
Kirjasinstituutin johtajan 

tyttärille Sastamala on tul-
lut tutuksi tietysti kirjakau-
punkina. Linnea tuntee hy-
vin myös Pukstaavin. Hän on 
ollut muun muassa Kirjains-
tituutin ”messutyttönä”, Kir-
jasten tapahtumaoppaana se-
kä Helsingissä Educa-mes-
suilla esittelijänä. 

  Miss Suomi vuosimallia 
2011 valitaan katsojaäänestyk-
sellä lauantaina 5. maaliskuu-
ta. Mikäli edellisten vuosien 
ennusmerkit pitävät paikkan-
sa, on hyvin todennäköistä, et-
tä meillä on ensi kesänä mah-
dollisuus tavata Suomen kau-
nein nainen kahvittelemassa 
Pukstaavin terassilla.

Silmälasiostoksilla
Muotitoimittaja Jaakko Selin Huittisissa: 
”Vaatimattomuus ei kaunista ketään.”

 " Tänä keväänä koetaan väriterapiaa ja säväytetään mauttomilla yhdistelmillä
 !Marianna Langenoja

Muodin huipulla -ohjel-
man tuomarina ja Linnan 
juhlien kommentaattorina 
tutuksi tullut Jaakko Se-
lin vieraili Huittisten Nä-
kökeskuksella. Selin paljas-
ti, että hän on aina tunte-
nut vetovoimaa optista alaa 
kohtaan, sillä se elää omaa 
elämäänsä alati vaihtuvi-
en vaatetrendien ulkopuo-
lella. Mies naureskeli, et-
tä hyvin muotoillut silmä-
lasit ovat kuin taideteos, ja 
ne saattavat toimia keskus-
telun avaajina. ”Tarpeek-
si erikoisia silmälaseja voi 
tuntematonkin tulla ihaile-
maan. Sama pätee muihin-
kin asusteisiin.”  

Jaakko Selin saapui vii-
me viikolla Huittisiin roh-
kaisemaan paikallisia per-
soonallisten silmälasien 
valintaan. Muotitoimitta-
jan mielestä ihmiset pää-
tyvät varmimpaan vaihto-
ehtoon harmittavan usein. 
”Silmälasiostoksille kan-
nattaisi lähteä sillä asen-
teella, että nyt valitsen jo-
tain ihan muuta kuin vii-
meksi”, muotinero neuvoi. 
Hän lisäsi, että jos valitsee 
varmimmat silmälasit, voi 
parin viikon päästä harmit-
taa, ettei ostanutkaan niitä 
vähän räikeämpiä. ”Vaati-
mattomuus ei kaunista ke-
tään. Silmälaseilla kannat-
taa rohkeasti erottua.” 

Ujoille väriä pokien 
sisäpintaan
Jaakko Selin paljastaa, että tä-
nä keväänä John Lennon -fa-
nit voivat matkia idoliaan yl-
peinä, sillä pienet ja pyöreät 
rillit ovat tulossa kovaa vauh-
tia muotiin. Hyvää värisilmää-
kään ei tänä keväänä tarvita, 
koska yksissä pokissa loiste-
levat mitä mauttomimmat vä-
riyhdistelmät sulassa sovussa. 
”Väriyhdistelmä voi olla kaik-
kien oppien vastainen, mutta 
näyttää kumman hyvältä sil-
mälaseissa”, Selin kummasteli.

Hieman ujommat voivat 
piristää kevätpäiviään kehyk-
sillä, joiden sisäpinta on räi-
keä, mutta ulkopinta hillit-
ty. Selin puhuu niin sanotus-
ta viiden sekunnin väriterapi-
asta, jonka kokee laittaessaan 
lasit päähän. Itse aistii maail-
man lempivärinsä takaa, mut-
ta muut näkevät vain pokien 
hillitymmän puolen. 

Nyt silmälaseissa yhdistel-
lään sekä metallia että muo-
via. Koristeet ovat hillittyjä 
ja harkittuja. Lasien koko al-
kaa hieman pienentyä, mutta 
muutos ei näy vielä merkittä-
västi. Jättisuuret aurinkolasit 
alkavat tehdä muutosta pie-
nempään suuntaan, muttei-
vät isot ole vielä pois muo-
dista. ”Kannattaa ehdotto-
masti käyttää vielä tulevana 
kesänä niitä isoja kärpäslase-
ja, jos sellaiset omistaa”, Selin 
huomautti. 

Jaakko Selin vieraili viime viikolla Huittisten Näkökeskuksella. Mies kertoi 
kannustavansa paikallisia rohkeampiin valintoihin silmälasikaupoilla.

Miss Suomi 2011

Äiti jännittää tyttärensä puolesta
 " Leena Aaltosen Linnea-tytär on yksi tämän vuoden missisuosikeista.

Leena Aaltoselle on selvää, ketä hän äänestää seu-
raavaksi Miss Suomeksi.

”Olemme ylpeitä Linneasta ja 
hänen rohkeudestaan.”Linnea tuntee 

hyvin myös 
Pukstaavin.

Nuorkauppakamari toiminta on kuin 
ostoskeskuksessa shoppailua. Ker-
roksia on monta, ja joka osastol-

la paljon katseltavaa. Toiset suuntaavat heti 
tiettyyn kerrokseen, etsien jotakin suunnitel-
tua. Toiset taas tallaavat läpi koko tavarata-
lon, tutkien ja hypistellen kaikkea vastaantu-
levaa. Kaikki käy, sillä tämä järjestö palvelee 
jäseniään, ei toisinpäin.

Yksi osastoista on projektitoiminta. Projek-
teja on olemassa sekä paikallisesti, että maa-
ilmanlaajuisestikin. Omasta mielestäni tä-
mä on yksi kutkuttavimmista osa-alueista, 
tiimityöskentely, vetovastuu ja lopulta lop-
puhuipennus! Kamarin tunnetuimmat pro-
jektit ovat julkisia kilpailuita: Tuottava Idea, 
Nuoret Menestyjät eli TOYP, Vuoden Nuo-
ri Maaseutuyrittäjä eli TOYF, Vuoden Positii-
visin Suomalainen ja Vuoden Nuori Johtaja.

Jo yläaste aikana kivoimmat oppitunnit oli-
vat ryhmätyötunteja. Tulihan siinä tehtyä kai-
kenlaista muutakin kuin opiskeltua eikä se 
aina putkeen mennyt, mutta prosessi olikin 
usein paras anti. Näin aikuisiällä tällaiset ryh-
mätyöt katoavat tai ainakin muuttuvat. Työs-
tetään yhdessä mutta jokainen omaa etuaan 
ajaen, omia työtapoja tuputtaen. Onhan työ-
elämässä kuitenkin aina olemassa tuo takapi-
ru: tuloksellisuus.

Kamarissa projektit toteutetaan samalla ide-
ologialla kuin muukin toiminta ®C yrittämi-
nen on tärkeintä ja epäonnistuminen sallit-
tua. Painetta onnistumiselle ei ole, ja siitä 
syystä usein nämä projektit juuri onnistuvat! 

Kilpailujen lisäksi kamarissa toteutetaan eri-
laisia yhteiskunnallisia projekteja. Toiset ovat 
puhtaasti hyväntekeväisyyttä, toisilla pyri-
tään kehittämään kaupunkia tai sen palvelui-
ta. On talousprojekteja sekä vaikkapa oppi-
laitoksien kanssa yhteistyössä tehtäviä yrit-
täjyyteen kannustavia projekteja. Jotkut ovat 
kertaluontoisia, toiset taas vaikuttavat elä-
miimme suurestikin. Nuorkauppakamarin 
projektien merkityksen yhteiskunnallemme 
hahmottaa oikeastaan parhaiten kun kuulee, 
mitä on vuosien aikana saatu aikaan.

TET-viikko, Pirkkalan lentokenttä, Helsin-
gin metroverkosto, tuore hiilijalanjälkilasku-
ri ecoFootr, joululahjat vähävaraisille lapsil-
le...Kaikki nämä ovat Nuorkauppakamarin 
vaikuttamia. TET-viikko on alunperin ollut 
kamarin projekti, joka sittemmin on yleisty-
nyt ja on nykyään osa opetusohjelmaa ym-
päri maata. Pirkkalan lentokenttää ei sen-
tää rakennettu kamarin voimin, mutta aloi-
te kentän rakentamiselle ja sen läpiajo kyllä-
kin. Metroverkostoa taas vastustettiin sekä 
eduskunnassa että kansalaisten kesken. Ka-
marilaiset järjestivät mm. tiedotustilaisuuk-
sia, keskustelupaneeleita ja toivat ihmisten 
huolet esiin. Lopulta metro sai luvan tulla, ja 
nyt se onkin merkittävä kulkuväline monelle. 
EcoFootr taitaa taas tällähetkellä olla tärkein 
väline hiilijalanjäljen laskemiseen, taitaa pal-
velu olla myyty jo ulkomaillekin...

Vuosien aikana on myös kilpailuissa nähty 
vaikuttavia voittajia. Vai miltä kuulostaa: El-
vis presley, John F. Kennedy, pesäpallotähti 
Sammy Sosa ja näyttelijä Jackie Chan. Kaikki 
siis JCI TOYP-palkinnon voittajia. Aika hie-
noa vai mitä

Kirjoittaja on Vammalan 
Nuorkauppakamari ry:n tiedottaja

Projekteerataan 
kamarityyliin

• Henna Nurmi
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Harjavalta, Ratalankatu 3
Avoinna ark 10-18, la 10-15
Puh. 0201 211 760 *

Huittinen, Koskitie 84
Avoinna ark 10-18, la 10-15, puh. 0201 211 360 *

Osa tuotteista 
toimitusmyyntinä. 
Ei puhelinvarauksia.

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

sisustus

messut
Kampanja voimassa 
21.2.-9.3.2011
Messutarjouksia rajoitetusti.

Puoleksi 
vuodeksi

KOTI ja 
KEITTIÖ LEHTI

3490
arvo

LISÄETUNA

KAUPAN PÄÄLLE

KYLPYLÄÄN
Kun ostat Maskusta yli 1000 eurolla, saat lahjakortin kylpylään.

päivää5vain

(lisäetu voimassa su 27.2. asti)

995,-Rakenna mieleisesi 
kokonaisuus useista 

modulivaihtoehdoista!
Satoja kangas-/

nahkavaihtoehtoja! Alk. 
Nanna-kankaalla, 
pun. 2+kulma+2 

Domino kulmasohva.
Alk. Nanna-kankaalla, pun. 2+kulma+2  995,-.
Tec-kankaalla 2+k+2 1795,-. 
2+k+3 Nanna-kankaalla, pun. alk. 1195,-. 
2+k+3 Wanda-kankaalla 1695,-. 
2+k+3 Tec-kankaalla 1995,-. 
Saatavana useilla kankailla sekä laadukkailla 
italialaisilla nahoilla. Satoja eri värivaihtoehtoja!  
Koristetyynyt myydään erikseen.

20 VUODEN RUNKOTAKUU!

Nevada sohvaryhmä 3+2 ist.
Alk. Rimini-kankaalla, punainen. 
Saatavana useilla kangas-/nahka- 
ja värivaihtoehdoilla. Alk.

messuhintaan

messu-uutuus

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

79,-

895,-

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

Bellus säätösänky 90 x 210 cm. 
Beige stretch-kankaalla/puujalat 895,-.Kuvan sänky Kixx 
tummanharmaa sisustuskangas 1095,-.Belluksen petauspatjat 
myydään erikseen alk. 99,-.Patjassa käännettävä pussijousi-
patja, jossa kaksi jäykkyyttä, medium ja hard, jotka takaavat 
patjan sopivuuden kaikille vartalotyypeille! 
Saatavana lisähintaan satoja 
verhoilukankaita/värejä sekä 
rosterijaloilla.

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

199,-
messuhintaan

MESSUTARJOUKSIA • UUTUUKSIA • VINKKEJÄ SISUSTUKSEEN • TERVETULOA!

MEHUA ja
MAKKARAA

KAIKISSA MYYMÄLÖISSÄ

TARJOAA

Lauantaina 26.2.
alkaen klo 11

Steressless®

Juhlavuoden
kunniaksi

Vuoden 2010
kaikki mallituolit NYT

Mallit vaihtelevat 
myymälöittäin.

Ovh:sta
-30%

elämäsi DIILI479,-

• majoitus 2 hengen Deluxe -huoneessa 

     Naantali Spa Residencessä tai 

     Standard Deluxe -huoneessa Sunborn 

    Yacht Hotellissa tai Sviittihotellissa

•  runsas buffetaamiainen

•  kylpylän sauna- ja allasparatiisin 

     vapaa käyttö

•  vapaa-ajan ohjelmatarjonta

      (esim. vesijumppa ym. liikunta-aktiviteetteja)

PARATIISIVUOROKAUSI 

NAANTALIN KYLPYLÄSSÄ 

KAHDELLE

Lahjakortin 
arvo noin

Lahjakortti on voimassa su-to 6.3.-2.6.2011,

(ei kuitenkaan pyhäpäivinä, aattoina).

Lahjakortti on käytettävissä myös Ruissalon 

Kylpylässä kaikkina viikonpäivinä 

6.3.-2.6.2011, (ei aatot ja juhlapyhät).

Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja. 

1 lahjakortti/talous.

182,-

MASKUSTA PARHAAT 
MAKSUEHDOT!
KYSY LISÄÄ MYYMÄLÄSTÄMME.

Myymälät avoinna
SUNNUNTAINA
klo 12-16
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 !Marianna Langenoja

Vammalan lukiolaiset jär-
jestävät tulevana lauantai-
na Liiku ja rentoudu -ta-
pahtuman entisen Apajan 
kiinteistössä Sastamalassa. 
Neon Sportin myymälässä 
keskitytään liikunnan iloi-
hin ja R-kioskilla rentou-
dutaan. Nuoret paljastavat, 
että tapahtumayleisö pää-
see ainakin suunnistamaan 
entisen Apajan liikkeissä ja 

ihailemaan VaLePan liiga-
joukkueen sporttista muo-
tinäytöstä. Rakennuksen 
takana on pulkkamäki lap-
sia ja lapsenmielisiä var-
ten. Myös erilaisia kiso-
ja on luvassa, mutta niistä 
nuoret eivät paljasta enem-
pää. 

Liiku ja rentoudu -ta-
pahtuma on 15 bisnes-
valmennukseen osallistu-
neen nuoren aikaansaan-

nos. Bisnesvalmennus on 
EU-rahoitteisen Voima-
la-hankkeen kurssi, joka 
kiertää toisen asteen op-
pilaitoksissa ympäri Pir-
kanmaan. Kuuden viikon 
mittainen kurssi päättyy 

opiskelijoiden suunnitte-
lemaan tapahtumaan tai 
muuhun paikallisia yrittä-
jiä esiintuovaan tempauk-
seen. Sastamalassa yhteis-
työyrityksinä ovat Neon 
Sport, Posti ja R-kioski.  

”Luvassa on hauskaa meinin-
kiä ja hyviä tarjouksia”, nuoret 
lupailevat tulevalta viikonlo-
pulta. He uskovat, että monia 
paikallisia kiinnostaa, millaisen 
tapahtuman lukioikäiset saavat 
aikaan. Myös ilmainen makka-

ra tuo todennäköisesti nälkäis-
tä väkeä tapahtumaan. Nuoret 
vinkkaavat, että lauantaiaamu 
kannattaa aloittaa jo torilta, sil-
lä siellä on luvassa pieni yllätys-
show, joka kannustaa yleisöä 
kello 10 alkavaan tapahtumaan. 

Kurkistus 
yrittäjyyden 
maailmaan
Nuoria valmentanut Naomi 
Rask kehuu Vammalan lu-
kion bisnestiimiä aktiivisek-

Sairaus

Sastamalassa alkaa 
koulutus omaisille

 "Psyykkiset sairaudet ovat usein asioita, joista ei huudella. 
 Ongelmista ja tilanteista voi kuitenkin selvitä.

 !Maija Latva

Omaiset mielenterveystyön 
tukena Tampere ry järjestää 
yhteistyössä  Sasky:n kanssa 
psyykkisesti sairastuneiden 
henkilöiden omaisille  tar-
koitetun ensitietokoulutuk-
sen Sastamalassa. Kolmen ta-
paamisen koulutuskokonai-
suus sisältää tietoa psyykkisis-
tä sairauksista, muun  perheen 
kriisistä, palvelujärjestelmästä 
sekä omaisen omasta  hyvin-
voinnista. 

Tapaamiset pidetään Sas-
tamalan pääkirjaston Li-
zelius-salissa ja ensimmäi-
nen kokoontuminen on 22.3. 
Koulutus ja kaikki siellä jaet-
tava materiaali on maksuton-
ta. Sairastuneella läheisellä ei  
tarvitse myöskään olla diag-
noosia. Riittää, että läheisen 
psyykkinen hyvinvointi on 
perheessä herättänyt huolta, ja 
halutaan lisää tietoa siitä, mis-
tä voi olla kysymys ja kuinka 
omaisena pitäisi toimia. 

Tieto tukee arjen 
hallintaa
”Kun yksi perheenjäsen sai-
rastuu psyykkisesti, vaikut-
taa se koko perheen elämään. 

Kun yksi perheenjäsen sairastuu psyykkisesti, vaikuttaa se koko perheen elämään. Sairastuneen rinnalla 
jokainen perheenjäsen käy läpi omaa prosessiaan.

Sairastuneen rinnalla jokai-
nen perheenjäsen käy omaa 
prosessiaan sopeutumises-
sa muuttuneeseen tilantee-
seen”, tietää Omaiset mielen-
terveystyön tukena Tampere 
ry:n aluetyöntekijä ja tiedot-
taja Silja Lampinen.

Hänen mukaansa omaisia 
mietityttää monesti myös sai-
rastumiseen liittyvät asiat ja 
kysymyksiä on paljon. 

”Omaiset tarvitsevat tukea 
myös omaan jaksamiseensa. 
Tieto sairaudesta tukee arjen 
hallintaa. Yhtä tärkeää omai-
selle on kuitenkin opetella 
kulkemaan sairastuneen lä-
heisensä rinnalla siten, että 
oma hyvinvointi ei vaarannu”, 
Lampinen muistuttaa. 

Omaisen ABC-koulutuk-
sella pyritään Lampisen mu-
kaan lisäämään omaisten ar-
jen hallinnan valmiuksia se-
kä antamaan vinkkejä omasta 
hyvinvoinnista huolehtimi-
seen. Koulutuksen rakenne 
noudattaa koulutuksellisen 
perhetyön viitekehystä ja aja-
tuksena on, että sairauden ne-
gatiiviset vaikutukset koko 
perheen hyvinvointiin jäisivät 
mahdollisimman vähäisiksi. 
Mukana koulutuksen sisältöjä 
kehittämässä ovat olleet myös 
omaiset.

Hyvää palautetta
Silja Lampinen kertoo, että 
omaisen ABC-koulutuksis-
ta saatu palaute on ollut erin-
omaista. ”Omaiset ovat ko-
keneet saaneensa omaan ar-
keensa paljon tukea sekä uu-
sia valmiuksia hallita erilaisia 
ongelmatilanteita. Erittäin tär-
keänä omaiset ovat pitäneet si-
tä, että ovat koulutuksen yhte-
ydessä tavanneet ja päässeet 
keskustelemaan toisten sa-
mankaltaisessa elämäntilan-
teessa elävien kanssa. Tunne 
siitä, ettei ole yksin vastaavien 
ongelmien kanssa huojentaa 
omaisia merkittävästi”, Lam-
pinen tietää. 

Tapaamiset 
luottamuksellisia
Kaikissa tapaamisissa on oma 
teema ja keskusteluun voi  
osallistua oman halunsa mu-
kaan. ”Keneltäkään ei vaadita 
omien asioiden käsittelemis-
tä enempää, kuin itsestä tun-
tuu hyvältä. Toisaalta myös 
kaikille sallitaan mahdolli-
suus puhua omaa mieltä pai-
navat asiat”, Lampinen selvit-
tää. Hän painottaa, että koulu-
tukset ovat ehdottoman luot-
tamuksellisia eikä siellä esiin 
tulleista asioista puhuta ulko-
puolisille. ”Kaikki asiat käy-
dään omaisen näkökulmas-
ta läpi, joten sairastuneen asi-
oita ei koulutuksessa ruodita”, 
Lampinen lisää.

”Kun yksi 
perheenjäsen 

sairastuu 
psyykkisesti, 
vaikuttaa se 

koko perheen 
elämään. ”Kaikille sallitaan 

mahdollisuus 
puhua mieltä 
painavat asiat.

Liiku ja rentoudu

Lukiolaiset tempaisevat viikonloppuna
 "Tapahtumassa nähdään ainakin VaLePan muotinäytös ja herkutellaan makkaralla 

Vammalan lukion bisnestiimi kannustaa sastamalalaisia liikkumaan ja rentoutumaan tulevana lauantaina.

si. Bisnesvalmennuksen aja-
tuksena on tarjota nuorille 
mahdollisuus tutustua yrit-
täjyyden maailmaan toimin-
nan kautta. Tapahtumaa jär-
jestäessä oppii yrittäjälle tär-
keitä taitoja, kuten yhteis-
työkykyä, markkinointia, 
asiakaspalvelua ja vastuun 
ottamista. Rask kertoo, että 

hankkeen aiemmissa tempa-
uksissa yhteistyöliikkeiden 
myynti on kasvanut tapahtu-
mapäivänä. ”Tieto myynnin 
kasvusta tuo nuorille onnis-
tumisen tunteen.” 

Nuoret sanovat, että bis-
nesvalmennus on ollut taval-
lisista lukiokursseista selvästi 
poikkeava. Valmennuksesta 
saa yhden opintopisteen, eli 
se vastaa yhtä vapaasti valit-
tavaa kurssia. Bisnesvalmen-
nus on ollut nuorten mieles-
tä siinäkin mielessä muka-
va, että tapahtuman ideointi 
aloitettiin vuorokauden kes-
täneellä starttileirillä maati-
lamatkailupaikassa.

”Luvassa on 
hauskaa 

meininkiä 
ja hyviä 

tarjouksia.

”Tieto myynnin 
kasvusta tuo 

onnistumisen 
tunteen.
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1. lähtö A-Ponit tasoitusajo 2.49,0 ja hitaammat 1000 m p. 3.25.0 + 20 m/ 6,0 
Sija # Hevonen  Ohjastaja Aika Matka
1 10 Brandy III Etta Pakkanen 3.00.1 1080
2 7 Weston Goliath Jenni Mörsky  3.24.1 1060
3 5 Tico Jenny Rantanen  3.35.5 1000
4 9 Efraim Ellinoora Laurila 3.24.9 1060
5 8 Candy Man Karoliina Rantala  3.28.6 1060
6 6 A.P. Phoenix Colt Sara Töppärä 3.38.8 1020
7 4 Chirac Riia Myllymäki 3.46.4 1000
8 2 Riinan-Ruusu Verna Sankari 3.48.2 1000
9 1 Amazing Anastasia Topias Tase 4.35.5 1000

3 Pineriver’s Dimanche Julia Sundvall POISSA 1000
11 Gläntans Immer Riina Rantanen POISSA 1100

2. lähtö Tasoitusajo Monté lämminverisille 2100 m, p. 2500 e + 20 m / 4000 e, pt. 60 m 
Sija # Hevonen  Ohjastaja Aika Matka
1 3 Forever Everett Maria Vastamäki 26.9 2160
2 1 Southwind Salsa Jenna Kälvinmäki  26.6 2100
3 2 My Lucky Day Maarit Vainiomäki 24.5 2100

4 Oscar Arnie Anniina Lindfors POISSA 2160
5 Woodbris Wille Tiina Lukin   POISSA 2160

3. lähtö Tasoitusajo kilpailemattomille lämminverisille 2100 m. 3-vuotiaat 2100 m, 4-vuotiaat 
2120 m, 
Sija # Hevonen  Ohjastaja Aika Matka
1 4 June Miracle Heikki Laine 24.0 2120
2 6 Super Lemon King Juha-Pekka Koivu 25.2 2120
3 2 Carrot Catcher Jussi Miettinen 26.0 2100
4 3 Extreme Vice Johanna Mattila 31.6 2100
5 5 Sally Windy Tapio Koskinen 32.1 2120

7 Viking Angela Joni-Petteri Irri   HLL 2120
1 Billy Bob Juha Wallin POISSA 2100
8 Magnat Kirsi Wecksell  POISSA 2140

4. lähtö Tasoitusajo kylmäverisille 2100 m p. 200 e + 20 m / 400 e. Kuninkuusravit Teivossa 2011. 
Sija # Hevonen  Ohjastaja Aika Matka
1 11 Jyllin Joonas Paula Myllärinen    42.9 2120
2 4 Larino Kari Irri       43.9 2100
3 7 R.R. Mariori Mikko Mustanoja     44.1 2120
4 13 Huimariina Johanna Mattila     46.9 2140

1 Sipliina Jussi Miettinen    HPL 2100
5 Fannikka Rauno Laurila     K 2100
2 Taika-Tuiske Raimo Lehtinen     POISSA 2100
3 Villikas Jenni Karukka      POISSA 2100
6 Iranliito Hanna Palo       POISSA 2120
8 Orlando Reijo Irri        POISSA 2120
9 Kirman Pyräys Joni-Petteri Irri     POISSA 2120
10 Linnun Lirppa Pekka Henttonen  POISSA 2120
12 Salaman Vire Riina Rantanen     POISSA 2120

5. lähtö Tasoitusajo lämminverisille 2100 m p. 1500 e + 20 m / 3000 e, pt. 80 m  
Sija # Hevonen  Ohjastaja Aika Matka
1 5 Los Winner* Jussi Miettinen     21.2 2180
2 2 Chilly T.T. Juho Uotila      23.5 2120
3 7 New Grove Jeton Sanna Itkonen    21.4 2180
4 4 Aces Amore Joni-Petteri Irri      22.7 2180

1 Texas Mac Juhani Järvimäki  POISSA 2100
3 Miracle’s Game Jonna Hilden     POISSA 2120
6 Simb Signature Raila Järvi     POISSA 2180

6. lähtö Tasoitusajo kylmäverisille 2100 m p. 2000 e + 20 m / 4000 e, pt. 100 m 
Sija # Hevonen  Ohjastaja Aika Matka
1 6 Eron Purje Jean Routalammi 37.0 2140
2 11 Ronalt Heikki Järvensivu 34.5 2200
3 10 Saanan Poika Jussi Miettinen     35.2 2200
4 8 Veiskari Tapio Koskinen     37.9 2140
5 9 Rinde Jerven* Minna Mäkinen     36.5 2200
6 5 Kihin Poju Olavi Inkinen     40.5 2120
7 2 Miraliinu Hanna Palo       41.7 2120
8 1 Mallin Tipo Jonna Hilden 47.1 2100

3 Puutuma Jenni Karukka    HPL 2120
4 Hovi-Onni Viljo Lindberg     POISSA 2120
7 Ulvin Pysti Esa Ylilammi     POISSA 2140

7. lähtö Tasoitusajo kylmäverisille 2100 m p. 1.45,0 + 20 m / 1,5 s. 
Sija # Hevonen  Ohjastaja Aika Matka
1 6 Ulvin Kasperi Jussi Miettinen  47.4 2100
2 3 Novan Vuokko Joni-Petteri Irri   49.1 2100
3 2 Meno-Miina Risto Pietilä   49.9 2100
4 9 Tolinan Piirto Risto Leponiemi  50.0 2100
5 1 Kaarturi Timo Saarikko     50.3 2100
6 8 Solina-Tyttö Johanna Mattila 51.4 2100
7 10 Ulvin Nero Tapio Koskinen  51.5 2100
8 11 Fresko Matti Siren    50.3 2140
9 5 Tajun Pilke Olavi Inkinen 52.9 2100
10 4 Pikkukakkonen Katri Lehtimäki  55.9 L

7 Pulun Vauhti Pekka Ruusunen   POISSA 2100
12 Visan Vire Keijo Rantala  POISSA 2160

8. lähtö Tasoitusajo lämminverisille 2100 m p. 0 e + 20 m / 500 e 
Sija # Hevonen  Ohjastaja Aika Matka
1 2 Fake Waterlily Raili Mäki-Jaakkola 25.8 2100
2 5 Mambo Jussi Miettinen     24.4 2140
3 3 Moonlight Cherry Heikki Laine     25.8 2120
4 1 NF Fireworks Reijo Irri     26.9 2100
5 4 Evenbrake Raimo Rintamäki 29.5 2120

 !Minna Isotalo

”Harvemmin näkee näin 
paljon hevosia Vammalan 
keskustassa”, totesi sastama-
lalainen Hannu Ruohonen 
katsellessaan ihaillen ohi 
viilettäviä ravureita. Hannu, 
Piia-vaimo sekä puolitoista-
vuotias Sami eivät varsinai-
sesti ole mitään hevosharras-
tajia, mutta ainutlaatuinen 
tapahtuma sai heidät moni-
en muiden paikkakuntalais-
ten tavoin lähtemään Rois-
malanlahdelle sunnuntaina. 
Hevosten lisäksi Vammalan 
seudun Ravin järjestämässä 
tapahtumassa Hannua hou-
kutti hyvä pu! et. ”Grillimak-
karaa silmällä pitäen söin tä-
nään vain aamiaisen”, hän 
nauroi.

Ruohosen perhe oli tällä 
kokoonpanolla katsomassa 
jääraveja toista kertaa. ”Vii-
me vuonna Sami nukkui 

vaunuissa, mutta nyt hän 
osaa selvästi ottaa ilon irti ta-
pahtumasta”, huomautti Piia 
Ruohonen rataa reunustavan 
lumipenkereen päällä pönki-
västä pojastaan.

Olosuhteet 
kohdillaan
Vammalan seudun Ravin 
Mikko Mustanoja oli jäära-
vien jälkeen hyvällä tuulella. 

”Olo on onnellisen helpottu-
nut. Väkeä oli arviolta 700 ja 
lähdöissä starttasi noin 60 ra-
vivaljakkoa. Luulen, että on-
nistuimme tavoitteessamme 
tarjota yleisölle ihmisläheis-

tä ja reipashenkistä meinin-
kiä. Myös tallialueella riitti 
innokkaita  hevostouhuista 
kiinnostuneita.”

Sääolosuhteetkin olivat 
tapahtuma-aikana kohdil-
laan sekä hevosia että ih-

misiä ajatellen. Pakkasuk-
ko hellitti hieman otettaan 
ja lämpötila nousi päivän ai-
kana -7 asteeseen. ”Pakkas-
ta oli juuri sopivasti ja välillä 
aurinkokin yritti pilkahdella 
paksun pilviverhon lomas-
ta. Kovien pakkasten ansios-
ta jäätilanne ei ole ollut mo-
neen vuoteen näin hyvä, jo-
ten olosuhteet olivat pait-
si miellyttävät myös erittäin 
turvalliset.”

Mikko Mustanoja näh-
tiin radalla R.R. Mariorin 
ohjaksissa. Tuloksena oli 
kolmas sija päivän neljän-
nessä lähdössä. ”Viihdyim-
me radalla oikein hyvin. 
Siinä ehti kilpakumppanin 
kanssa vaihtaa kuulumisia 
Ellivuoren lumitilanteesta-
kin, kuten juontajakin huo-
mautti. Päätavoite, eli po-
kaalin saaminen Mariorin 
pienelle omistajalle kuiten-
kin toteutui.”

Plussaa ostoksistasi.

.  Av. ark. 9-18, la 9-14 Tarjoukset voimassa 23.-26.2.asti. Ei puhelinvarauksia.

Nyt 
kannattaa 

käydä 

jo kauempaakin!
Keskiviikosta lauantaihin hullutellaan hintojen kanssa!

Talven totaalipoisto!

-50% -30%

Talven totaalipoisto!

Jääravit

Roismalanlahdella 
tavattiin ja ravattiin

 " Vammalan seudun Ravin järjestämässä tapahtumassa 
 oli yleisöä arviolta 700 henkeä ja ravureita radalla 
 nähtiin noin 60.

”Onnistuimme tavoitteessamme 
tarjota yleisölle reipashenkistä 

meininkiä”

Radalla riitti vauhtia ja tiukkoja tilanteita. 
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Pääkkönen vauhdissa
rallisprintin SM-sarjassa

 !Vesa Rauhala!

Sastamalaiset Mikko Pääkkö-
nen ja Mika Karvonen ovat 
olleet mukana jo muutamassa 
talven rallisprint kilpailussa.

Mikko Pääkkönen ajaa 
SM-pisteissä luokassa yksi, jo-
ka on 1400-kuutiosille autoil-
le tarkoitettu luokka. SM-sar-
ja alkoi 6.2. Lapualla ja jatkui 
13.2. Hausjärvellä. Lapualla 

Pääkkönen ajoi ensimmäisel-
lä kierroksella luokan pohja-
ajan. Toisella ajolla!tuli pieni 
virhe ja tuloksena toinen tila 
1,28 sekuntia voittajaa Mark-
ku Jääskeläistä perässä.

”Tein ajovirheen viimei-
sessä mutkassa, siinä meni 
hiukan penkaan. Auto tun-
tui nyt hyvältä ajaa. Kyllä sil-
lä voittaa voi”, Pääkkönen ti-
litti.

Hausjärvellä kisattiin rei-
lussa 20-asteen pakkasessa. 
Tie oli Mikolle tuttu, mutta 
kolmanneksi oli jääminen. 
Ero!voittaja Jääskeläiseen!jäi 
5,05 sekuntia.

”Kyllä Jääskeläinen me-
ni käsittämättömän kovaa. 
Toki toisella kierroksella tu-
li pieni virhe, mutta voittoon 
ei olisi nyt ehtinyt”, Pääkkö-
nen jutteli.

Karvonen mukana 
junioreissa!
Mika Karvonen ajaa sa-
malla Toyota Starletilla ju-
nioreissa. Lapualla hän oli 
luokkansa toinen 0,31 se-
kuntia voittajasta. Hausjär-
vellä auton käyntihäiriö pi-
lasi toisen kierroksen ajon 
ja tulos oli luokan viimei-
nen.

Mikko Pääkkönen ajaa SM-pisteissä luokassa yksi.

Stormin Teräksen
sarjahiihdot ohi

 !KH!

Stormin Teräksen kuuden-
net sarjahiihdot hiihdettiin 
sunnuntaina. Kovien pak-
kasten jälkeen! noin -13 as-
tetta tuntui varsin mukaval-
ta talvikeliltä.

Sarjahiihdot on nyt hiih-
detty ja pisteet laskettu yh-
teen. Hiihdot ei suinkaan lo-
pu tähän, vaan alustavan ai-
kataulun mukaan lauantaina 
12.3. on 15 km perinteisen 
hiihto Laukulassa Jorman 
ladulla, sunnuntaina 13.3. 
mestaruushiihdot samassa 
paikassa, lauantaina 19.3. 30 
km vapaan hiihdot vinkissä 
ja sunnuntaina 20.3 karkki-

hiihdot koululla tai Jorman 
ladulla.

Sunnuntaina 27.3. on 
pilkkikisat Ekon uimaran-
nalla ja keskiviikkoisin pe-
lataan lentopalloa Tyrvään-
kylässä.!

Tulokset osa 6/6:
T4 300m
1) Anna Saarela 2.56
P4 300m
1) Miska Salonen 5.45
T8 1km
1) Helmi Mäkelä 6.19
2) Ella Hauhia 6.28
P8 1km
1) Simo Saarela 6.07
2) Jesse Järvinen 6.33

T10 1km
1) Inka Saarela 4.37
P12 2km
1) Toni Hirvonen 7.42
P14 3km
1) Niko Hirvonen 9.26

Loppupisteet:
T4 Anna Saarela 40 pist.
P4 Miska Salonen 20 pist.
T8 Helmi Mäkelä 40 pist. Ella 
Hauhia 36 pist.
P8 Simo Saarela 28 pist. ja Jes-
se Järvinen 28 pist.
T10 Inka Saarela 38 pist., Em-
ma Hakala 20 pist.
P10 Janne Niemistö 10 pist.
P12 Toni Hirvonen 40 pist.
P14 Niko Hirvonen 40 pist., 
Kalle Hakala 18 pist., Eero 
Laurila 8 pist.
P16 Ville Hakala 10 pist.
M60 Jorma Pakarinen 20 pist.
M70 Kalevi Paunuvuori 10 
pist. M-YL Jussi Hakala 20 
pist.
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NYT VIEDÄÄN 
NASTATKIN 
PESÄSTÄ! 
Erä talvirenkaita nyt 
poskettoman halvalla.

Tule tekemään 
huikeita löytöjä!
Tarjoushinnat voimassa niin kauan kuin 
tavaraa riittää.

HUITTINEN Kolmi-
kulmank. 4, puh. (02) 568 460
SASTAMALA Harjuk. 3,
puh. (03) 5114 142

VaLePa

Viikonlopun saldo 
tappio ja voitto

 ! Lauantain tappio unohtui ja VeLePa esitti parastaan
VaLePan liigamiehistön 
taival jatkui viikonloppuna 
paikallispelillä Isku-Vol-
leyta vastaan Tampereel-
la sekä kotiottelulla Rova-
niemeläistä Team Lakka-
päätä vastaan. Lauantaina 
joukkue oli täysin jäässä 
ja Isku otti helpon 3-0 voi-
ton. Sunnuntaina ilme oli 
täysin erilainen. Joukkue 
taisteli mahtavasti ja ot-
ti yhdellä kauden parhais-
ta esityksistä puhtaan 3-0 
voiton.

Lauantaina Tampereen 
Pyynikillä käytiin kauden 
kolmas paikallistaisto Va-
LePan ja Isku-Volleyn vä-
lillä. Kahdessa edellisessä 
kohtaamisessa vierasjouk-
kue oli vienyt voiton mu-
kanaan. Tällä kertaa otte-
lun voittajasta ei ollut epä-
selvyyttä. VaLePa aloitti 
ottelun hyvin, johtaen en-
simmäistä erää vielä toi-
sella teknisellä aikalisäl-
lä. Tämän jälkeen tapahtui 
jotain ja VaLePan meno 
hyytyi. Isku pelasi tasaises-
ti koko joukkueella ja ta-
koi taululle selvät 3-0 (25-
22, 25-20, 25-20) lukemat. 
Suurin ero joukkueiden 
välillä oli syöttö ja vastaan-
otto pelissä. VaLePan pas-
sari Antti Esko joutui ko-
ko pelin ajan juoksemaan 
ympäri kenttää, kun taas 

Iskun pelintekijä Kawika 
Shoji pyöritti peliä nappi-
nostoista läpi ottelun. Va-
LePasta ainoastaan hakku-
ri Ansis Medenis oli omal-
la tasollaan hyökäten var-
sin mallikkaasti läpi koko 
ottelun.

3-0 voittoon
Sunnuntaina Sylvään kou-
lulle saapui Rovaniemeläi-
nen Team Lakkapää, jo-
ka oli sarjataulukossa kol-
mantena. Team Lakkapää 
oli saanut kokeneen yleis-
pelaajan Normunds Vein-
bergsin takaisin tositoi-
miin, mikä oli pienoinen 
yllätys. Veinbergsin pol-
vi tähystettiin vain kaksi 
viikkoa sitten, joten mie-
hen kuntoutuminen oli 
ennätyksellisen nopea. Li-
säksi joukkueen hakkuri 
latvialainen Hermans Eg-
leskalns oli edellisissä ot-
teluissa esittänyt huippu-
otteita, joten tiedossa oli 
huima taisto.

 Jo ottelun alkuhetket 
osoittivat, että lauantain 
tappio oli unohdettu ja Va-
LePan joukkue oli valmis 
esittämään parastaan. Uh-
rautuvalla puolustuspelillä 
VaLePa pehmitti rovanie-
meläisten ykköstykit. Kun 
oma vastaanotto toimi, oli 

Antti Eskolla mieluisa ilta-
puhde jakaa palloja hyök-
kääjille. Ansis Medenis oli 
jälleen tutun kova ja täl-
lä kertaa hän sai hienoa 
taustatukea Aivars Petru-
sevicilta ja Timo Jokiselta. 
Lakkapäällä oli läpi otte-
lun vaikeuksia oman vas-
taanoton ja hyökkäyksen 
kanssa. Ainoastaan hak-
kuri Egleskans pystyi ajoit-
tain puhkomaan VaLePan 
torjunnan ja puolustuksen, 
mutta varsin usein hänkin 
sortui virheisiin. Pelätty 
Veinbergs syötti alussa hy-
vin, mutta vaipui tämän 
jälkeen muiden tasolle. 
Lopputulos 3-0 ei jättänyt 
selittelyiden sijaa. Koti-
joukkue pelasi suuralla sy-
dämellä kotiyleisön edessä 
ja ansaitsi voittonsa.

VaLePalla on runko-
sarjassa kolme ottelua 
jäljellä. 5.3 joukkue mat-
kustaa Loimaalle Hurri-
kaanin vieraaksi, 9.3 Is-
ku-Volley saapuu Syl-
väälle ja runkosarjan 
päätöskierroksella 12.3 
pelataan Rovaniemel-
lä Team Lakkapäätä vas-
taan. Kaikki on vie-
lä mahdollista. Joukkue 
taistelee jopa runkosar-
jan voitosta, mutta sijoit-
tuminen viidenneksikin 
on mahdollinen.

Saarinen sukkelin 
Ellivuoressa

 "Jani Järvelin

Kireä pakkanen ei säikäyt-
tänyt alppihiihdon ystäviä 
viime viikon torstaina Elli-
vuoressa. Kauden kuuden-
teen Suomi Slalomin viik-
kokilpaluun osallistui yh-
teensä 31 osallistujaa – sa-
man verran kuin mittari 
näytti pakkasta.  

Kova pakkanen pisti voi-
telumikot koville. Pakkas-
lumi kun ei ole niitä kaik-
kein liukkaimpia. Lumi-
lautasarjassa liukkaimmin 
laski edellisen kerran kak-
konen, Markus Saarinen. 
Kisan kakkonen, Oska-
ri Anttila hävisi voittajalle 

reilut kolme sekuntia. Ki-
san kolmoseksi tuli Verne-
ri Suomela. 

Pujottelusarjan voittoon 
laski tälläkin kertaa Anni Lie-
mola. Hopeamieskin oli tuttu: 
Raimo Juntunen. Kolman-
neksi saatiin uusi nimi. Hiih-
tokeskuksessa hiihdonopetta-
jana työskentelevä Kari Pelli-
nen pokkasi pronssia. Neljän-
neksi sijoittui Juuso Liemola 
ennen Atte Järveliniä. Kuu-
denneksi sujutteli So! a Kes-
kumäki, joka voitti seuraavak-
si sijoittunutta Emma Turusta 
kolme kymmenystä. 

Seuraavan kerran Ellivuo-
ressa kisaillaan torstaina 17. 
maaliskuuta kello 18.

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.

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

Citroen Ds3 VTi 120 So 
Chic 3 t -10 19.950
ESP, poiskytkettävä airbag, 
erik.vant., ilmast., sivuairb., 
vak.nop.s., MP3

Citroen Grand c4 picasso 
HDi 136 Confort BMP au-
tom. 7h 119 t -07 19.950
Pelttaritakuu 1v/ 20000km, 
ESP, sadetunn., 1-om.,alut, 
met.väri, ilmast., h-kirja, 
lohkol., vak.n.s., 2xr., vetok.

Citroen Jumper 30L2H1 
HDi 100 Confort Keskipitkä 
Normaali 109t -08 19.400
1-om., luist.esto, ASR, we-
basto, ilmast., h-kirja, 
vak.nop.s., CD, alv-väh., 
2xrenk., vetok.

Citroen Xsara picasso 1,6i 
16v a/c 69 t -07 12.950
1-om., met.väri, ilmast., h-
kirja, lohkol.

Citroen Xsara picasso 1,8i 
16v SX 217 t -02 3.950 
poiskytkettävä airbag, met.
väri, sivuairb., h-kirja, loh-
kol., 2xrenk., vetok.

Fiat Punto evo Dynamic 1,4  
5D a/c 300 -10 15.990 
Erikoisvarustelu, ESP, pois-
kytkettävä airbag, luist.es-
to, ilmast., sivuairb., vak.
nop.s., MP3

Peugeot 206 City 1,4 3-ov. 
77 t -06 8.600 
1-om., met.väri, ilmast., h-
kirja, lohkol., 2xrenk.

Peugeot 207 SW HDi 90 
Platinum a/c 
110 t -08 13.750
PELTTARITAKUU 1V/20.000 
KM, 1-om., met.väri, il-
mast., sivuairb., h-kirja, CD

Peugeot 306 ST 1,8 4d 
166 t -96 1.650

Volkswagen Passat Com-
fortline 1,9 TDI PowerDiesel 
77 kW  62t -07 21.950 
ESP, 1-om., erik.vant., met.
väri, ilmast., h-kirja, lohkol., 
vak.nop.s., CD, 2xrenk.

Citroen C3 1,4i SX 118t 
 -05 7.950
poiskytkettävä airbag, 
1-om., met.väri, ilmast., si-
vuairb., h-kirja, lohkol., 
2xrenk.

Citroen C3 VTi 95 Confort 
3 t -10 16.950
ESP, met.väri, ilmast., vak.
nop.s., MP3

Citroen C3 picasso VTi 95 
Confort 20 t -09 17.950
a/c, PELTTARITAKUU 
1V/20.000 KM, ESP, 1-om., 
erik.vant., ilmast., h-kirja, 
vak.nop.s., MP3

Citroen C4 HDi 110 Exclusi-
ve Berline 52 t -07  15.900 
ESP, poisk. airbag, 1-om., 
met.väri, ilmast., sivuairb., 
h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 
2xrenk., sisäp., vetok.

Citroen C5 1,8i 16v SX 
133 t -01 5.450 
poiskytkettävä airbag, sa-
detunn., erik.vant., ilmast., 
sivuairb., h-kirja, 2xrenk.

Citroen C5 2,0i 16v Confort 
Tourer Automaatti 
145 t -08 19.950 
Uusi korimalli, ESP, 1-om., 
luist.esto, met.väri, aut.ilm., 
h-kirja, vak.nop.s., MP3, 
p.044-5601263 / Mykrä

Citroen C5 HDi 136 Exclusi-
ve Berline Autom. 
190 t -07 13.900
ESP, poisk. airbag, sade-
tunn., 1-om., luist.esto, we-
basto, met.väri, ilmast., h-
kirja, vak.nop.s., 2xrenk

Citroen C5 HDi 136 
Exclusive Break Autom. 
167 t -06 14.950
ESP, poisk. airbag, sade-
tunn., 1-om., luist.esto, 
met.väri, ilmast., h-kirja, 
lohkol., vak.nop.s., 2xrenk.

Citroen C5 HDi 136 Exclusi-
ve II Berline Automaatti a/c 
61 t -08 19.950 
ESP, poiskytkettävä airbag, 
sadetunn., luist.esto, we-
basto, erik.vant., met.väri, 
aut.ilm., sivuairb., h-kirja

Citroen C5 VTi 120 Confort 
Sedan BMP6 
1 t -11 29.500 
Tehdastakuu, Automaat-
ti vaihde, ESP, erik.vant., il-
mast., sivuairb., vak.nop.s., 
MP3

Ford Fusion 1,6 100 hv M5 
Trend 5-ovinen 
71 t -06 11.750
met.väri, ilmast., h-kirja, 
CD, 2xrenk., vetok., p.044-
5601268/Koivisto

Mazda 6 Sport 2,0 Elegan-
ce 5d 64 t -03 13.900 
1-om., luist.esto, DSC, TC, 
erik.vant., ilmast., sivuairb., 
h-kirja, vak.nop.s., 2xrenk., 
vetok.

Seat Altea xl 1,6 Reference 
a/c 47 t -07 17.500 
ESP, erik.vant., met.väri, il-
mast., h-kirja, lohkol., CD, 
2xrenk., sisäp.

Skoda Octavia 1,6 Ambien-
te a/c 95 t -05 13.900
poisk. airbag, 1-om., luist.
esto, ASR, met.väri, aut.
ilm., sivuairb., h-kirja, vak.
nop.s., CD, 2xrenk., vetok.

Volkswagen Golf Sportline 
2,0 TDI 103 kW  5d
68 t -07 19.950 
1-om., erik.vant., met.väri, 
ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 
CD, 2xrenk

Pakkasammunnat
Haukkalan radalla
Äetsän reserviläisten perin-
neammunta suoritettiin kyl-
mässä talvisäässä viime lau-
antaina Haukkalan radalla. 
Pakkasesta huolimatta osal-
listujia oli kymmenkunta. 
Kilpailu käytiin ”pystykor-
va” - sotilaskiväärillä.

Tuloksia:
 1. Risto Vihuri 94 p.
2. Tommi Koukku 93 p.
3. Matti Huttunen 92 p.
4. Mikko Saario 90 p. 
5. Kari Suutarinen 88 p.
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 ! Sastamalan päiväkotien ruokalista
Ma 28.2.
Aamupala: Kaurapuuro, tuorepala
Lounas: Nakkikasviskeitto, ruisleipä, tuo-
repala
Välipala: Jogurtti, hapankorppu
Ti 1.3.
Aamupala: Mannapuuro, tuorepala
Lounas: Kalamurekepihvit, perunasose, pu-
najuurikuutiot
Välipala: Murot, hillo
Ke 2.3.
Aamupala: Ruishiutalepuuro, tuorepala

Lounas: Possunlihakastike, perunat, viher-
salaatti
Välipala: Sämpylä, leikkele
To 3.3.
Aamupala: Vehnähiutalevelli, leikkele, leipä
Lounas: Herkkulankiusaus, punakaali-mus-
taherukkasalaatti
Välipala: Vispipuuro
Pe 4.3.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Broilerkeitto, leipä, hedelmäpala
Välipala: Grahamlihapiirakka

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.

Päätie 11,
32740 Sastamala

03-5133860

Lounas sisältää salaattipöydän, leivän, ruokajuoman sekä 

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

Perjantai 25.2.
Makkarapihvit (H+G)
Kasviskaalikääryleet (L+G) 
Hedelmäsalaatti (L+G)  .. 8,00

Tiistai 1.3.
Sitruunakala
Jauhelihakastike ja spagetti
Vaahtopuuro .................. 8,00

Torstai 24.2.
Hernekeitto (L+G), 
Possun-leike (H) gluteeniton 
erikseen, Pannukakku, hillo 
ja kermavaahto............ 8,00

Maanantai 28.2.
Lihamureke (H+G)
Pinaattikeitto
Marjarahka  ................. 8,00

Keskiviikko 2.3.
Pustan broileri (H+G) 
Punajuurikiusaus (H+G) 
Appelsiinikiisseli (L+G) ... 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 23.2.
Spagetti bolognese ........ 7,30
Kinkkukiusaus ............... 7,30
Sienikeitto ..................... 6,30

Perjantai 25.2.
Porsaanleike .................. 8,80
Siskonmakkarakeitto ..... 6,30

Tiistai 1.3.
Lihapullat ...................... 7,30
Kasvisgratiini ................. 7,30
Minestronekeitto ........... 6,30

Torstai  24.2.
Pyttipannu ..................... 7,30
Wrapit ........................... 7,30
Gulassikeitto .................. 6,30

Maanantai 28.2.
Uunimakkara ................. 7,30
Suppilovahverokeitto ..... 6,30

Keskiviikko 2.3.
Broilerpata .................... 7,30
Makkaraperunat ............ 7,30
Kukkakaalikeitto ........... 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 23.2.
Jauhemaksapihvit, perunat/
nakit,
ruispuolukkapuuro ......... 7,00

Perjantai 25.2. 
Possun# le, kermaperunat/ 
perunat, 
piimähyytelö ...................7,00

Tiistai 1.3.
Jauhelihakastike, porkkana-
laatikko, perunat, uuni-
omenat ja vaniljak ........7,00

Torstai 24.2.
Kipparinsilakat, muusi/
chili con carne, riisi, 
hedelmäsalaatti ............7,00

Maanantai 28.2.
Makkara/lohikeitto, 
suklaavaahto ................. 7,00

Keskiviikko 2.3.
Juustoinen uunikala, muusi/
kalkkunaleike, riisi 
kiisseli ........................... 7,00

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

NÄLKÄLÄN
AUTOGRILLI

Varikonkatu 30, 
Sastamala

03-5114333

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

Perjantai 25.2.
Paneroitu kalkkunaleike .. 7,00

Tiistai 1.3.
Uunilohi ........................ 7,00

Torstai  24.2.
Lihapullakastike ............ 7,00 

Maanantai 28.2.
Kinkkukiusaus ............... 7,00

Keskiviikko 2.3.
Jauhelihakastike ............ 7,00

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

LOUNASPUFFET: salaatti-
pöytä, keitto, päivän ruoka, 
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, salaaattipöytä, vesi, 
kahvi, tee ...................... 6,50

Keskiviikko 23.2.
Silakkalaatikko .............. 7,00
Jauhelihakeitto .............. 5,50

Perjantai 25.2.
Lihamureke ................... 7,00
Pinaattikeitto ................ 5,50

Tiistai 1.3.
Broilerin # lepihvi ........... 7,00
Sipulikeitto .................... 5,50

Torstai  24.2.
Spaghetti carbonara ...... 7,00 
Hernekeitto ja pannari ... 5,50

Maanantai 28.2.
Uunimakkara ..................... 7,00
Purjo-perunakeitto ........ 5,50

Keskiviikko 2.3.
Ranskalainen kala ......... 7,00
Makkarakeitto ............... 5,50

Sillankorvankatu 5, 
Sastamala

Keskiviikko 23.02.
Borssikeitto, strogano" , 
uunimakkara, perunamuusi, 
risotto, pannukakkuja 
ja uutuus-pizza  ............ 7,00

 Perjantai 25.2.
Keitto ”Seljanka”, pilaf, 
lihapullia, perunamuusi, 
kaalipiirakka, pannukakkuja 
ja uutuus-pizza ............ 7,00

Tiistai 1.3.
Keitto lihapullien kera, strogan-
o" , kalapiirakka, perunamuusi, 
risotto, pannukakkuja ja 
uutuus-pizza  ....................7,00

Torstai 24.2.
Keitto lihapullien kera, 
kananpaisti, paistettua 
kantarellikastiketta,
perunamuusi, haudutettua 
kaalia,pannukakkuja 
ja uutuus-pizza ............ 7,00

Maanantai 28.2.
Borssikeitto. haudutettua 
kanaa, uunimakkara, 
paistettuja perunoita, ”silli 
ale turkin”, pannukakkuja ja 
uutuus-pizza ............... 7,00

Keskiviikko 2.3.
Hernekeitto, kananpaisti, 
pilaf, haudutettua kaalia, 
pannukakkuja ja uutuus-
pizza  ............................ 7,00

Loounas sisältää ohukaisia (lihalla, kanalla, juustolla, 
sienillä, lohella katkaravuilla yms.), 6 eri pizzaa, salaat-
tipöytä, jälkiruoka, sekä juomat (maito, kahvi, tee).

Lounastarjous arkisin klo 11.00-15.00

www.alueviesti.fi

Katuautosrint
Pakkanen kiritti kilpailijoita

 !Janika Suonpää

Huittisten Urheiluautoilijat 
ry:n järjestämä Katuautos-
printti pidettiin lauantaina 
Kuninkaisten radalla kir-
peässä, mutta aurinkoises-
sa pakkassäässä. Aamulla 
pakkasta oli -30.

Pakkanen teki jäädy-
tetystä radasta pitäväm-
män, joten kilpailussa ajet-
tiin katuautosprinttihisto-
rian parhaita kierrosaikoja. 
Kilpailijoita olisi mahtu-
nut enemmänkin. Pekka 

Heinonen on ollut mukana 
monena vuonna ja sijoit-
tunut yleensä kolmen no-
peimman joukkoon. Täl-
läkin kertaa hän osallistui 
kahteen luokkaan, kahdel-
la eri autolla ja kaasutteli 
päivän kovimman ajan ne-
livetoisella Suzukilla ajassa 
01.56,8.

Ajamisen voi radalla ot-
taa myös hauskan pitämi-
sen kannalta. Yleisön iloksi 
päivän komeimpia luistoja 
radalla esitteli nelivetoisis-
sa kakkoseksi tullut lem-

pääläläinen kilpailija Tero 
Lähdevuori Toyota Celical-
la, 01.57,5.

Tulokset:
2-veto alle 1600-
kuutioiset: 1)Pekka Heino-
nen, Citroen X3, 02.03,5 
2)Marjo Haapanen, Toyota 
Corolla, 02.19,0
2-veto yli 1600-kuutioiset: 
1)Antti Suominen, BMW 
540i, 02.03,3 
2) Sami Salminen, Peugeot 
306, 02.03,8 

3)Rami Salminen, Toyota 
Corolla, 02.04,1 
4)Ville Lehtimäki, Ford Es-
cort 2000RS,02.06,4 
5)Ville Ylikoski, Opel Astra, 
02.08,1.
Nelivetoiset: 
1) Pekka Heinonen, Suzuki 
Swi! , 01:56,8, 
2) Tero Lähdevuori, Toyota 
Celica, 01:57,5, 
3)Mikko Salorinne, Audi 
S6, 01:58,2, 
4) Olli Takala, Audi S80 
Quattro, 02.00,7.

Kaikki palkitut.

Ellivuori Ski Teamin 
nuorille menestystä

 !Jani Järvelin

Ellivuori Ski Teamin nuoret 
nappasivat seitsemän mitali-
sijaa viikonloppuna Tampe-
reella käydyissä Etelä-Suomen 
alppihiihtocupissa. Mitaleista 
kolme oli kultaisia. 

Sunnuntaiaamuna aloitet-
tiin suurpujottelulla, jonka en-
simmäisen kierroksen jälkeen 
tilanne oli seuran kannalta 
historiallinen. ”Olihan se hie-
no tunne tulla kisapaikalle kun 
seuran kolme laskijaa puki yl-
leen punaisen liivin merkiksi 
siitä, että he johtavat kilpailua”, 
kertaili seuran päävalmenta-
ja Ville Turunen. Ensimmäi-
sen kultamitalin saavutti M 13 
sarjan Juuso Liemola. Hänen 
jälkeensä voiton varmisti N 
15 sarjassa laskeva Anni Lie-
mola. Seuraavaksi oli vuoros-
sa M 15 sarjaa johtanut Walt-
teri Tienari. ”Waltteri ajoi 
suoraan keppiin, ja se hidasti 
vauhtia sen verran, että vaih-
tui kolmanteen sijaan”, analy-
soi Turunen. 

Poikien 13 vuotiaiden sar-
jassa hopealle sijoittui Atte 
Järvelin, joten seura otti lajis-
sa kaksoisvoiton. Vanhimpien 
poikien (M 17) sarjassa Aki 
Järvelin sijoittui suurpujotte-
lussa neljänneksi. Samassa la-
jissa lauantaina kilpailleet Em-
ma Turunen ja Jasmin Ranta-
aho laskivat sijoille 8. ja 9. tyt-
töjen alle 9 vuotiaiden sarjassa. 

Kaksi 
kaksoisvoittoa 
Sunnuntain mitalisade jatkui 
pujottelussa. Juuso Liemo-

la laski päivän tuplamesta-
riksi vakuuttavilla suorituk-
silla. ”Aivan huikea suoritus. 
Eroa seuraavaan yli viisi se-
kuntia. Käsittämätöntä”, äi-
misteli valmentaja Turunen. 
Kisan kakkoseksi laski At-
te Järvelin, joka nousi kol-
mannelta sijalta hopealla, ja 
näin seura sai toisen kaksois-
voiton saman päivän aikana. 
Myös Anni Liemola pokka-
si hopeaa T 15 sarjan pujot-
telussa. Waltteri Tienari jat-
koi hyviä esityksiään sijoit-
tumalla sarjansa neljänneksi. 

Kisajoukkueessa oli vielä 
mukana Alisa Aukela, joka 

sijoittui T 11 sarjassa kah-
denneksitoista niin  suur-
pujottelussa kuin pujotte-
lussakin. Sofia Keskumä-
ki sijoittui samalle sijalle T 
13 sarjan suurpujottelus-
sa. Poikien puolella 11 sar-
jassa laskeva Jesper Kallion 
sijoitukset olivat 20 (SP) ja 
16 (P).

Menestys ei ollut 
yllätys
ES Vola cup on Etelä-Suo-
men alppiseurojen välinen 
kisa, jossa on yhteensä 11 
osakilpailua. Osanottajia 

cupissa on yhteensä lähes 
kolmesataa. Päävalmentaja 
Turuselle viikonlopun me-
nestys ei tullut yllätyksenä. 
”Eihän se mikään järkyttä-
vä yllätys ollut, että mustan 
ryhmän jäseniä vilisi pal-
kintopallilla. Töitä on teh-
ty viime keväästä asti, ja 
kaikki laskijat ovat kehitty-
neet niin fyysisesti kuin tai-
dollisestikin. Hyvä fysiikka 
on mahdollistanut aiempaa 
kovemmat talviharjoituk-
set”, ynnäili Turunen.

”Kävimme kaksi viikkoa 
sitten haistelemassa kovia 
vauhteja valtakunnallisessa 
Audi Junior Cupin osakil-
pailussa Kolilla. Anni saa-
vutti kisoissa sijat 7 ja 15 ja 
Juuso oli molempina päivä-
nä sarjansa 10. joten osasin 
ounastella menestystä tääl-
läkin”, hymyili valmentaja-
velho Turunen. 

Ellivuori Ski Teamin menestyksekäs ES-cupin joukkue: Aki Järvelin (vasem-
malla), päivän kaksoismestari Juuso Liemola, Waltteri Tienari, Anni Liemola, 
Atte Järvelin sekä Sofi a Keskumäki. Kuva Johanna Keskumäki



22 Keskiviikko helmikuun 23. 2011

 ! Kutsut

 ! Kiitokset

 ! Myydään

 ! Sekalaista

 ! Koulut ja kurssit

 ! Palvelukseen halutaan

!""#$%

Kiitos muistamisesta ja mukavista 
yhdessäolon hetkistä!

Tervetuloa
juhlimaan 50-vuotispäivääni
Vammalan Seurahuoneelle

19.3.2011 klo 17.00

Ilm. 9.3.
mennessä
numeroon

0400 239 936.

Mahdolliset muistamiset
matkatilille:

FI19113500061613

Matti Kranni

Heinoon 
Nuorisoseura ry

Kevätkokous
Pe 11.3.2011 klo 18.00 
Heinoon Yhteistalolla

Kaikki jäsenet tervetulleita!
Käsitellään 

sääntömääräiset asiat.
T. Johtokunta

Karkun Karku ry
VUOSIKOKOUS

pidetään ke 
9.3.2011 klo 18.30

Karkun 
Osuuspankilla. 

Käsitellään sääntöjen 
mukaiset asiat.

Tervetuloa. Johtokunta

Lavian
Sotainvalidien
VUOSIKOKOUS
keskiviikkona 2.3. klo 10.00 
Lavian osuuspankin 
kerhohuoneella. Tervetuloa

Meskalan Urpo Oy
Varsinainen yhtiökokous  

pidetään maanantaina 
14.3.2011 alkaen klo 18.30 
kahvitarjoilulla Keikyän Op:n 

kokoushuoneessa,
os. Päätie 16, 32740 Äetsä. 
Kokouksessa käsitellään yhtiö- 
järjestyksen 12 §:n määräiset 

varsinaisen yhtiökokouksen asiat.
Hallitus 

Mouhijärven Reuma
ja Tules ry:n
sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
ke 9.3.2011 klo 16.45  
Hopuntie 10 kerho-

huoneessa.
Tervetuloa!   Hallitus

Vammalan vasemmistoliitto ry. 
KEVÄTKOKOUS
TI 1.3.2011 KLO 17 Raivion työväentalossa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja toimihenkilövalintoja.

Tervetuloa!   Johtokunta.

 ! Kokoukset

Työvoimakoulutus

Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon, lähihoitaja 
4.4.2011 – 18.1.2013
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat 
hoitotyöstä kiinnostuneita ja alalle sopivia. 
Sosiaali- ja terveysalan aikeisempi työkokemus 
tai koulutus katsotaan eduksi.
Kutsutuille järjestetään valintatilaisuus 
17.3.2011 Sastamalan TE-toimistossa.
Hakemuslomakkeet koulutukseen saat osoit-
teesta, www.mol.fi/koulutukset tai työ- ja 
elinkeinotoimistosta.
Koulutuksen numero: 628142
Haku päättyy:  02.03.2011
Lisätietoja:
Sastamalan työ- ja elinkeinotoimisto, työvoima-
ohjaaja Sirkka Viljanen ja palvelupäällikkö Mirva 
Rosholm, puh. 010 194 055.

Sastamalan työ- ja elinkeinotoimisto 
sekä Pirko järjestävät Sastamalassa 

Jakajan paikka avoinna

p. 010 2290 415

Syöpäsairaanhoitajan 
vastaanotto

Vammalan aluesairaalassa
kuukauden ensimmäisenä 
torstaina (ei heinä-elokuussa)

Ajanvaraus numerosta
03 2499 200

www.pirkanmaansyopayhdistys.fi

MYYDÄÄN 
OMAKOTITALO
Huittisten keskustassa
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Sastamala 
Puh.

Kysy tarjous!

JUNTTILAN TILAJUNTTILAN TILA

Sertifioidut viljan, öljy- ja
nurmikasvien siemenet

Vesa Haronoja, Hä-
meen ammattikorkea-
koulu, Hämeenlinna. 
Tekniikan ammattikor-
keakoulututkinto, in-
sinööri rakennusteknii-
kan koulutusohjelmas-
sa. 18.2.2011.

Sastamalan Opisto

Karkku, Tyrvää, Vammala
Kulttuurifoorumi
Kohtaamispaikka kulttuuritoimijoille ja heidän yleisölleen 
Aittalahden opistotalolla to 24.2 klo 18-20.30. Mahdollisuus 
vaihtaa ajatuksia ja mielipiteitä ajankohtaisista aiheista. 
Keskustellaan mm. Pukstaavista. Kaikille avoin tilaisuus.

Kankaanpainanta
Kurssilla opetellaan painokankaan suunnittelua ja painetaan 
erilaisia kankaita. Myös vanhoja ja kuviollisia kankaita 
voidaan uudistaa painamalla. 
Kankaita voidaan myös maalata ja etsata. Kurssilla on 
mahdollista tehdä valotuskaavioita. Sopii kaiken ikäisille.
Keskiviikkoisin 23.2.-6.4.2011 klo 18-21 Aittalahden 
opistotalon yläsalissa. Oppitunteja 28. Ilmoittautumismaksu 
35 €. Outileena Uotila.

Keikyä ja Kiikka
Ensiavun perus- ja jatkokurssi 
Lauantaisin 12.3,19.3. ja 26.3.klo 9-18 SPR:n kerhotilassa 
Hoipontie, 1. Opetustunteja 32, ilm.maksu 30€. Opettajana 
Aila Ruohonen. Ennakkoilm.8.3 mennessä p. 050-5675822. 
Max 15 opiskelijaa.Todistus opettajalta.Yhteistyössä SRR:n 
Äetsän osaston kanssa.

Nappulateatteriryhmä 4-6-vuotiaille
Aloituspaikkoja vielä jäljellä. Mahdollisuus tutustua teatterin 
maailmaan draama- ja satuleikkien avulla. 
Maanantaisin 7.3-11.4 klo 17-17.45 Kannarissa. Oppitunteja 
6, ilm. maksu 12€. Maksu sisältää teatterileirin kesällä. Op. 
Pekka Huju ja Kaarina Karjula. Tied. opettajalta p.050-
4072037.

 

  

 

 

 

KUTSU VARSINAISEEN 
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Mouhijärven Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin 
varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 
torstaina 31.03.2011 klo 18.00 alkaen Mouhijärven Osuus-
pankin pääkonttorissa osoitteessa Uotsolantie 43 A, 38460 
Sastamala.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä varsinaiselle 
osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat. 

Päätetään sääntömuutoksesta. Hallitus esittää, että pankin 
sääntöjä muutetaan seuraavasti:

Osuuspankkien yhteenliittymää koskeva sääntöjen 4 §:n 
sisältö muutetaan vastaamaan talletuspankkien yhteenliitty-
mästä annetun lain edellyttämiä vaatimuksia.

Mouhijärven Osuuspankki kuuluu osuuspankkien yhteen-
liittymään. Talletuspankkien yhteenliittymästä annettu laki 
tuli voimaan 1.7.2010. Lailla kumottiin osuuspankeista ja 
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun 
lain yhteenliittymää koskevat säännökset. Kaikkien 
yhteenliittymään kuuluvien osuuspankkien säännöt tulee 
saattaa yhteenliittymälain mukaisiksi.

Muutoksilla ei ole vaikutusta pankin toimintaan tai jäsenen 
asemaan.

Sääntöihin lisätään uusi säännös osuuspankin lahjoituksista. 
Säännöksen mukaan osuuskunnan kokous voi päättää 
lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastetta-
vaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan 
käyttötarkoitukseen sekä osuuspankin tilaan ja muihin 
olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa 
käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys 
osuuspankin tila huomioon ottaen on vähäinen.

Sääntöihin tehdään lisäksi lähinnä teknisluonteisia 
korjauksia ja täsmennyksiä mm. kotipaikaksi muutetaan 
Sastamala.

Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus 
sääntömuutoksesta sekä muutetut säännöt ovat jäsenten 
nähtävinä 22. päivästä helmikuuta 2011 alkaen pankin 
pääkonttorissa osoitteessa Uotsolantie 43 A, 38460  Sastamala.
Sastamala, 22. päivänä helmikuuta 2011

MOUHIJÄRVEN OSUUSPANKKI

Hallitus MOUHIJÄRVEN

Eläkeliiton 
Lavian
Yhdistys ry:n

Sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS

Pidetään torstaina 3.3.2011 
Lavian Osuuspankin 
kokoustilassa klo 13. 

Käsitellään kevätkokoukselle 
kuuluvat ym. esille tulevat asiat. 

Alussa sytytetään kynttilät vuonna 
2010 poisnukkuneille yhdistyksen 

jäsenille. Tervetuloa. Hallitus

 

  

 

 

 

KUTSU VARSINAISEEN 
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Karkun Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin varsinaiseen 
osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 31.03.2011 klo 18.30 
alkaen Karkun Osuuspankin toimitalossa osoitteessa Riippiläntie 2, 
Sastamala.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:                                                            

1    Osuuspankin sääntöjen 13 §:ssä varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle  
 määrätyt asiat.                                                                                                                     

2    Hallituksen ehdotus sääntöjen muuttamisesta.
Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:                                                                      

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti:                                  
1    Osuuspankkien yhteenliittymää koskeva sääntöjen 4 §:n sisältö  
 muutetaan  vastaamaan talletuspankkien yhteenliittymästä annetun  
 lain edellyttämiä vaatimuksia.                                                                                       
 Karkun Osuuspankki kuuluu osuuspankkien yhteenliittymään.  
 Talletuspankkien yhteenliittymästä annettu laki tuli voimaan 1.7.2010.  
 Lailla kumottiin osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista  
 luottolaitoksista annetun lain yhteenliittymää koskevat säännökset.  
 Kaikkien yhteenliittymään kuuluvien osuuspankkien säännöt tulee  
 saattaa yhteenliittymälain mukaisiksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta  
 pankin toimintaan tai jäsenen asemaan.                              
2    Sääntöihin lisätään uusi säännös osuuspankin lahjoituksista.   
 Säännöksen mukaan osuuskunnan kokous voi päättää lahjan  
 antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen,  
 jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuspankin  
 tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa  
 käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys osuuspankin  
 tila huomioon ottaen on vähäinen.                                                             
3    Sääntöihin tehdään lisäksi lähinnä teknisluonteisia korjauksia ja  
 täsmennyksiä mm. hallituksen toimikauden osalta.

Kokousasiakirjat                                                                                           
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutoksesta 
sekä muutetut säännöt ovat jäsenten nähtävinä 28 päivästä helmikuuta 
2011 alkaen Karkun Osuuspankissa, osoitteessa Riippiläntie 2, Sastamala.          

Osallistumisoikeus                                                                                               
Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen.                          
Sastamalassa 22. päivänä helmikuuta 2011

KARKUN OSUUSPANKKI Hallitus

KARKUN 
OSUUSPANKKI

Riippiläntie 2, Sastamala
puh. 03-513 4113

Valmistunut

Eläkeliiton 
Suodenniemen
Yhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS
pidetään ma 7.3.2011
klo 12.00 Kerolassa.
Käsitellään sääntöjen 

määräämät asiat.
Tervetuloa! Hallitus

Kärkimäen yksityistien 
osakkaiden

VUOSIKOKOUS
pidetään Topi Jokelalla
perjantaina 11.3.2011

klo 19.00 alkaen.
Esillä normaalit

kokousasiat.
Tervetuloa!
Hoitokunta

!"#$%&'()*$+!"#$%&'()*$+
Uusi vuosikymmen, ja matka jatkuu...
Kiitos siitä teille ystävät, 
kun tulitte ja muistitte.

Kalevi 
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Matkan hintaan sisältyy:
– bussikuljetus meno/paluu satamaan  
– risteily valitussa hyttiluokassa
– yhteinen kuuntelijatapaaminen 
 (kahvit & kuohuviini)

Lähde 2.-3.4.
RADIO MANTAN 

KUUNTELIJARISTEILYLLE 
VIKING ISABELLALLA

Varaukset:

p. 010 232 3412

!"#$%&"&'()$*"+%',-).--'/0-.,0&1%)22&

Hinta alk. 41 € (B4)
+ toim.maksu 5 €/varaus

Varaukset: 
Matkapojat 0102323412

tai 
Sastamala@matkapojat.fi

Kiikan Martat
Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
ke 2.3. klo 18.30

Pirjo Silvennoisella, Vanhan-
kyläntie 1, 38300 Sastamala.

Tervetuloa!    Hallitus

Asemakatu 26
Sastamala, Vammala
Puh. (03) 514 2446

NYT TARVITAAN VIRTAA
JA LÄMPÖÄ

Asennamme autoosi akut ja
lämmittimet ammattitaidolla!
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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 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 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 tans-
sii. 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. 

Torstai 24.2.Torstai 24.2.
Matti, Matias

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 aamu-
pala. 9.05 Aamupäivän biisipaketti. 11.05 
Ajankohtaista lounasaikaan. 11.30-11.35 
Lääketieteen uutisia. 12.05 Keskipäivän sä-
velet. 13.05 Levylämpimäisiä. 14.05 Tänään 
torstaina. 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. Levylämpimäisiä 20.00 ja 2.00. 
Musamylly soi läpi yön.

Perjantai 25.2.Perjantai 25.2.
Tuija, Tuire

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. 19.30 Alue- ja paikallisuutiset. 20.00 

Belairin penkillä. Studiossa Aulikki. Numero 
lähetykseen 0700-94433. Musamylly soi 
läpi yön.

Lauantai 26.2.Lauantai 26.2.
Nestori

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 4.00 
Pekka Santonen pakinoi. 8.10 Aamuhartaus. 
8.30 Tuokio tenaville. 8.40 Mantan lauantai. 
Viikon paras päivä ja Samuli Kinnari. 9.05 Ra-
dio Top 20. 10.05 Mantan lauantai. Aamukah-
villa kirjoittaja Jukka Saarinen. 11.05 Viikon 
varrelta. 12.05 Mantan lauantai. Levypuntarin 
raadissa matkailuoppaat Airi Lehtinen, Riku 
Salminen ja Eija Ijäs arvioivat uutuuslevyjä. 
Anna omat äänesi lauantaista alkaen www.
mantanlauantai.com. 13.05 Lauantailevyt. 
15.00 Lääketieteen uutisten viikkokooste. 
16.00 Levylämpimäisiä. 17.00 Tätä Suomi 
tanssii. 18.05 Listakiikari. 19.05 Listasuosikit. 
20.05 Radio Top 20. 21.05 Muistojen sävelet. 
22.05 Musamylly soi läpi yön. 

Sunnuntai 27.2.Sunnuntai 27.2.
Torsti

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 28.2.Maanantai 28.2.
Kalevalan päivä

suomalaisen kulttuurin päivä
Onni

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 biisi-
paketti. 11.05 Ajankohtaista lounasaikaan. 
11.30-11.35 Lääketieteen uutisia. 12.05 
Keskipäivän sävelet. 13.05 Listakiikari. 
Paikallisradioiden Top 20 -listalle pyrkivät 
esittäytyvät. 14.05 Tänään maanantaina. 
15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 
Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-7.00 Illasta 
aamuun: 17.30-17.35 Lääketieteen uutisia. 
Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 
23.30. Tätä Suomi tanssii -lista 20.00 ja 2.00. 
Listakiikari 22.00. Musamylly soi läpi yön.

Tiistai 1.3.Tiistai 1.3.
Alpo, Alvi, Alpi

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 Aamupäi-
vän 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 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. 
Listasuosikit 20.05 ja 2.00. Musamylly soi 
läpi yön.

Keskiviikko 2.3.Keskiviikko 2.3.
Virve, Virva, Fanni

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.

SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 25.2.

Palkinnon lahjoittaa: 

2 lippua VaLepan kotiotteluun

Varjokuva kruisailee
Belairilla perjantaina

 !Aulikki Lehtinen

Nostalgiaorkesteri/rauta-
lankabändi Varjokuva luot-
taa menneiden vuosikym-
menten tenhoon. Yhtyeen 
ohjelmistolinjan muodos-
taa rautalangan ja popin 
lisäksi perinteinen,   me-
lodinen  50- ja 60-luku-
jen tanssimusiikki.  Suur-
ten suomalaisten  iskel-
mäsankareiden mm. Toivo 
Kärjen, Reino Helismaan 
ja Erik Lindströmin  työn 
kunnioittaminen ja vaali-
minen näkyy myös yhtyeen 
toiminnassa. 

Tanssi-
orkestereiden 
Suomen 
mestaruudet
Yhtye on voittanut kaksi 
kertaa korkeatasoisen tans-

siorkestereiden Suomen 
Mestaruuskisan.  Tuomaris-
to kiinnitti erityisesti huo-
miota monipuoliseen ryt-
mien hallintaa, tyylitajuun, 
valovoimaiseen esiintymi-
seen, persoonallisuuteen ja 
ammatilliseen valmiuteen. 
Varjokuva on myös tuttu 
TV.stä,  jossa se oli parin 
vuoden ajan Kesäillan valssi 
-ohjelman vakio-orkesteri-
na.  Suuren suosion saavut-
taneen yhtyeen yhteinen ta-
voite keikoilla onkin välitön 
meininki ja oikean tanssila-
vatunnelman aikaansaami-
nen paikassa kuin paikassa.  

Kolme pitkäsoittoa 
ja menestyshitti 
”Tanssit talolla”
Varjokuvan ”esikoinen”   
syntyi  neljä vuotta sit-

ten (2007) ja sai kastees-
sa nimen yhtyeen mukaan  
”Varjokuva”. 

Seuraavana pitkäsoit-
to vuonna (2008) nimel-
tään ”Toinen tie”  ja vii-
meisin ”Monta polkua” ke-
sällä 2010.  Em. lisäksi ovat 
ilmestyneet sinkut:  ”Savu-
kuva”, ”Kesämuisto” ja ”Sua 
odotan”.  Syksyllä 2009 Var-
jokuva ponnahti soittolis-
tojen kärkeen Marko Haa-
viston tekemällä humpalla 
”Tanssit talolla”. 

Se kertoo positiivisella 
huumorilla höystäen soit-
tajan/ laulajan työstä.  Pi-
tääkö sanoitus paikkan-
sa kysellään pojilta Radio 
Mantan Belairin penkillä 
suorassa lähetyksessä en-
si perjantai-iltana klo 20-
21 ja uusintahaastattelu on 
kuultavissa 6.3.2011 klo 
15.00 alkaen.

Huomionosoitus

Peter Dörigin herkkujuustola
houkuttelee matkailijoita

 " Onpa itse presidenttikin kutsunut Savuhilman itsenäisyyspitoihin.
 !Alueviesti

Kansainvälistä matkailuop-
paiden päivää vietettiin maa-
nantaina. Sastamalassa op-
paat jatkoivat viime vuonna 
aloitettua perinnettä ja jakoi-
vat huomionosoituksen pai-
kalliselle yhteistyökumppa-
nilleen. Toinen Sastamalan 
Matkasauva eli Reisuköp-
pi ojennettiin juustomestari 
Peter Dörigille. Ensimmäi-
sen reisuköpin sai Anneli 
Keinonen Keikyästä)

”Sastamalaan rei lut 
kymmenen vuotta sitten 
kotiutunut sveitsiläinen 
juustomestari Peter Dörig 
houkuttelee matkailijoi-
ta Selkeen juustolaan ma-
kujen ääreen. Höysteenä 
on hyvän mielen tarinoita, 
ihan suomen kielellä”, ker-
too Sastamalan Oppaiden 
puheenjohtaja Maiju Vuo-
renoja. 

Herkuttelijan juustoys-
tävät Vilho, Väinö, Heidi 
ja Hilma, savulla tai ilman, 

valloittavat makumatkaili-
jan. Onpa itse presidentti-
kin kutsunut Savuhilman 
itsenäisyyspitoihin. ”Herk-
kujuustolasta on kehkeyty-
nyt kiinnostava matkailu-
kohde ja tuotteita viedään 
eri puolille Suomea kerto-
maan osaamisesta Sastama-
lassa. Kiitoksemme Peter 
Dörigille vireästä matkai-
luyhteistyöstä ja raikkaista 
tuulista Sveitsin Alpeilta”, 
Vuorenoja totesi luovutta-
essaan Reisuköpin.

Kansainvälistä mat-
kailuoppaan päivää 
on vietetty vuodesta 
1989. Suomessa auk-
torisoituja matkai-
luoppaita on noin 1 
750 ja opasyhdistyk-
siä sata. Valtakunnal-
linen Suomen Opas-
liitto ry on perustettu 
vuonna 1974 ja Sas-
tamalan Oppaat ry 
vuonna 1979.

Reisuköpin lisäksi Peter Dörig sai kunniakirjan, Jenni-vaimolle ja tyttärille ojennettiin ruusut. Kuva: Ur-
po Vuorenoja.

Varjokuvan pojat saapuvat Aulikin vieraaksi Belairin penkille perjantaina.

Kulttuurifoorumi
puhuu Pukstaavista

Kulttuuritoimijoille ja 
heidän yleisölleen tar-
koitettu Kulttuurifoo-
rumi kokoontuu huo-
menna Aittalahden 
opistotalolla kello 18-
20.30.

Tilaisuudessa on mah-
dollisuus vaihtaa ajatuksia 
ja mielipiteitä ajankohtai-
sista aiheista. Huomenna 
keskustellaan mm. Puks-
taavista. Tilaisuus on kai-
kille avoin.

Martat puhuvat
eettisestä 
kuluttamisesta
Sastamalan Martoilla on 
huomenna kello 18.00 
talousaiheinen ilta pää-
kirjaston Lizeliussalis-
sa. Teemana on eettinen 

kuluttaminen ja illan lu-
ento on nimeltään ”Sää-
dä ja säästä”.

Kello 19.00 alkaa yh-
distyksen vuosikokous.

Tampereen taisteluista elokuva
Claes Olsson ohjaa ja kä-
sikirjoittaa yhdessä  Ro-
bert Al! anin kanssa kevääl-
lä 12.4.-7.5. 2011 kuvattavan 
Taistelu Näsilinnasta 1918 
-draamaelokuvan. Elokuvan 
tuottaa Kinoproduction Oy.

Elokuva perustuu tosi-
tapahtumiin 3.4.1918, kau-
pungin valtausyritykseen ja 

pohjalaisen Melinin komp-
panian  212 miehen veri-
seen rynnäkköön Tampe-
reen keskustan läpi, punais-
ten hallussa olevaan Näsilin-
naan. 

Elokuva kuvataan pääasi-
assa Tampereen keskustassa, 
Näsijärven rannan kalliolla 
olevassa Näsilinnassa. 

Elokuva tekemistä voi 
seurata huhtikuun ajan Nä-
sinkallion juurella, vanhan  
käsityöläiskylän Tallipihalle 
perustettavassa elokuvaky-
lässä. Esillä on vuoden 1918 
esineistöä ja alueella voi ta-
vata sadan vuoden takaises-
sa tunnelmassa elokuvan te-
kijöitä.

Viime viikon arvonnassa onni suosi Uskoa Koippurintieltä.



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
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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
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Jussi
Huttunen
Lääket. lis., 
yleislääkäri
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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

Parturi-kampaamot

Parturi-kampaamo

SAXXET
Marttilankatu 8,Tohtorinmäki,
Vammala. Ilman ajanvarausta.

Av. ma-pe 9-17

Koko lehti 
verkossa

www.alueviesti.! 

Luonnonvoima
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Oppilashieronnat viikonloppuisin edullisesti.

www.tervahovi.com

– n. 30 hengen saunakabinetti kylpytynnyrillä
– karaokelaitteet + videotykki käytössä
– ruoka tilauksesta
Vammalan keskustaan 1,5 km

Puh. 0400-638935

Ter vahoviTer vahoviTer vahovi
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
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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

Parturi-kampaamo

Hiushoitola Satu
Leiniäläntie 53, 38220 Sastamala

p. 050-918 5611
Avoinna sopimuksen mukaan.

Marttilankatu 4, Vammala



Oikealla vai vasemmalla?
Vihreitä nimitellään milloin 
oikeistolaisiksi ja milloin 
vasemmistolaisiksi, riippu-
en katsojan maailmankatso-
muksesta. Vihreät on kuiten-
kin puolueena tämän akselin 
ulkopuolella ja ajaa ympäris-
töpuolueena erityisesti luon-
non asiaa. Joka vuosi kulu-
tamme maapallon resurssit 
jo elokuussa, ja loppu vuosi 
eletään täysin velaksi. Toista 
maapalloa pankista ei kui-
tenkaan saa, joten jätämme 
lapsillemme vastuuttoman 
velan maksettavaksi, ellei 
politiikassa tapahdu muu-
tosta. Siksi meidän on kat-
sottava tulevaisuuteen, eikä 
haikailla takaisin 70-luvun 
onnelaan.

Kommunismi-kapitalis-
mi on tulossa tiensä päähän 
ja politiikkaa on muutetta-
va vastaamaan paremmin 

nykypäivän haasteisiin. 
Maailma on muuttunut sit-
ten teollisen yhteiskunnan, 
jolloin asioita voitiin peila-
ta näiden kahden ääripään 
kautta.!!Työ ei ole enää elä-
mänpituinen, vaan pätkä-
työläisyys on arkipäivää. 
Opiskelukaan ei takaa pa-
rempaa palkkaa ja saattaa 
pahimmassa tapauksessa 
valmistaa kortistoon. Toi-
saalta yrittäjyys on koke-
massa eettisten ja yhteis-
kunnallisten yritysten mal-
lien kautta muodonmuu-
tosta. Rajat työntekijän ja 
työnantajan välillä hämär-
tyvät eikä mahdollisimman 
suuren osakesalkun kas-
vattaminen olekaan enää 
se pääasia, vaan yhteiskun-
nallisen tai ekologisen ”hy-
vän” tuottaminen yrittäjyy-
den keinoin.

Vanhat poliittiset puolu-
eet ovat suuressa murrok-
sessa ja vain uudet puo-
lueet, perussuomalaiset 
ja vihreät, ovat pystyneet 
nostamaan kannatustaan. 
Uuden poliittisen kentän 
hahmottamiseksi pitääkin 
vasemmisto-oikeisto-akse-
lin sijaan piirtää kuva!toi-
sesta akselista. Sen ääripäi-
hin sijoittuvat itseensä kä-
pertyvä ja erilaisuutta pel-
käävä arvokonservatismi 
ja toisaalta suvaitsevainen 
ja itseensä luottava arvoli-
beralismi. Nämä eduskun-
tavaalit eivät ole vain pro-
testivaalit, vaan Suomelle 
tullaan valitsemaan täysin 
uusi suunta seuraavaksi 15 
vuodeksi.

!
Anne Bland (vihr.)

Huittinen

Asemakadun ajourat
Alueviestissä julkaistiin viime 
viikolla yleisöosastokirjoitus 
koskien rautatien alitussillan 
hankalaa mutkaa. Kieltämättä 
Asemakadulle on muodostu-
nut hankalista sääolosuhteista 
johtuen niin sanonut ajourat. 
Olen silti eri mieltä että ky-
seiset ajourat olisivat syylli-
set nimimerkin ES kokemuk-
siin. Asiaan voidaan löytää syi-
tä, jotka löytyvät niin sanotusti 
penkin ja ohjauspyörän välistä.

Tieliikennelain ensimmäi-
sissä pykälissä sanotaan jo-

tenkin, että ajoneuvo on voi-
tava pysäyttää tien näkyvässä 
olevalla alueella. Muutenkin 
ajoneuvoa on kuljetettava si-
ten, ettei mitään vahinkoa sa-
tu. Ajourat eivät ohjaa autoa 
vaan kuljettaja ohjaa sitä oh-
jauspyörästä. Eihän kyseises-
tä hankalasta paikasta selviäi-
si kukaan, jos autot sinkoilisi-
vat kuljettajasta riippumatta 
minne sattuu. Pitkä ajokoke-
muskaan ei auta, jos tilanne-
nopeus on liian suuri. Klassi-
nen otsikko lehdistä: ”Talvi yl-

lätti autoilijat” tai ”Liukas keli 
suisti auton tieltä”. 

Oman ajovirheen myön-
täminen on todella hankalaa. 
Ajovirheen hyväksyy parem-
min, kun pistää sen olosuh-
teiden syyksi. Destialla ei ole 
hankalan paikan kanssa mi-
tään tekemistä. Kuljettajan pi-
tää ihan itse selvitä siitä. Itse 
ajan kyseisestä hankalasta pai-
kasta päivittäin. Olen toistai-
seksi selvinnyt vahingotta. 

ETE 9103

Vielä kerran kirjaston työtilanteesta
Kirjastoa käsittelevät kirjoi-
tukset lehtien palstoilla ovat 
lähteneet oudosti sivuraiteille. 
Asian ydin näyttää unohtu-
neen - Sastamalan pääkirjas-
ton viisi työntekijää on jäänyt 
eläkkeelle ja nämä toimet tu-
lee täyttää, jotta kirjastolla on 
sekä toiminta- että kehittymi-
sedellytykset. Mikko Lahti-
nen ja Arto Satonen vaativat 
Sastamalan kirjastolaitoksen 
kehittämistä kokonaisvaltai-
semmin. Tähänkin tarvitaan 
kouluttautunutta kirjastohen-
kilöstöä, jotka ovat alansa asi-
antuntijoita. 

Kaikki kunnia dosent-
ti Lahtiselle ja kansanedus-
taja Satoselle - valitettavas-
ti heidän asemansa ei kuiten-
kaan tee heistä kaikkien alo-
jen asiantuntijoita. Lahtinen 
teki kulttuuriteon kiertämäl-
lä suuren osan Suomen kir-
jastoista ja kirjoittamalla kier-

tueestaan kirjan, mutta hän 
pureutuu siinä lähinnä kir-
jastojen ulkonaiseen olemuk-
seen ja tapaan, miten niissä 
tuodaan esiin paikkakunnan 
kulttuurielämää. Tuskin kum-
pikaan on kovin hyvin perillä 
varsinaisesta kirjastotyöstä ei-
kä voin näin ollen sen laatua 
arvioida. Tulevaisuuden visi-
ot ovat kovin kaukana varsi-
naisesta arkipäivän kirjasto-
työstä, johon nyt tarvitaan ki-
peästi osaavia tekijöitä. Joten 
jäitä hattuun kehittämisvisi-
oissa ja arkipäivän työtilanne 
kuntoon!

Hyvin toimiva asiakaspal-
velu on kaiken kirjastotyön 
ydin. Kiitokset Aimo Matikai-
selle hänen kommenteistaan - 
pääkirjastossa on todella ollut 
asiantunteva ammattihenki-
löstö, joka on taannut laaduk-
kaan asiakaspalvelun. Nyt va-
litettavasti heistä on valtaosa 

jäänyt eläkkeelle, ja heidän 
toimensa tulisi pikaisesti saa-
da täytetyksi. Vain siten voi-
daan pysyä Pirkanmaan kir-
jastoverkon edellyttämällä ta-
valla alan kehityksessä mu-
kana, ja sitä edellyttää myös 
opetusministeriön kirjastoja 
koskeva henkilöstöohje. 

Kulttuurijohtaja Arja Val-
tonen toteaa kirjoituksessaan 
olemassa olevat tosiasiat, mut-
ta ei esitä mitään ratkaisumal-
lia tilanteeseen. Sen sijaan vih-
reiden valtuustoryhmän kir-
joitus toi esiin juuri sen, mihin 
nyt pitäisi ryhtyä. Prosessior-
ganisaation muutos pitää to-
teuttaa ensitilassa ja täyttää 
nyt avoimeksi jääneet toimet. 
Kyse ei siis ole uusien virko-
jen perustamisesta, kuten Tyr-
vään Sanomien toimittaja Mi-
ka Lampi ja kaupunginjohta-
jakin erheellisesti mainitsevat. 

Pääkirjaston vakinaisten 
työntekijöiden tilanne on täl-
lä hetkellä kestämätön. Näin 
ei voi jatkua. Tällä menol-
la henkilökunta ajetaan lop-
puun, vaikka kunnalla pitäi-
si olla velvollisuus huolehtia 
työntekijöidensä jaksamises-
ta. Mille momentille on siir-
tynyt se raha, joka on säästy-
nyt viiden työntekijän palk-
kamenoista? Onko niin, että 
kun vähän pyytää, ei mitään 
saa? Eli toteutuuko toimitta-
ja Saksin mainitsema suurien 
summien laki, kun valtuusto 
taas päättää Saskyn liikunta-
hallin huikeista lisärahoitus-
summista? 

Tuula Henttonen, 
Eläköitynyt kirjasto-

ammattilainen 

Sijoitus lapsiin on sijoitus tulevaisuuteen
Kunnissa neuvolat, päivähoito 
ja koulu painivat yhä lisäänty-
vien lasten ja nuorten ongel-
mien kanssa.  Tätä ongelmaa 
ratkaisemaan laadittiin ns. 
neuvola-asetus.  Tämä asetus 
määrää lisäämään ennaltaeh-
käisevää neuvola-, koulu- ja 
opiskelijatyötä.  Tätä varten 
valtio lisäsi kuntien valtion-
osuuksia.

Juuri ennaltaehkäisy on 
lasten hyvinvoinnissa ensisi-
jainen vaikuttaja.  Jokaisessa 
perheessä tulee hetkiä, joihin 
tarvitaan apua tilapäisesti. Tä-
hän tehtävään tarvitaan per-
hetyöntekijöitä, joiden teh-

tävänä ei ole korjata jo syn-
tyneitä vaurioita (vrt. sosi-
aalityö) vaan olla lasten ja 
perheen apuna hankalissa ti-
lanteissa.  Tällaisia tilantei-
ta voivat olla esim.  lasten sai-
raudet, vanhempien sairaudet  
ja erotilanteet. Perhettä tue-
taan  hetkellisesti,  jotta   pääs-
tään taas kiinni tavalliseen ar-
keen. Tässä työssä huomataan 
varhain   mahdolliset huolen-
aiheet vanhempien ja lasten 
vuorovaikutuksessa.

Ennaltaehkäisyssä terveys-
tarkastuksilla on suuri merki-
tys.  Näiden avulla  tuodaan 
jo  varhain esiin erilaisia lap-

sen tai nuoren tervettä kasvua 
ja kehitystä uhkaavia tekijöi-
tä. Asetus edellyttää  ns. laa-
joja terveystarkastuksia, jois-
sa terveydenhoitaja ja lääkä-
ri yhdessä sekä tarvittaessa 
myös muiden yhteistyötaho-
jen kanssa  arvioivat koko per-
heen hyvinvointia.  Kuntien 
tulee huolehtia, että asetuk-
sen edellyttämät terveystar-
kastukset tulee tehtyä, vaikka 
tämä  tarkoittaa usein  henki-
löstöpanostusta. 

Väestön ikääntymisen 
kunnille aiheuttamista pai-
neista huolimatta neuvola-
asetuksen toteuttaminen on 

tärkeää. Vanhuksista huo-
lehtimista ja lasten ja nuor-
ten hvyinvoinnin paranta-
mista ei saa asettaa vasta-
kohdiksi/vaihtoehdoiksi. 
Luvut nuorten mielenter-
veysongelmista ja syrjäyty-
misestä eivät kerro enna-
koivasta ja hyvästä hoidos-
ta. Esitetyillä toimilla pys-
tytään hoitamaan asioita 
ennen kuin ne ovat muut-
tuneet suuriksi ongelmiksi.

Outi Kontio
Huittinen

kansanedustajaehdokas 
(KOK)
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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

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
!"#$%&'((&)$)"*$+,
!"%'--.*$+,
!"#./&)"-$#+-&&(&-
!"-012''('3&-
!"-4#&-5*$&-.-"0%+6

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!

Siivouspalvelua kotitalouksille
TUULAN SIIVOUS- JA KOTIPALVELU

Tuula Kulkki - Kauvatsa
045-650 3025

Soita ja kysy lisää.
Muista myös kotitalousvähennys

 ! Yleisöltä



Perjantai 25.2.Perjantai 25.2.Keskiviikko 23.2.Keskiviikko 23.2.

Lauantai 26.2.Lauantai 26.2.Torstai 24.2.Torstai 24.2.

05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 MOT: Lahjus kannattaa
10.45 - 10.55 Kansallis-
 maisemat: Rautavesi
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 - Sivis-
tyksen käsikirja
21.30 Strada
22.00 Voimala
22.50 Tv-uutiset
22.55 Kotikatsomo: 
 Alamaailma (K15)
23.43 Alamaailmaa 
 tekemässä: (K-15)

04.00 Sudoku
05.00 Mikämikä-tvpeli
06.00 Tellus-tietovisa
06.50 Pikku Kakkonen
07.53 Martta puhuu
08.17 Vekarat!
08.39 Galaxi
08.40 Late lammas
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
10.25 Pieni talo preerialla
11.15 Matkapassi: Sydney
12.10 Kyllä isä osaa
12.40 Satunnaiset sankarit
13.10 Urheiluvuosi: 1962, 4. osa
13.15 Hiihdon MM: Mäkikarsinta
14.30 Luontokuvaaja vaarassa
14.50 Jumppa : 
 Toiminnallinen venyttely
15.20 Muistatko Frank?
16.20 Vuosirenkaita
16.30 Paavo ja Raili
17.00 Harri ja dinot
17.21 Pikku Kakkonen
18.00 Hiihdon MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Pressiklubi
20.00 Sydänääniä
20.30 Hiihdon MM: Oslo tänään
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)
00.30 Poliisi-TV
01.00 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 Missimittari 2011
16.40 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 The Ring (K15)
00.50 Life
01.45 Voittovisa
02.45 - 06.00 Se Oikea

07.00 Disney esittää: 
 Timon ja Pumba
07.25 Andyn pilat
07.50 Vaaleanpunainen pantteri
08.00 Animal Planet: 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 James Martin: Makeaa
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: Kuka sanoo
 tahdon?
23.10 Nelosen uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 Havaiji 5-0 (K13)
00.25 Elokuva: Last Action

05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 Tohtori Kiminkinen
10.45 - 10.55 Kansallismaisemat: 
 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: Lahjus kannattaa
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

04.00 Sudoku
05.00 Mikämikä-tvpeli
06.00 Tellus-tietovisa
06.50 Pikku Kakkonen
07.53 Neppajymykerho
08.01 Martta puhuu
08.25 GALAXI
08.26 Poinzi
08.39 Lulu ja lehmä
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
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: 
 Eläinsairaalassa
21.00 Pirunpelto
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.15 Kova laki: 
 Erikoisyksikkö (K15)
23.00 Dokumenttiprojekti: 
 Tom of Finland (K-15)
23.55 - 00.40 Ensiapuosasto (K13)
00.35 Piilosana
01.00 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
11.05 Missimittari 2011
11.10 Emmerdale
11.40 Emmerdale
12.10 Ostoskanava
13.10 Perhesiteet
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Ensisilmäyksellä
14.40 Kurjat kuppilat USA
15.35 Sukujuuria etsimässä
16.35 Missimittari 2011
16.40 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 Kovan onnen kundi
01.35 Voittovisa

07.00 Timon ja Pumba
07.25 Andyn pilat
07.50 Vaaleanpunainen pantteri
07.55 Vaaleanpunainen pantteri
08.05 Animal Planet: Je!  ja 
 ihmeelliset eläimet
08.30 Annan mehukas keittiö
08.55 Mitä ruokamme sisältää?
09.25 Vauvan tarina
09.55 Muodin ABC
10.25 Kämppä myyntikuntoon
 Britanniassa
11.00 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)
00.45 NCIS Rikostutkijat (K13)
01.45 Ostosruutu

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 Hauskat mainospätkät
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 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 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
01.25 Riivatut talot
02.20 - 06.00 SubChat

04.00 Teematieto
15.40 TV-arkiston 
 maastamuuttajat 2/2
16.40 Edward Quinn - 

 Riviera Cocktail
18.20 Merten silkkitie
19.10 Amazon-virran varrella
20.05 Historia: Oppenheimer - 
 tuhottu sankari
21.00 Kansankodin 
 kuokkavieraat

21.55 Kino: Hiljaiset sillat 00.05 Kosketuksessa: 
 Maija Vilkkumaa
01.03 Näin se tehtiin: 
 Ei
01.35 - 04.00 Teematieto

04.00 Teematieto
09.00 Opettaja.tv
10.29 Go Yoyo Go
10.40 Teematieto

14.00 - 15.17 Ohjelmakirjasto:
 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

04.00 Uutisikkuna
05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin 
 lääkäriasema
10.15 Jaakko ja maailman-
 valloittajat
10.45 - 10.55 Kansallismaisemat: 
 Olavinlinna
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 - 15.50 Uusiin maisemiin
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 Minä, sinä ja 
 kaikki muut (K15)
00.05 - 04.00 Uutisikkuna

04.00 Sudoku
05.00 Mikämikä-tvpeli
06.00 Tellus-tietovisa
06.50 Pikku Kakkonen
07.50 Neppajymykerho
07.58 Martta puhuu
08.22 Galaxi
08.23 Karvinen
08.35 Mimun maailma
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
10.25 Pieni talo preerialla
11.15 Matkapassi: Wien
12.10 Iloa puutarhasta
12.40 Elämäni eläimet: 
 Eläinsairaalassa
13.10 Yhteisvastuukeräys: 
 8 vuoden yksinäisyys
13.20 Tarinateltta
13.35 Suomi express
14.15 Hiihdon MM: 
 Sprinttikarsinnat
15.45 Lentävät lääkärit
16.30 Kyllä isä osaa
17.00 Dinojuna
17.23 Pikku Kakkonen
18.00 Hiihdon MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Taistelulentäjät
20.00 Nolojen tilanteiden mies
20.30 Hiihdon MM: 
 Oslo tänään
21.00 Satuhäät
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Poliisi-TV
22.35 Pirunpeli (K15)

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 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Edessä uusi elämä
14.40 45 minuuttia
15.35 Korkojen kera
16.35 Missimittari 2011
16.40 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
00.05 Garden State (K15)
02.05 UEFA Europa League
02.35 - 05.20 Se Oikea

07.00 Disney esittää: 
 Timon ja Pumba
07.25 Andyn pilat
07.50 Vaaleanpunainen pantteri
08.00 Animal Planet: 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
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 Sokkokokki
20.57 Keno
21.00 Detroit 1-8-7 (K13)
22.00 Beck: Korppikotka (K15)
23.55 Nelosen uutiset
00.05 Nelosen sää
00.10 SM-liigan 
 huippuhetket
00.15 Frasier
00.45 Palm Springs (K13)
01.45 Palm Springs (K13)

04.00 Uutisikkuna
08.00 Tv-uutiset
08.05 - 08.54 Attenborough:
 Sininen planeetta
09.00 Tv-uutiset
09.05 Ykkösen aamu-tv
10.00 Tv-uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Presidentin kanslia
11.00 Tv-uutiset
11.05 - 11.10 Pisara
11.15 Kahden kerroksen väkeä
12.05 Antiikkia, antiikkia
12.35 Ykkösdokumentti:
 Onnellisten kaupunki
13.30 Smokkijuoksijat
14.00 Serranon perhe
15.15 Gilmoren tytöt
15.58 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 
 maailmanvalloittajat
18.45 Avara luonto: 
 Del" iniarmada
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 Veljekset (K15)
00.50 - 04.00 Uutisikkuna

05.00 Piilosana
06.00 Mikämikä-tvpeli
07.00 Tellus-tietovisa
07.45 Pikku Kakkonen
09.00 Galaxi
09.04 Mimun maailma
09.17 Karvinen
09.30 Aivokeskus
09.39 - 09.53 Operaatio 
 Hurrikaani: 
 Merkillinen metsä
10.00 Peukaloisen retket
10.25 Peliuutiset
10.45 Hiihdon MM: 
 Yhdistetyn mäki
12.15 Hiihdon MM: Naisten
 yhdistelmähiihto
13.30 Minun maisemani
13.45 Hiihdon MM: 
 Yhdistetyn 10 km
14.45 Luontokuvaaja vaarassa
15.05 Pressiklubi
15.45 Hiihdon MM: Mäki
18.00 Vancouverin 
 huippuhetkiä
18.20 V75-ravit
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Suomen paras kuoro 2011
20.10 Emma Gaala 2011
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Emma Gaala 2011
22.35 Pirunpelto
23.25 The Descent (K18)
01.05 Silminnäkijä: 
 Väärennetty ruoka
01.35 Kova laki: Rikollinen
 mieli (K15)

06.00 Voittovisa
06.55 Ostoskanava
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 Motor Forum: 
 Ralli SM - Mikkeli
13.10 Kaikkea sitä näkee
13.15 Voittovisa - 
 Laita Järjestykseen
14.25 Missimittari 2011
14.30 Salatut elämät
15.00 Salatut elämät
15.30 Salatut elämät
16.00 Martti ja aavevalo
16.05 Lauantain perhele! a:
 Millions
18.00 Star Wars: 
 The Clone 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 Mieletön juttu
00.50 Muodon vuoksi

07.00 Ostosruutu
07.05 Ostosruutu
07.50 Ostosruutu
07.55 Ostosruutu
08.55 Ostosruutu
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
14.55 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: Ystävien juhlat
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Raja
 tuntemattomaan (K15)
23.20 Nelosen uutiset
23.30 Nelosen sää
23.35 SM-liigan huippuhetket
23.40 Harper’s Island (K15)
00.40 Elokuva: 
 Mieletön raivo (K18)
02.35 Detroit 1-8-7 (K13)
03.35 Ostosruutu
03.50 - 06.25 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 Hauskat mainospätkät
19.30 Miehen puolikkaat
20.00 Simpsonit
20.30 Simpsonit
21.00 Dieetit vaihtoon!

22.00 Sons of Anarchy (K15)
23.00 C.S.I.
00.00 Duudsonit 
 Amerikassa (K13)
00.30 Heroes
01.25 Skins - liekeissä
02.20 - 06.00 SubChat

06.00 SubChat
11.00 Ostos-tv
14.00 Marienhof

14.30 Marienhof
16.30 Antonio
 lemmenjahdissa
17.30 Dirty Dancing
18.30 Biisonima" a
19.00 Amerikan 
 huonoimmat kuskit
20.00 Glee

21.00 Elä ja anna toisten kuolla 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

04.00 Teematieto
09.00 Opettaja.tv
10.00 Mun uutiset
10.05 Opettaja.tv: 

08.00 Opettaja.tv
09.29 Go Yoyo Go
09.39 Mun uutiset
09.44 Opettaja.tv

 Suuret " loso" t
10.12 Opettaja.tv: 
 Suuret " loso" t
10.19 Anaconda en francais
10.35 Teematieto
14.00 - 14.57 Ohjelmakirjasto:
 Taito ja taide 1-4

16.00 Calatravan torni
17.00 Berliini 24 h
18.00 Pieni moskeija 
 preerialla
18.20 Edward Quinn - 
 Riviera Cocktail
20.00 Prisma Studio

20.30 Jimmyn ruokapaja
21.00 Tiededokumentti: 
 Voiko tieteeseen luottaa
21.50 Kino: Martin Frostin
 sisäinen elämä
23.20 Ääliö ulkomailla
00.05 - 04.00 Teematieto

10.30 La Famiglia Montalcino
10.55 Quadretto
11.00 Minä ja mun äiti
11.30 Islam Euroopassa
12.00 Tutkiva juttu: Ääntä kohti
12.31 Kootut askeleet
12.45 Stravinskyn muotokuva

13.45 Kausikortti
14.40 Calatravan torni
15.40 - 16.20 Kirjamaa
16.25 Jimmyn ruokapaja
16.55 - 17.45 Tiededokumentti
17.50 Prisma Studio
18.20 Terrorin aikakausi

19.15 Arbatin lapset
20.05 Amazon-virran varrella
21.00 - 23.41 Teemalauantai:
 Rock Hudson
21.00 Rock Hudsonin 
 salatut elämät
21.58 Tapaus Wilson (K15)

08.30 Nokia Missio
09.00 Kenkälaatikko
09.20 Visaviisu: Tähän jään
09.30 Lukuhetki
09.40 Lasten kotipuu
10.00 Helsingin kristillinen
 koulu
10.15 TV7 - Kuinka kaikki alkoi
10.20 Sanan lenkkivieras
10.30 Iloa arkeen - Joyce Meyer
11.00 Patricia King - Ikuinen 

rakkaus
11.30 Polvijärven pastori
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Mesila: Dalet
12.55 TV7 raamattukoulu
13.40 Tähtäimessä Israel
14.10 Herätys!
15.10 Iloa arkeen - Joyce Meyer
15.40 Rohkaisua Raamatusta
15.55 Katulähetys
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Jumalan juoksutytöt

17.30 Cafe Raamattu
18.00 Come Home Kids
18.30 Sanan ja runon tuoksua
18.45 Elävä yhteys
19.00 Valmistakaa Herralle tie
19.30 Hyvät, pahat ja pyhät
20.00 Kosketus: Eeva
20.10 Avainmedian uutiset
20.25 Ylistysliike
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Anokaa uskossa
22.40 Arken
23.10 Rohkaisua Raamatusta

23.25 Käännekohta
23.55 Hillsong TV
00.25 Kirja
00.55 Pelastusrukous
01.00 Jumalan juoksutytöt
01.30 Cafe Raamattu
02.00 Sanan ja runon tuoksua
02.15 Elävä yhteys
02.30 Valmistakaa Herralle tie
03.00 Hyvät, pahat ja pyhät
03.30 Kosketus: Eeva
03.40 Avainmedian uutiset
03.55 Ylistysliike
04.00 Leo Meller ja ystävät

08.30 Tulimummot
09.00 Kenkälaatikko: Risti7
09.20 Visaviisu
09.30 Ermot: Kotkassa
10.00 Mesila: Dalet
10.15 Uusi Testamentti avautuu
11.00 Yliluonnollista
11.30 Isännän pöydässä
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Ilpoisten piiri

13.10 Peittämättömin kasvoin
13.40 Sytytä Suomi: 
 Reinhard Bonnke
15.10 Healing Room - 
 Jumala parantaa
15.30 Come Home
16.00 Patricia King - 
 Ikuinen rakkaus
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Polvijärven pastori
17.30 Yltäkylläinen elämä
18.00 Lasten Taivas
18.30 Panjo ja kaverit
18.40 Ruutupyhäkoulu

19.00 Kirja
19.30 Cafe Raamattu
20.00 Pyhän Hengen ilta
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset
21.10 Israel puhuu
21.40 Kadotettu maailma (K11)
23.20 Alexander Kagan
00.00 Elämän virta
00.30 Koputus
01.00 Polvijärven pastori
01.30 Yltäkylläinen elämä
02.00 Panjo ja kaverit
02.10 Ruutupyhäkoulu
02.30 Kirja

03.00 Cafe Raamattu
03.30 Pyhän Hengen ilta:
 Martin Harris 1/2
04.30 TV7 Jerusalem Uutiset
04.40 Israel puhuu
05.10 Kadotettu maailma
06.50 Alexander Kagan. 
 Arvostetun venäläisen
 pianotaiteilijan konsertti
07.30 Elämän virta: 
 Ahneus on synti. 
 On olemassa sekä 
 maallista että hengellistä 
 ahneutta. 

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
14.10 Lähetyskäsky
14.40 Mesila
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
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
02.30 Iloa arkeen - Joyce Meyer

08.30 Jumalan juoksutytöt
09.00 Cafe Raamattu
09.30 Come Home Kids
10.00 Sanan ja runon tuoksua
10.15 Elävä yhteys
10.30 Valmistakaa Herralle tie
11.00 Hyvät, pahat ja pyhät
11.30 Kosketus: Eeva
11.40 Avainmedian uutiset
11.55 Ylistysliike
12.00 Leo Meller ja ystävät

12.30 TV7 Israel News
12.40 Anokaa uskossa
14.10 Arken
14.40 Rohkaisua Raamatusta
14.55 Käännekohta
15.25 Hillsong TV
15.55 Kirja
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Tulimummot
17.30 Kenkälaatikko
17.50 Visaviisu
18.00 Ermot
18.30 Mesila: Dalet

18.45 Uusi Testamentti avautuu
19.30 Yliluonnollista
20.00 Isännän pöydässä
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Ilpoisten piiri
21.40 Peittämättömin kasvoin
22.10 Sytytä Suomi
23.40 Healing Room - 
 Jumala parantaa
00.00 Come Home: Valvokaa
00.30 Patricia King
01.00 Tulimummot
01.30 Kenkälaatikko

01.50 Visaviisu
02.00 Mesila: Dalet
02.15 Uusi Testamentti avautuu
03.00 Yliluonnollista
03.30 Isännän pöydässä
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Ilpoisten piiri
05.10 Peittämättömin kasvoin
05.40 Sytytä Suomi
07.10 Healing Room - Jumala 
parantaa
07.30 Come Home: Valvokaa
08.00 Patricia King

TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 23.–26.2.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, TV7 (vain kaapelitalouksissa), YLE Teema



05.55 Hilja
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 Kuningaskuluttaja
10.45 - 10.55 Kansallis-
 maisemat: Tammerkoski
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Sydän paikallaan
12.00 Ykkösen aamu-tv:
 Tänään otsikoissa
13.00 Jumalanpalvelus
 Laestadiusmessu
14.00 Yhteisvastuukeräys: 
 8 vuoden yksinäisyys
14.10 Voimala
15.00 Tv-uutiset
15.05 - 15.50 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 Tosi tarina: 
 Eskon pitkä loikka
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 The Paci! c: Tyynen-
 meren taistelutoverit (K15)
22.00 Viimeinen vihollinen (K13)
22.55 Jakobin petivinkit
23.05 Tv-uutiset
23.10 Prisma: Tuttipullo ja TV

04.00 Sudoku
05.00 Mikämikä-tvpeli
06.00 Tellus-tietovisa
06.50 Pikku Kakkonen
08.16 Galaxi
08.17 Animalia
08.42 Katja-Kai ja Aimo-Anna:
 Raha ei kasva puussa
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
10.25 Pieni talo preerialla
11.13 Matkapassi: 
 Avarassa Australiassa
12.05 Islantilainen 
 perinnevene
12.35 Luontokuvaaja vaarassa
12.55 Pirunpelto
13.45 Hiihdon MM: 
 Miesten 15 km
15.30 Satujen saarten runoilijat
16.00 Uusi päivä
16.30 Uusi päivä
17.00 Viidakkokirja
17.22 Pikku Kakkonen
18.00 Hiihdon MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kevätsää
19.20 Akuutti
20.00 Uusi päivä
20.30 Hiihdon MM: 
 Oslo tänään
21.00 Ajankohtainen kakkonen
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 The Contract (K15)
23.40 Puskuri
00.05 Piilosana
01.00 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
11.05 Ostoskanava
11.10 Emmerdale
11.40 Missikiertue 2011
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 Missimittari 2011
16.40 Voittovisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Missikiertue 2011
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 Rillit huurussa
01.05 Voittovisa
02.00 - 05.20 Se Oikea

 MTV3  keskiviikko 02.03.2011

07.00 Timon ja Pumba
07.25 Andyn pilat
07.50 Vaaleanpunainen pantteri
08.00 Animal Planet: Je"  ja 
ihmeelliset eläimet
08.25 Annan mehukas keittiö
08.55 James Martin: Makeaa
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 James Martin: Makeaa
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 Oscar Gaala 2011
23.00 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 SM-liigan huippuhetket
23.20 Frasier
23.50 4400

08.00 Tv-uutiset
08.05 Avara luonto: 
 Del! iniarmada
09.00 Tv-uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Ihmiskunnan aarteita
09.55 Tv-uutiset
10.00 Jumalanpalvelus
 Laestadiusmessu
11.00 Tv-uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Kahden kerroksen väkeä
12.05 Vielä virtaa
12.35 - 13.25 Prisma: 
 Mihin muistini katosi?
13.30 Ihmiskunnan aarteita
13.45 Ammatti: Suomalainen
 kirjailija - Bo Carpelan
14.30 Pizza passionata
14.45 Kätilöt
15.15 Gilmoren tytöt
16.00 Historiaa: Toivonväre
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: 
 Terveys lautasella
23.05 - 23.58 Erilainen huippu-
malli haussa

06.00 Mikämikä-tvpeli
07.00 Tellus-tietovisa
07.45 Unna Junná
08.00 Pikku Kakkonen
09.00 Galaxi
09.04 Pertti ja Purtti
09.17 Poinzi
09.31 Lulu ja lehmä
09.39 Remakat ritarit: 
 Doris hukassa
09.50 Late lammas: Late ja leija
10.00 Matka maailman ympäri
10.30 Summeri
10.50 Tanssiakatemia
11.15 Summeri
11.30 Pieni runotyttö
12.20 Jumppa : 
 Toiminnallinen venyttely
12.50 Hiihdon MM: 
 Miesten yhdistelmähiihto
14.30 Minun maisemani
14.45 Dokumenttiprojekti: 
 Oskari Tokoi
15.45 Hiihdon MM: Joukkuemäki
18.00 Vancouverin huippuhetkiä
18.20 Sisu
18.50 Tv-uutiset
19.00 Urheiluruutu
19.05 Kakkosen talvisää
19.10 Uusi päivä - koko viikko
20.35 Hiihdon MM: Oslo tänään
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 Emma Gaala 2011
02.20 Mikämikä-tvpeli

06.00 Voittovisa
07.20 Ostoskanava
07.50 Dino, pikku dinosaurus
08.15 Dibitassut
08.45 Dibitassut
09.15 Superpahisten liiga
09.45 X-Men: Evolution
10.10 Batman - pelottomat
10.35 Jokakoti.! 
11.05 Hjalliksen kanssa
11.35 Michelin-tähdet:
 täydellisyyden hulluus
12.45 Salatut elämät
13.15 Salatut elämät
13.45 Amorin nuolet
14.40 Tyttö ja villivarsa
16.30 Missimittari 2011
16.35 Alppihiihdon
 maailmancup: Bansko
17.05 Perhesiteet
18.00 Näin tehtiin Tappajan
 näköinen mies
18.30 Missikiertue 2011
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 Irene Huss: Tatuoitu 
torso (K15)
00.25 Ratkaiseva isku (K15)
01.25 Voittovisa
02.10 - 05.20 Se Oikea

06.25 Ostosruutu
06.30 Ostosruutu
07.15 Ostosruutu
07.20 Ostosruutu
08.20 Ostosruutu
08.25 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: Pretty Woman
23.25 Nelosen uutiset
23.35 Nelosen sää
23.40 Castle (K13)
 00.40 Oscar Gaala 2011 - 
valvojaiset
03.00 - 07.00 Oscar
 Gaala 2011

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 Capri

09.50 Subvisa
10.10 SubPlay
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Dallasin diivat 
 tyttärineen
15.00 Subvisa
15.30 Muukalaisia Amerikassa
16.00 Muukalaisia Amerikassa

16.30 Marienhof
17.00 Capri
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Paratiisi
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 Bones
00.55 Exterminators
01.25 - 06.00 SubChat

06.30 Ostos-tv
09.30 Eläintenhoitajat
10.05 Eläintenhoitajat

10.40 Simpsonit
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 
 ruokapaljastukset
18.30 Pushing Daisies
19.30 Lainvalvojat
20.00 Amerikan huonoimmat
 kuskit

21.00 Baywatch: Häät Havaijin
 tapaan
22.45 Tosipaikka: Mies 
 raskaana - synnytyksen
 jälkeen
23.45 Gavin & Stacey
00.20 Num3rot
01.15 Smallville (K13)

10.00 Mun uutiset
10.05 Opettaja.tv
10.19 Anaconda en francais
14.00 Supisuomea 9-12

15.59 Mestarin siveltimestä
16.10 Uudet avaruusvaltiot
16.40 La Famiglia Montalcino
17.10 Intiaanikansat
18.00 Opettaja.tv
18.30 Prisma Studio
19.00 Pieni moskeija preerialla

19.23 Maan aarteet
19.30 Tutkiva juttu: Jäin koukkuun
20.00 Arbatin lapset
20.49 Kootut askeleet
21.00 Etelä-Afrikka - toivon maa
21.55 - 23.25 TV-arkiston
 sukupuolivalistus

21.55 Sukupuolikasvatus
22.34 Mitä?
22.55 Tietoisku: Sukupuolivalistus
22.56 Pysy terveenä: 
 sukupuolitaudit
23.15 Elä terveenä
23.25 Otto Mäkilä: Havahtuminen

09.05 Tyhmiä kysymyksiä
 musiikista
09.35 TV-arkiston 
 maastamuuttajat 2/2

10.35 Maupassant:  Vanha ystävä
11.05 Francon aika - 
 näin sen koimme 
 (Cuéntame cómo pasó)
12.15 Kuten haluatte
14.20 Olipa kerran...
 Paratiisin lapset

15.15 Kansankodin 
 kuokkavieraat
16.10 Ranskalainen kylä
17.05 Historia: Oppenheimer - 
 tuhottu sankari
18.00 Kino Klassikko: 
 Vihan riivaama

20.25 Otto Mäkilä: 
 Havahtuminen
21.15 Chopinin taide
22.10 Historia: Marokon sissi
 Abd el-Krim (K13)
23.05 Arvoitusten talo (K15)
00.55 - 04.00 Teematieto

05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 Hilja
10.45 - 10.55 Kansallismaise-
mat: Snappertuna-Fagervik
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 - 15.50 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: Tuttipullo ja TV
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: Lopun alkuja
22.52 Uusi Kino: 
 Viimeinen elefantti
23.05 Tv-uutiset
23.10 Ulkolinja: Murmanskin
 ydinvoimauhka

06.50 Pikku Kakkonen
08.23 Galaxi
08.24 Hirveä Henri
08.35 Tohtori Koira: 
 Jäykkäkouristuksia
08.50 Peukaloisen retket:
 Tarhakäärmeen kosto
09.15 Matka maailman ympäri
09.40 Summeri
10.00 Tanssiakatemia
10.25 - 10.40 Summeri
10.45 Sydänääniä
11.15 Suomen paras 
 kuoro 2011
12.15 Hiihdon MM: 
 Yhdistetyn joukkuemäki
13.45 Hiihdon MM: 
 Naisten 10 km
15.45 Hiihdon MM: 
 Yhdistetyn viesti
17.00 Utelias Vili
17.22 Pikku Kakkonen
18.00 Hiihdon MM
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen talvisää
19.20 Nyrkkeilyn SM
20.00 Uusi päivä
20.30 Hiihdon MM: 
 Oslo tänään
20.55 Nyrkkeilyn SM
21.20 Puskuri
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Silminnäkijä: 
 IKEAn veroihme
22.35 True Blood (K15)
23.35 Ensiapuosasto (K13)
00.25 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 Emmerdale
11.25 Emmerdale
11.55 Missikiertue 2011
12.25 Ostoskanava
13.25 Viidakkoperhe
14.20 Mitä tänään syötäisiin?
14.25 Takaisin ruutuun
14.55 Amazing Race
15.50 Idols
16.50 Missimittari 2011
16.55 Kaikkea sitä näkee
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Missikiertue 2011
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 Trauma
23.35 Kovat kaulassa
00.35 Lumilautailua: 
Frontside3
01.05 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
08.25 Annan mehukas keittiö
08.55 James Martin: Makeaa
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 James Martin: Makeaa
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 Ruotsin miljonääriäidit
20.57 Keno
21.00 Täydelliset naiset
22.00 Sinkkuelämää (K13)
22.30 Sinkkuelämää (K13)
23.10 Nelosen uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 Frasier

05.55 Puoli seitsemän
06.25 Ykkösen aamu-tv
09.30 Mercy Peakin lääkäriasema
10.15 Tohtori Kiminkinen
10.45 - 10.55 Kansallis-
 maisemat: Vanajavesi
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 Avara luonto: 
 Del! iniarmada
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: 
 Kaksi miestä ja Stasi
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: Viiden 
 miljardin painajainen
23.00 Tv-uutiset
23.05 Miitta-täti
23.35 Strada

04.00 Sudoku
05.00 Mikämikä-tvpeli
06.00 Tellus-tietovisa
06.50 Pikku Kakkonen
08.25 Galaxi
08.26 Poinzi
08.39 Lulu ja lehmä
08.50 Oddasat
09.05 Paikallisuutiset
10.25 - 10.50 Naali
10.55 Ajankohtainen kakkonen
11.45 Hiihdon MM: 
 Yhdistetyn mäki
13.00 Hiihdon MM: 
 Parisprintin karsinnat
15.00 - 16.13 Hiihdon MM:
 Parisprintin ! naalit
16.18 Näin Norjassa
16.30 Uusi päivä
17.00 Anniina Ballerina
17.25 Pikku Kakkonen
18.00 Hiihdon MM
18.50 Tv-uutiset
18.53 Alueellinen uutislähetys
19.00 Hiihdon MM:
 Mäkikarsinta
20.00 Uusi päivä
20.30 Hiihdon MM: 
 Oslo tänään
21.00 Pirunpelto
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kova laki: 
 Erikoisyksikkö (K15)
22.50 Tarinateltta
23.00 Dokumenttiprojekti:
 Reindeerspotting - 
 Pako joulumaasta (K18)
00.25 Ensiapuosasto (K13)
01.10 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
11.05 Missimittari 2011
11.10 Emmerdale
11.40 Missikiertue 2011
12.10 Ostoskanava
13.10 Perhesiteet
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Ensisilmäyksellä
14.40 Kurjat kuppilat USA
15.35 Sukujuuria etsimässä
16.35 Missimittari 2011
16.40 Voittovisa
17.00 Uutiset
17.05 Kauniit ja rohkeat
17.30 Kauniit ja rohkeat
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale
18.30 Missikiertue 2011
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 Kovan onnen kundi
01.35 Voittovisa

07.00 Timon ja Pumba
07.25 Andyn pilat
07.50 Vaaleanpunainen pantteri
08.00 Animal Planet: Je"  ja
 ihmeelliset eläimet
08.25 Annan mehukas keittiö
08.55 James Martin: Makeaa
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 James Martin: Makeaa
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

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 Muukalaisia Amerikassa
16.00 Muukalaisia Amerikassa

16.30 Marienhof
17.00 Capri
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen 
 viemää
19.00 American Idol
21.00 Beowulf (K15)
23.15 Sons of 

 Anarchy (K15)
00.15 Tosipaikka: Mies 
 raskaana - 
 synnytyksen jälkeen
01.15 Criss Angel - 
 tajunnanräjäyttäjä
01.45 - 06.00 SubChat

06.00 SubChat
08.00 Lemmen viemää
08.55 Capri

09.50 Subvisa
10.10 SubPlay
11.30 Ostos-tv
14.30 E! Dallasin diivat 
 tyttärineen
15.00 Subvisa
15.30 Kaiken maailman
 keksijät

16.30 Marienhof
17.00 Capri
18.00 Subin uutiset
18.05 Lemmen viemää
19.00 Paratiisi
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 Ohjelmakirjasto: 

04.00 Teematieto
09.00 Opettaja.tv
10.29 Go Yoyo Go
10.40 Teematieto

 Ullakkokomppania 1-4
16.00 Tutkiva juttu: 
 Jäin koukkuun
16.30 Minä ja mun äiti
17.00 Historia: Terrorin
 aikakausi
17.53 Kansakunnan kalenteri

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
21.10 Kosketuksessa: 
 Jenni Vartiainen
22.10 Näin se tehtiin: Seili
22.40 Ääliö ulkomailla
23.25 Jools Holland show
00.30 - 04.00 Teematieto

14.00 - 15.25 Ohjelmakirjasto: 
 Yritys uuteen 
 nousuun 1-3
16.00 Afganistanin arkea
16.30 Uudet avaruusvaltiot
17.00 Tiededokumentti: 
 Lapsen kehitysvuodet

18.00 La Famiglia Montalcino
18.30 Minä ja mun äiti
19.02 Mestarin siveltimestä:
 Mestarin siveltirmestä
19.15 Otto Mäkilä: 
 Havahtuminen
20.05 Ranskalainen kylä

20.53 Lapset puhuvat
21.00 Olipa kerran... 
 Notorious
21.55 Lumottu Mary (K15)
23.35 Prisma Studio
00.05 - 04.00 Teematieto

08.30 Come Home Kids
09.00 Ikuisia kertomuksia
09.20 Kosketus: Eeva
09.30 Parantava rukous
10.00 Eliinan eväät
10.30 Rajaton rakkaus
11.15 Israel Art
11.30 Ajankohtaista taivaasta
12.00 Vanha Testamentti
 avautuu
12.45 Rohkaisua Raamatusta

13.00 Seitsemän
13.15 Taiteilija kuvassa
13.30 Pelastusarkki
14.00 Varustamo
14.30 Armon kalliolla
15.00 Taistelu menneisyyttä
 vastaan
15.30 Derek Prince
16.00 Helsingin kristillinen
 koulu
16.20 Sanan lenkkivieras
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Israel puhuu
17.30 Ermot: Koskenlasku

18.00 Lasten Taivas
18.30 Valokuva kertoo
19.00 Käännekohta
19.30 One Way
20.15 Itäraportti
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Catalyst
21.40 Hillsong TV
22.10 Come Home
22.40 Yliluonnollista
23.10 Elävä yhteys
23.25 Iloa arkeen - Joyce Meyer
23.55 Pelastusrukous

00.00 TV7 raamattukoulu
00.45 Katupaimen: Uskova
 mokaa
01.00 Israel puhuu
01.30 Lasten Taivas
02.00 Valokuva kertoo
02.30 Käännekohta
03.00 One Way
03.45 Itäraportti
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Catalyst
05.10 Hillsong TV
05.40 Come Home

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 Pikkusisko
11.30 Raamatun juhlakalenteri
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Tie on valmis!

13.10 Armon kalliolla
13.40 Missä sinä olet?
14.10 Valmistakaa Herralle tie
14.40 Mesila: Dalet
14.55 Marttyyrien ääni
15.25 Varustamo
15.55 Parantava rukous
16.25 Pelastusrukous
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Isännän pöydässä
17.30 Kenkälaatikko
17.50 Visaviisu
18.00 Lukuhetki
18.10 Lasten kotipuu

18.30 Elämän sykkeessä
19.00 Iloa arkeen - Joyce Meyer
19.30 Patricia King 
 - Ikuinen rakkaus
20.00 Polvijärven pastori
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Mesila: He
21.25 TV7 raamattukoulu
22.10 Peittämättömin kasvoin
22.40 Pyhän Hengen ilta
23.40 Iloa arkeen - Joyce Meyer
00.10 Rohkaisua Raamatusta
 -Matti Vuolanne

00.25 Pelastusrukous
00.30 Ilpoisten piiri
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: He
04.55 TV7 raamattukoulu

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 Cafe Raamattu
11.30 Pyhän Hengen ilta
12.30 TV7 Jerusalem Uutiset
12.40 Israel puhuu
13.10 Kadotettu maailma

14.50 Alexander Kagan
15.30 Elämän virta
16.00 Koputus
16.30 Ohjelmatiedot
17.00 Come Home Kids
17.30 Ikuisia kertomuksia
17.50 Kosketus
18.00 Parantava rukous
18.30 Eliinan eväät
19.00 Rajaton rakkaus
19.45 Israel Art
20.00 Ajankohtaista taivaasta
20.30 Vanha Testamentti 
avautuu

21.15 Rohkaisua Raamatusta
21.30 Seitsemän
21.45 Taiteilija kuvassa
22.00 Pelastusarkki
22.30 Varustamo
23.00 Armon kalliolla
23.30 Taistelu menneisyyttä 
vastaan
00.00 Derek Prince
00.30 Helsingin kristillinen 
koulu
00.50 Sanan lenkkivieras
01.00 Ikuisia kertomuksia
01.20 Kosketus: Eeva

01.30 Parantava rukous
02.00 Eliinan eväät
02.30 Rajaton rakkaus
03.15 Israel Art
03.30 Ajankohtaista taivaasta
04.00 Vanha Testamentti
 avautuu
04.45 Rohkaisua Raamatusta
05.00 Seitsemän
05.15 Taiteilija kuvassa
05.30 Pelastusarkki - Rädd-
ningsarken
06.00 Varustamo
06.30 Armon kalliolla

08.30 Israel puhuu
09.00 Ermot: Koskenlasku
09.30 Lasten Taivas
10.00 Valokuva kertoo
10.30 Käännekohta
11.00 One Way
11.45 Itäraportti
12.00 Leo Meller ja ystävät
12.30 TV7 Israel News
12.40 Catalyst
13.10 Hillsong TV

13.40 Come Home
14.10 Yliluonnollista
14.40 Elävä yhteys
14.55 Iloa arkeen - 
 Joyce Meyer: 
 Uusi elämäntapa
15.25 Pelastusrukous
15.30 TV7 raamattukoulu
16.15 Katupaimen: 
 Uskova mokaa
16.30 Ohjelmatiedot
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 Pikkusisko
20.00 Raamatun juhlakalenteri
20.30 Leo Meller ja ystävät
21.00 TV7 Israel News
21.10 Tie on valmis!
21.40 Armon kalliolla
22.10 Missä sinä olet?
22.40 Valmistakaa Herralle tie
23.10 Mesila: Dalet
23.25 Marttyyrien ääni
23.55 Varustamo

00.25 Parantava rukous
00.55 Pelastusrukous
01.00 Hyvät, pahat ja pyhät
01.30 Yltäkylläinen elämä
02.00 Elämän virta
02.30 Derek Prince
03.00 Pikkusisko
03.30 Raamatun juhlakalenteri
04.00 Leo Meller ja ystävät
04.30 TV7 Israel News
04.40 Tie on valmis!
05.10 Armon kalliolla
05.40 Missä sinä olet?
06.10 Valmistakaa Herralle tie

Tiistai 1.3.Tiistai 1.3.Sunnuntai 27.2.Sunnuntai 27.2.

Keskiviikko 2.3.Keskiviikko 2.3.Maanantai 28.2.Maanantai 28.2.

TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 28.2.–2.3.
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. Koiraklubin oh-
jelmassa Tottelevaisuuden al-
keet-kurssi sunnuntaisin klo 14. 
Pakkasraja -10. Lisätiedot kiikois-
tenkoiraklubi@gmail.com. Hiih-
tolomaviikolla ei kerhoja.  Lisä-
tietoa 4H-toiminnasta Pokulta p. 
0500-497 453 tai www.4h.! /kii-
koinen-lavia

4H-Lavia. Koirakerho kokoon-
tuu entisellä lääkäritalolla tors-
taisin klo 17. Hiihtolomaviikolla 
ei kerhoja. Lisätietoja toiminnas-
ta saat Pokulta p. 0500-497 453 
tai www.4h.! /kiikoinen-lavia

EA- ryhmä. Kokoonnumme ti 
1.3-11 klo 18.00 ystävänpirtil-
lä Marttilankatu 1. Illan aiheena 
auttamisvelvollisuus. Tervetuloa 
ryhmäläiset ja muut ea-ryhmä-
toiminnasta kiinnostuneet.

Eläkeliiton Huittisten Yhdis-
tys. Eläkeliiton Vampulan yhdis-
tys kutsuu meitä alueen liikun-
tapäivän viettoon Vampulan ul-
koilumajalle ma 7.3. alkaen kello 
12.00. Ohjelmassa hiihtoa, pati-
kointia ja saunomista. Kimppa-
kyydeillä mennään ja lähtö Huit-
tisten linkkarilta kello 11.30. Ter-
vetuloa!

Eläkeliiton Mouhijärven yhdis-
tys. Eläkeliiton Mouhijärven yh-
distys. Muistathan kevätkokouk-
sen tiist. 1.3.klo.12.00 Op:n ko-
koustilassa.Kokouksen jälkeen 
oman yhdistyksen tietokilpailu.

Eläkeliiton Vammalan yhdis-
tys. Harrastekerho Seurakun-
tatalolla  maanantaina 28.2. klo 
12.00. Ohjelmassa mm. Eeron 
esitys aiheena rippikoulu, arpa-
jaiset  y.m. ohjelmaa. Jäsenmak-
suja voi maksaa ennen tilaisuu-
den alkua. Lauluyhtye Iltaset har-
joittelee jo klo 11. mukaan Iloi-
sen laulajan kirjat ja koululaulut. 
Hallituksen kokous Suikilla Päi-
völäntiellä torstaina 3.3 klo 13.

Hanhijoen seudun kyläyhdis-
tys ry Lavia. Pilkkikisat ja mui-
ta talvitouhuja Lutajärven uima-
rannassa su 27.2. klo 11-14 (Ant-
tilantie-Setäläntie, Lavia). Pu" etti 
on. Vielä muutama lippu Manse-
rock-musikaaliin to 28.4., varaa 
pian Tiinalta 050-3086380

Huittisten Eläkkeensaajat ry. 
Kutsut Rauman Ooperissa 23.2 
klo 12.00 ja 28.2 Kiikan Nuori-
sotalolla klo 12.00 Osallistutaan 
joukolla

Huittisten Martat ry. Tänään 
ke 23.2.11 klo 18.00 kokous se-
kä Swipe-esittely Sammussa In-

validien toimnintakeskuksessa. 
Tervetuloa.

Huittisten seudun diabetesyh-
distys. Virkistyskerho kokoontuu 
ke 2.3 Toripuodissa klo 18. Suun-
nitellaan tulevaa vuotta yhdes-
sä. Marja Vuorinen tulee mittaa-
maan, onko kehonkoostumus 
muuttunut viime kerrasta, toki 
ensimmäisiäkin mittauksia ote-
taan! Vapaaehtoinen kahviraha. 
Tervetuloa!

Huittisten Seudun Eläkeläiset 
ry. Seuraava johtokunnan ko-
kous ja kerho 2.3. klo11: Vierai-
lukutsuille lähdöt la-as: Uuteen-
kaupunkiin 8.3. klo9:30. Vampu-
laan 15.3. klo11: Forssaan 23.3. 
klo10:

Huittisten seudun invalidit.  
Laskiaistiistaina, 8.3 alkaen klo 
14 on Pitkäjärven Vapaa-aika-
keskuksessa tarjolla hernekeit-
toa, laskiaispullaa ja kahvia se-
kä musiikkia ja muuta ohjelmaa. 
Hinta 10 eur/henkilö.Tilaisuuden 
järjestää Kokemäen seudun In-
validit ja ovat kutsuneet naapu-
ri järjestöjäkin mukaan laskiais-
ta viettämään.Menemme yhteis-
kuljetuksella. Ilmoitathan osallis-
tumisestasi maanantaihin 28.2 
2011 mennessä Matille puh. 
0400126944. Lähettäjä; Matti 
Lähteenmäki puh. 0400126944

Huittisten UA. Uimahalli varattu 
jäsenille pe 25.2. klo 19.30. Pelto-
autojen kestävyysajot su 6.3. klo 
12 kuninkaisten radalla. Ilmoit-
taudu mahdollisimman pian Se-
polle 0400 628 530. Lisätietoja 
myös www.huiua.! . Su 27.2. klo 
11 alkaen mahdollisuus testata 
autoja Kuninkaisten radalla.

Karkun Kamari. Kamari koolla 
Karkun seurakuntatalolla, Pas-
sinmäentie 14, ma 28.2. klo 12 - 
14.30. Varjele vakainen Luoja...
Kalevalanpäivän hengessä kult-
turellisti Kasarin Mirjamin ja Uu-
sitalon Orvokin poljennolla.

Keikyän Sotaveteraanien nais-
jaosto. Osallistumme Naisjärjes-
tön valtakunnallisille Sisarpäivil-
le Turussa ti.26.04. Menemme 
yhteis-kuljetuksella. Ilmoittau-
tumiset 15.3. mennessä Anjalle 
puh. 5131460.

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 ry. 
Muistathan vuosikokouk-
sen Kiimajärven kylätalolla ma 
28.2.2011 klo 18.00. Paikalla työ-
kenkäesittelijä Maahisista. Terve-
tuloa!

Kiikan Riento. Kiikan Riento. 
Riennon kuudennet sarjahiihdot 
ke 23.2. klo 18.30 vapaalla tyy-
lillä. Säävaraus. Tied. Pekka Ilén 
050-4365058

Kärppälän Maatalousnaiset.
Muistathan kokoontumisemme 
Irmeli Männistössä ke 23.02. klo 
18.30. Kaikki lämpimästi terve-
tulleita!

Lavian Ratsastajat ry. Hiihtorat-
sastustapahtuma 26.2. siirtyy pi-
dettäväksi la 5.3. klo 13. Paikka: 
Lavian ratsastuskeskus, Kivijär-
ventie 394.

MLL Kiikoinen. Ma 28.2 ei leik-
ki- ja liikuntakerhoa. Ti 1.3 per-
hekahvila normaalisti 9.30 kirjas-
ton talossa, Kiikostentie 272. Ter-
vetuloa!

Mll:n Tyrvään-Vammalan yh-
distys. Hiihtolomalla vko 9 ei 
perhekahvilaa eikä Perhepesää. 
Perhepesä Pilvessä (Marttilan-
katu 24) seuraavan kerran 7.3. 
klo 10-12, äitien oma kokoontu-
minen Virtapiiri Pilvessä 7.3. klo 
18-20, Perhekahvila Pilvessä jäl-
leen ke 9.3. klo 10-12, ohjelmas-
sa laskiaisrieha, pakkasraja -10°c. 
Tulossa: Perhepesässä värileikki 
(www.varikylpy.! ) 14.3. klo 10-
12, osallistumismaksu 2e/lap-
si, sitovat ilmoittautumiset 10.3. 
mennessä 050 348 1443/Jenni. 
Tarkemmat tiedot yhdistyksen 
toiminnasta löydät osoitteesta 
www.mll.kopteri.net. Liity myös 
Facebook-ryhmään!

Mouhijärven Eläkkeensaajat. 
Kiikan ES:t kutsuu Kiikan Seura-
talolle 28.2 klo 12. Muista kok. ke 
23.2 klo 13 OP:lla

Mouhijärven kyläparkki. Ky-
läparkki pe.25.2.2011. Klo 9 - 
12.Osoite Hopuntie 1.Tervetuloa.

Mouhijärven Rauma ja Tu-
les. Tulethan kokoukseen ke 
9.3.2011 klo 16.45 Hopuntie 10 
kerhotilaan. Päätetään yhteisis-
tä asioista.

Omaiset mielenterveystyön 
tukena Tampere ry. Keskustelu-
ryhmä omaisille, joiden läheisel-
lä on mielenterveyden ongelmia, 
kokoontuu keskiviikkona 2.3. klo 
18-20 SPR:n Ystävänpirtillä (Mart-
tilankatu 1). Ryhmässä voit luot-
tamuksellisesti puhua itsellesi 
tärkeistä asioista. Ryhmä on kai-
kille avoin eikä ennakkoilmoit-
tautumista tarvita. Lämpimästi 
tervetuloa! Lisätiedot: 040-719 
9262 / Silja Lampinen.

Puu- ja erityisalojen liiton 
Vammalan os. 053 Ry. Puuliiton 
Vammalan os. 053 Ry järjestää 
talvipäivän Kiikan Kiimajärvellä; 
Kaupungin rantasaunalla pilk-
kikilpailun merkeissä 20.3.2011. 
Kilpailu pidetään klo 10:00-13:00. 
Sarjoina Nuoret, Naiset ja Mie-
het. Kilpailun jälkeen paistellaan 
makkaraa ja kahvitellaan. Terve-
tuloa

Rekikosken Kyläyhdistys ry. Liu 
Lau Laskiaista Rekikosken Kyläta-
lolla su 6.3. klo 12-16 Pulkkamä-
ki ja hiihtolatu, lapsille myös as-
kartelua. Kahviosta hernekeittoa, 
nuotiomakkaraa, kahvia ja me-
hua. Arvontaa. Tervetuloa! Järj. 
Rekikosken kyläyhdistys ry

Salokunnan Urheilijat. Sarja-
hiihtojen toinen osakilpailu hiih-
detään ensi sunnuntaina 27.2. 
klo 10.30 Kärppälän Jokipohjas-
sa, Jokipohjantie 233, Liuksialan-
tien risteys. Tiedustelut Sirul-
ta puh. 0400-353 777. Vielä eh-

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 7 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Pasi Myllymaa
Kiikoinen

Oikea vastaus:
Sähköliike Matti Rantala, Sastamala

Palkinto on noudettavissa
Sähköliike Matti Rantalalta, 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.

tii uudetkin hiihtäjät mukaan ko-
konaiskilpailuun!

Sastamalan 4H-yhdistys. 4H-
kerhot ovat lomalla hiihtoloma-
viikon (vk9)

Sastamalan autourheilijat ry. 
Ajoharjoittelutapahtuma Ekon 
jääradalla su 27.2. klo 13. Luokat 
siviili ja kilpa-autot. Varaa mu-
kaan alustasuoja öljyvuotojen 
varalta. Lisätietoja Martti Leh-
tinen 040-5415959 tai Jari Tuo-
misto 0500-901906.

Sastamalan Eläkkeensaajat 
ry. Linja-Auto Lallintalolle läh-
tee Lauhamon tallilta 8.3.2011 
klo 10.15, ajaa Superin paloase-
man kautta linja-autoasemalle 
klo 10.30, josta Kiikan uimahal-
lille 10.40. Täältä Huittisiin lin-
ja-autoasemalle klo 11.00. Vielä 
kerkiää mukaan Lallintalolle las-
kiaisriehaan. Seukulla ei ole ker-
hoa 8.3.2011. Torstaina 10.3.2011 
kerho normaalisti.

Sastamalan Martat. To 24.2.klo 
18.00 ”Säädä ja Säästä”-luento.
Klo 19.00 yhdistyksen vuosiko-
kous kirjaston Lizeliussalissa,Sill
ankorvankatu 1,Vammala.Kaikki 
tervetuloa!

Sastamalan Opiston kirjoitta-
jayhdistys. Sanataideopetta-
ja Tiina Laaninen palaa lomalta. 
Opiston kirjoittajakurssit alkavat 
ma 28.2. Naisten kirjoittajapii-
ri maanantaisin klo 18.00 -19.30 
ja Minun sukuni tarina maanan-
taisin 19.30-21.00.Katso opiston 
opinto-opas kevätkaudelle si-
vu 22. Merkitse kalenteriisi myös 
opiston järjestämä Elämänta-
rinakirjoittamisen kesäkurs-
si 6.-9.6.2011 Kinnalan Koukul-
la. Opistolla odotetaan kursseille 
paljon entisiä ja uusia kirjoittajia.

Sastamalan Oppaat. Muistat-
han kokouksemme Vesunnin 
Hovissa Mouhijärvellä ke. 2.3. klo 
18.00 os. Vesunninraitti 84.

Sastamalan Pohjola-Norden. 
Tervetuloa bussimatkalle Turun 
Ruotsalaiseen Teatteriin pe. 8.4. 
Menestysmusikaali: Les Miserab-
les klo 19. Suomenkielinen teks-
titys. Lähtö torilta klo 16.45. Il-
moittautuminen mahdollisim-
man pian.Pentti Lahtinen 050-
3480011 tai Leena Pärnänen 040-
8668102

Spr Ystävänpirtti. Avoinna ma-
pe 10-15. Ma 28.2. klo 11 näytel-
mäkerho klo 13 yhteislaulua: ti-

mo rantanen. Ti 1.3. klo 13 kes-
kustelu. Ke 2.3. klo 13 tietoviisaat 
kokoontuu, klo 15 Kultakerho. To 
3.3. klo 9 käsityöpiiri. Pe 4.3. klo 
13 hengellinen tuokio. Tervetu-
loa!

Stormin Teräs. Alustava aika-
taulu jatkosta johon muutok-
sia voi tulla. La 12.3. klo 15.00 
15 km perinteisen hiihto Lauku-
lassa Jorman ladulla. Su 13.3. klo 
14.00 Mestaruushiihdot perintei-
nen tyyli kaikki sarjat myös Jor-
man ladulla Laukulassa. La 19.3. 
klo 15.00 30 km vapaalla tyylillä, 
vinkissä. Su 20.3 klo 14.00 Kark-
kihiihdot ilman ajanottoa, aika-
kin otetaan halutessa, koululla 
tai Jorman ladulla, riippuen lu-
mitilanteesta. Su 27.3. Pilkkikisat 
Ekon uimarannalla 9.00-12.00. Ja 
keskiviikkoisin tietysti lentopal-
loa Tyrväänkylässä klo 18.00.

Suodenniemi-Seura. Kulttuu-
rimatka Viroon 27.-29-5. Karta-
nokierros ja Janedan Puutarha- 
ja kukkamessut. Matkaohjelma 
ilmoitustauluilla ja seuran koti-
sivuilla. Tied. ja ilmoittautumiset 
puh. 0500 838012. Matkalle ote-
taan 40 ensiksi ilmoittautunutta.

Tyrvää Petanque. Hallituksen 
kokous ke 23.2 klo 17.30 hallilla 
jonka jälkeen harjoitukset. Muis-
ta vuosikokous 27.2 klo 12.00, 
sen jälkeen kk- kisa noin 13.00 
alk. hallilla. Tervetuloa mahdolli-
simman moni kokoukseen.

Tyrvään seudun Selkäyhdistys 
ry.  Tiistaina 8.3 klo 17 alk. Mitä 
hyötyä ja mukavuutta saadaan 
uusilla teknisillä urheiluteks-
tiileillä? Tietoa saamme Neon 
Sportissa, Puistokatu 1. Tule kat-
somaan ja kuulemaan, miksi ei 
kannata enää liikkua vanhassa 
hikeä imevässä puuvillapaidas-
sa. Luvassa tarjouksia ja alennus-
ta (20%) illan aikana ostetuis-
ta vaatteista. Ilm. minulle viim. 
6.3 (kahvitarjoilu). Tiistaina 19.4 
klo 17.30 Kukkapuoti Rosalinis-
sa, Puistokatu 10 pääsiäisasetel-
mien tekoa.

Vammalan aluesairaalan ime-
tystukiryhmä. Vammalan alue-
sairaalan imetystukiryhmä ko-
koontuu ke 2.3.2011 klo 18 fysio-
terapiaosaston ryhmävoimiste-
lutilassa.Aiheena vauvahieronta.
Mukana lastenhoitaja Pirjo Tuo-
minen. Tervetuloa!

Vammalan avantouimarit. Uin-
nit jatkuvat kaupungin rantasau-

nalla 16.00-21.00! huom.maalis- 
ja huhtikuun ajan.

Vammalan eläkkeensaajat. 
Maanantaikerhoon 28.2. klo 11 
Seuratalolle tulee Hanna Heikki-
lä esittelemään magneettikoruja.

Vammalan Invalidit. Lilja kai-
paa jumppakavereita ma 7.3. klo 
17.30 Seukulle. Ma 14.3. lauluilta 
Seukulla.Vuosikokous ma 18.4. 
klo 17 Nordeassa. Kirppiksel-
lä vaatteita kassikaupalla, kirp-
pis- ja toimitila ma-pe 10.30-15 
ja la 10-14, Nuutilank.4., tervetu-
loa.Muistakaa palauttaa helmi-
kuun kuntokortit la 5.3. mennes-
sä toimitilaan., jotta ne ehtii ar-
vontaan.

Vammalan Metallityöntekijät 
ao. 345. Veteraanien kokoontu-
minen toimitilassa ke 2.3.2011 
kello 13.00 alkaen. Kokoontu-
misen aikana voi maksaa Sepol-
le Häme-Pirkanmaan veteraani-
en Tarton matkan 23-25.5.2011 
omavastuuosuuksia. Ammatti-
osaston jäsenhuoltaja päivys-
tää toimitilassa ke 2.3.2011 kello  
18.00-19.00.

Vammalan seudun Sukututki-
jat ry. Kerhoilta ke 23.2. klo 18.00 

alkaen. Reino Keron esitelmä Tyr-
vään käsityöläisistä.

VaPS Hockey. La 26.02. klo 17:00 
II-div. VaPS Hockey - HiHo, Tam-
pere.

Vasemmistoliiton Sastamalan 
alueen kunnallisjärjestö. Pir-
kanmaalaisia kansanedustaja-
ehdokkaitamme Vammalan to-
rilla lauantaina 26.2 kello 10-12. 
Talkooväki tervetullutta,tule ja 
”tenttaa” ehdokkaiden mielipi-
teitä.

Vähähaara-Seura. Ilmainen uin-
tivuoro kyläläisille ja seuran jäse-
nille Kiikan uimahallissa su 27.2 
klo:12 - 13.30. Mehu ja pulla tar-
joilu. Tervetuloa!

Äetsän Kunto -81 ry. Hiihtolo-
maviikolla (vko 9) Lammelassa 
mehutarjoilua joka päivä klo 10.-
15. Nyt joukolla nauttimaan hy-
vistä hiihtoladuista.

Äetsän Kunto -81 ry. Hiihtopäi-
vä su 27.2.2011. Mehutarjoilu.

Äetsän seudun kehitysmaa-
seura. Johtokunta kokoontuu 
kaupalla la 26.2. klo 14.00 

Bisnestaidot
Fuerte voitti Huittisten Riilin 

 ! Vaativin fi naalitehtävä, taiteen myynti ja vuokraus huittislaisille, 
 onnistui kaikilta kolmelta mukana olleelta joukkueelta hienosti.
Huittisten Riilin 2011 ja 
samalla ! naalin voiton vei 
ylivoimaisesti Fuerte, joka 
koostui neljästä Satakun-
nan ammattikorkeakoulun 
liiketalouden opiskelijas-
ta. Fuerte sinetöi voitton-
sa lyömällä kilpakumppa-
ninsa Tairetta huittislaisil-
le -tehtävässä. Huittisten 
Riilin hallitus luonneh-
tii Fuerten kisan aikana 
harjoittamaa liiketoimin-
taa suunnitelmalliseksi se-
kä innovatiiviseksi. Lisäk-
si Fuerten työskentelyssä 
oli oikeassa työelämässä-
kin paljon peräänkuulutet-
tua yhteishenkeä. Fuerteen 
kuuluivat Johanna Parri, 
Joni Danhammer, Sanna 
Bäcklund ja Annika Ma-
tintalo.

Pakkanen ja 
fl unssa kiusana
Kovasta pakkasesta ja Rii-
lin joukkueita vaivanneesta 
" unssasta huolimatta jouk-
kueet tekivät kaikkensa ja 
kovaa taistoa käytiin aivan 
kisan loppumetreille saak-
ka. Kokonaisuudessaan 
vaativin ! naalitehtävä, tai-
teen myynti ja vuokraus 
huittislaisille, onnistui kai-
kilta kolmelta mukana ol-
leelta joukkueelta hienosti. 
Yli puolet Taidelainaamo 
Taidekehän teoksista saa-
tiin myytyä tai vuokrattua.

Tomi Kuusimäki Tai-
delainaamo Taidekehästä 
sanoo, että Huittisten Rii-
li oli todella tärkeä avaus 
taidelainaamon toiminal-
le. ”Arvioitu myynti ylit-
tyi reilusti. Opiskelijat te-
kivät kerrassaan loistavaa 
työtä.” Kuusimäki iloit-
see. ”Tämä on sellais-
ta toimintaa, jota pitäi-
si laajemminkin harjoit-
taa,” hän sanoo ja viittaa 
siihen, että liiketalouden 
opiskelijat markkinoivat 
ja myivät kuvataiteen-

opiskelijoiden valmista-
mia töitä.

Myös imagollinen 
merkitys
Myös Huittisten kaupun-
ginjohtaja Jyrki Peltomaa 
suitsuttaa Huittisten Riiliä: 
”Tämä on virkistänyt mu-
kavasti kaupunkikuvaa ja 
tuonut eloa keskustan ka-
duille. Kaupungin yrittäjät 
ovat hyötyneet Riilistä ai-
van konkreettisesti, samoin 
opiskelijat, jotka ovat saa-

neet käytännön kokemus-
ta oikeista diileistä roppa-
kaupalla. Riili sopii hienosti 
yrittäjämyönteiseen kuvaan 
Huittisten kaupungista”.

Huittisten Riilin orga-
nisaattori Mikko Lehtonen 
SAMKista haluaa haastaa 
ensi vuoden Huittisten Rii-
liin Turun, Tampereen, Po-
rin ja Rauman ammatti-
korkeakoulujen opiskelijat. 
Lehtonen toivoo, että Rii-
listä saataisiin Huittisiin jo-
kavuotinen perinne ja kau-
punkien välinen kisa.

Voittoisa Fuerte-joukkue kilpailun johtajan, liikemies Pentti Setälän kans-
sa yhteispotretissa. Joni Danhammer (vasemmalla), Sanna Bäcklund, Pent-
ti Setälä, Johanna Parri ja Annika Matintalo. Joukkue sai palkinnoksi 1000 
! stipendin. Kuva: Nelli Savolainen.
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MYYDÄÄNMYYDÄÄN
moottoriajoneuvot

MB E 220 DSL -97, aut, aj. 
612tkm, kats. 2/11, lohkol, crui-
se, h. 2990!, p. 040-8677772

KA-Iveco 2,5td-92 k.10/10 
415cm alulava 1800kg kan-
tavuus h.4500!. Saab 9000 
2,3tbo 200hv kaikilla herkuilla 
k. 2/11 h.2200! p.0500-998246

Fiat Scudo JTD 2.0 vm -07 Puh 
0400-700698

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
kiinteistöt

Luhtitalokaksio 56 m2. Puh. 
050 309 1950

Iso OK-talo n. 2,5 km Huittis-
ten keskustasta. Paljon huo-
neita ja neliöitä n. 160 Lisäksi 
samalla tontilla erillinen n. 100 
m2 varasto/verstastila. Tark. 
tietoja saa 0400-636 419. Myy-
dään sopivalla hinnalla!

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
sekalaista

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net

Vanha mutta hyväkuntoinen 
40tn. meisti. Pumppu uusittu 
matkan varrella ja on todella hil-
jainen kone. Pöydän koko on 
2000mm x 500mm. Pöydän ala-
osa noin 1.4 metrin korkeudella ja 
yläpuoli nousee noin 12cm. 045-
1322026

Myydään perunaa kiloittain 
ja säkeittäin: Siikli, Nikola, Van 
Gogh ja Annabella ja porkka-
na. Äetsän torilla pe 25.2. klo 
9-12.30, Vammalan Nesteen 
piha klo 13-17. Tuottaja.

Koivuklapia perille toimitettu-
na. Myös pienemmät erät. 040 
554 0227.

Koivu- ja kuusiklapia trukki-
lavoilla ja verkkosäkeissä. Kul-
jetus järjestyy. Myös tuoret-
ta klapia. Markon Puu- ja ra-
kennuspalvelu Vammala, puh. 
0500-733523

Koivuklapia Pikkutyrvään kla-
pi Koivuniemi 0400577436

Kuivaa koivuklapia, kuljetus-
kin järjestyy p.050 5003568 tai 
050 3466903

Kuivaa koivuklapia 50! 
m3 .Kuivaa sekaklapia 40! 
m3.+rahti. 040-5476023 Koke-
mäki.

Loput kuivat koivuhalot Huit-
tinen puh. 0400-532 100.

Värikkäät tulppaanikimput 
sidottuina kotiin ja lahjaksi. 
Satakukka Puistokatu 7 p. 03-
5112401 Tervetuloa!

Metsätila 22 ha, hyväpuus-
toinen, Sastamala, P. 046 652 
1049.

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

Runkopuuta 2x4”-2x6”. P. 050 
308 9574.

Myydään kuivaa koivuklapia. 
Kotiin toimitus. 050 438 9992.

Myydään höylätty ulkover-
houspaneeli 20x120 1,10e/jm 
ja 20x145 1,30e/jm soita ja ti-
laa. 044-3062205

Erä maalia -50%; lattialaminaa-
tit alk. 5,90/m2; talouspaneli 
14x95 mm 0,59/m; leppälau-
delauta 3,20/m. Rakentajan-
halli U. Niittymäki, Vammala. 
P. 03-514 2225.

Leijonakuningas: ABC-vaate-
tukku, Marttilankatu 19, 38200 
Tyrvää. Avajaiset tiistaina. Av. 
ti-su 9-18, tai sop. muk. P. 040 
414 8802/Mika (Finland), 0400 
787 778/Carita (Eurooppa), 
0400 798 218/Lisa, (Milano).

Lumilinko Yardman 7hp. 
Ojausteh, s.startti, valo. h.950e 
p.0400-333940

Husqvarna Viking, Bernina 
ja Singer ompelukoneet se-
kä todella laaja valikoima alan 
tarvikkeita - tavallista edulli-
semmin. Klikkaa:www.ompeli-
janmaailma." . Varastomyymä-
lät Vammalassa ja Tampereel-
la (Ompelukonekeskus Koivu).

ELÄIMETELÄIMET
Annetaan kissanpentuja. 2 
mustaa, 2 kirjavaa. P. 050-531 
8351.

OSTETAANOSTETAAN
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.

Kuolinpesät & vinttitavarat 
0400-219041 T:mi Mökki Siis-
tiksi. Meiltä myös mökkitalkka-
ripalvelut.

Metalliromua, romuautojen 
virallinen vastaanottopiste. 
Vammalan Romu Oy, 0400-
736000/Huhtala.

Metalliromua. Autoista romu-
tustodistus. P. 040-764 7651/
Mika Virtanen.

Kuolinpesien yms. osto tai 
tyhjennys ja/tai siivous. Ilmai-
nen arvio. Huittisten Hohto 
050-4003419.

Epäkuntoiset astianpesuko-
neet. Haetaan. P. 040 852 0840.

Tr-käyttöinen klapisirkeli hal-
kaisuruuvilla ja tr- takalana. 
044-252 4957

Ostetaan OKT tontti n. 3000-
5000m2 Nokialta tai lähikun-
nista. Tarjoa! Puh. 040 414 5808

RT-asunto 3h+k+s Punkalai-
dun-Huittinen-alueelta. P. 040-
596 9906 tai 040-767 6082.

Polttoranka koivu sekapuu 
kuitu osto. 040 701 036.

VUOKRALLEVUOKRALLE
TARJOTAANTARJOTAAN

Pikkubussi, pakettiau-
to, sijaisautot. MK-auto
040-5232226.

Kt Huittinen 3h+k 79m2 420!/
kk vapaa 0400-132632 0400-
633903

Hotelli Ellivuoressa oh+2mh + 
keittiö+kph+vl 50 m2. P. 040-
552 4368.

2h+k 56m2 Vammala, 2 kk 
vuokravakuus. Puh. 0400 233 
302.

Yksiö (1h+k+makuualkovi) 
Vammalan kesk. p.0400 578122

2h+k,55m2, 1km Huittisten 
keskustasta p.0400 578122

Siisti 2h+k+s Vlan kesk. Vuokra 
565 !/kk+vesim. 2kk vuokrava-
kuus. Ei eläimiä. 040-5276642.

Ydinkeskusta V:la yksiö 34 
m2 h+kk+kph+sau+lasitettu 
parveke+autopaikka. 2 krs, his-
si. P, 050-365 3656.

HALUTAANHALUTAAN
VUOKRATAVUOKRATA

Peltoa Sastamalan/Kiikoisten 
alueelta. 044 928 9618.

Asunto Vammalasta/Huittisis-
ta. Asuntoa etsii korkeakou-
luopiskelija + 2koiraa. Soita 
0452651983/Elina

Yksiö/kaksio Huittisista. p. 
040-727 4785

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. 

Ikkunat vaihdetaan, vanhat 
tarpeettomia, koot 207x137, 
147x137, 4 kpl 177x137, 
207x157, 177x157. Jos kiinnos-
taa, soita 050 308 2743. 3-kert. 
lasit, sälekaihtimet, tuuletus-
luukut mukana.

10.4.2011 Kultalampi, 20-vuo-
tisjuhlanäytös, liikuttava ja elä-
mänmakuinen näytelmä Ismo 
Kallion ja Tuija Vuolteen täh-
dittämänä, Tampereen Kome-
diateatterissa, klo 13 esitys. 
42 euroa/hlö/sis. lipun ja kul-
jetuksen. Ilm. Antti Lauhamo 
Oy/ (03) 513 0412.

Tietokonemurheita? Tieto-
konehuolto Mika Salminen 
http://tietokonehuolto.nettisi-
vu.org. P. 041-7285879.

Maalaus-, tapetti- ym. työt 
27v. kokem. P. 0400-853 810.

Koirahallilla avoimet ovet. 
ohjelmaa vko 9, tule tutustu-
maan! 044-515 1550, http://
tmiviljanensari.suntuubi.com

Hakametsässä taistellaan: Tap-
para-HIFK to 10.3.11. Hinta: 25 
!/hlö, sis. kuljetus ja lippu. Ti-
lausliikenne Pekka Palmgren 
Ky. 0400-631 830 www.pekka-
palmgren." 

Laskettelumatka Himoksel-
le 1.3.11 (ti) Hinta alk. 35!/hlö. 
Valloita 21 mahtavaa rinnettä! 
Tilausliikenne Pekka Palmgren 
Ky. 0400-631 830 www.pekka-
palmgren." 

Porin Teatterissa 26.3.11 (la) 
Aladdin ja taikalamppu 35!/
aik, 30!/lapsi. Koko perheen 
hauska ja taianomainen esitys! 
Tilausliikenne Pekka Palmgren 
Ky. 0400-631 830 www.pekka-
palmgren." 

Helsingin Messukeskus Kevät-
puutarha ’11 9.4.11 (la) 40 !/
hlö. Koe 5 messut 1 lipulla! Ti-
lausliikenne Pekka Palmgren 
Ky. 0400-631 830 www.pekka-
palmgren." 

Kattolumien pudotukset! 
050-5246709 (Heikki)

Puun kaadot, puutarhatyöt 
www.puutarhatyolahti."  Puh. 
0400 333 940

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

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

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

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

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

Kellarikirppis Huittinen Risto 
Rytin katu. Tilavat myyntipöy-
dät 12!/vrk. Tervetuloa myy-
mään! Var. P. 02-567 883.

Kaupunkien kehityttyminen
Jan Vapaavuori on osoittau-
tunut varsinaiseksi kehityk-
sen vastustajaksi. Sunnun-
tain Hesarissa 13.2.2011 hän 
otti kantaa monella taval-
la siihen, miten yhteiskun-
nan kaikkinaista kehitystä 
ja muutosta pitää vastustaa. 
Hän toteaa mm. että suoma-
laisen maaseutuun olennai-
sesti kuuluvat arvot on tu-
hottu vääränlaisella raken-
tamisella. Varsin omituinen 
väite. Mitä tuo meidän ny-
kyinen maaseutu oikeastaan 
on? No sehän on omana ai-
kanaan rakennettua ympä-
ristä, joka Vapaavuoren mu-
kaan pitäsi museoida nyky-
tilaansa.

Jos Vapaavuori olisi elä-
nyt kivikaudella ja hänel-
lä olisi ollut sama valta mu-
seoida sen ajan rakennettu 
ympäristö, niin me asuisim-
me edelleen risumajoissa ja 
juoksisimme kivikärkisten 
puukeihäiden kanssa pit-
kin metsiä ruokaa etsimäs-

sä. No jos tullaan hieman lä-
hemmäksi tätä päivää, niin 
voidaan todeta maaseudun 
maisemien käyneen läpi var-
sin suuren muutoksen myös 
toisen maailmansodan jäl-
keen. 60- ja 70-luvut olivat 
peltojen salaojituksen kii-
vainta aikaa. Avo-ojaiset sar-
kapellot salaojitettiin ja maa-
seuden maisemat muuttui-
vat todella paljon. Tätäkään 
kehitystä ei olisi tapahtunut, 
mikäli Vapaavuori olisi ollut 
vallassa sotien jälkeen ja oli-
si saanut päättää maaseudun 
ilmeestä. Kysyä siis sopiikin, 
mikä tekee nykyisestä ra-
kennetusta maaseutuympä-
ristöstä sellaista, että sen ul-
konäköä ei saisi enää muut-
taa laisinkaan?

Sama kysymys nousee 
kaupunkien kehityksen 
kohdalla. Miksi kaupungit 
pitää museoida nykytilaan-
sa. Vaikka kahden pienen 
tai keskisuuren kaupungin 
kehityksessä (Kokemäen ja 

Hämeenlinnan) on Vapaa-
vuoren mielestä epäonnis-
tuttu, niin miksi tämä tar-
koittaisi sitä, että kaikki-
en pienten ja keskisuurten 
kaupunkien kehittyminen 
pitää pysäyttää?

Esimerkiksi Huittisis-
sa ja Nokialla on rakennet-
tu kauppoja ydinkeskusto-
jen reuna-alueille, eikä tä-
mä kehitys ole nähdäk-
seni mitenkään tuhonnut 
ko. kaupunkeja. Kumman-
kaan kaupungin keskustas-
ta ei pahemmin tyhjiä lii-
ketiloja löydy. Tästä huoli-
matta Vapaavuori haluaisi 
ilmeisesti vaikuttaa Sasta-
malan kaupungin ja kau-
pallisen rakenteen kehitty-
miseen, koska Kokemäellä 
ja Hämeenlinnassa on epä-
onnistuttu? Toivottavasti 
hän ei kuitenkaan pysty es-
tämään sitä.

Arto Koivisto (sd)
eduskuntavaaliehdokas

 ! Yleisöltä

Sinulle koiranomistaja
En ymmärrä sinua koi-
ranomistaja, joka annat 
koirasi tehdä tarpeensa 
pihaani ja portilleni sekä 
naapureideni porteille ja 
pihoille. Oletko koskaan 
ajatellut miltä se meistä 
tuntuu? Olisitko itse iloi-
nen, jos me antaisimme 
lemmikkiemme toimia 
samalla tavalla?

Ei tunnu mukavalta ke-
rätä koirasi ulosteita omal-
ta tontilta.

Emme tietenkään syytä 
koiraasi van sinua, joka olet 
talutushihnan päässä. On-
ko kysymys silkasta välin-
pitämättömyydestä vai lais-
kuudesta? Onko ylivoimais-
ta kantaa mukanaan pussia, 
johon ulosteet voi kerätä? 

Sehän on velvollisuutesi koi-
ran omistajana.

Jos olet asiasta eri mieltä, 
voit ottaa yhteyttä minuun ja 
tulla keskustelemaan. Minä 
ja naapurit haluamme muu-
toksen asiaan.

Anja Selin
Passinmäentie,

Sastamala

WWW.ALUEVIESTI.FI  
->  ALUETORI

Rinteet
loistokunnossa

Karkunkyläntie 600
38130 Sastamala 

Hiihtokouluvaraukset: 010 839 5416
Rinnetiedot:

www.ellivuori.fi

Avoinna:
Ma-La 10-20

Su 10-18
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Huittisten keskustasta 6 km Taikayöntietä (tie 230) Punkalaitumelle päin.

Lauantai 26.2. klo 20-01
NAISTENTANSSIT

Keskiviikkko 2.3. klo 20-01
NAISTENTANSSIT
KARI PIIROINEN & CaminitoPOHOJANMAAN PELIMANNIT 13! 13!

Tänään keskiviikkona 23.2.2011 klo 20-01 NAISTENTANSSEISSA
JUHANI VIRRAN yhtye 13!

!!!17 vuotta tunnelmallisia vanhan ajan tansseja! !!
Erkkiläntie 17-21, HUITTINEN P. 044 056 5610 ja (02) 565 610

Perjantaitanssit
Kanteenmaan Ns.talolla klo 20-01

25.2. Pekka Seppälä ja Saletti
Liput 10 !.  Naisten tunti!   järj. KNs
Kanteenmaantie 1111, Punkalaidun

www.tanssi.eu

Kanteenmaan bingo
Punkalaitumella keskiviikkona 23.2. klo 18.45 alk.

Kanteenmaan NsTERVETULOA!

JAHTI 1900  ! /52 palloa
Super-5-bingossa 320 !/55 palloa

Kalaretki 2011
!"#$%&'(!()*(+((,
%-.-/0123-&4052660&/7280-279&
:7;<=15279&:7=127&<7&7:40-27>

Lähtö ma 11.7., paluu la 16.7. Majoittuminen Hetan kodalla kah-
den hengen huoneissa. Mahdollisuus käydä kalastamassa Jää-
meren rannalla. Tai tehdä pidempi retki erämaahan ja olla yö tel-
tassa. Päivittäin ollaan Raamatun äärellä.

Hinta 390 euroa (matkat, majoittuminen, ruokailut Hetan kodalla, 
eväät, sauna joka päivä, alueen kalastuslupa ja retken ohjelma). 

Retken johtajana Jari Rankinen. Ota yhteyttä sähköpostilla tai 
!"#$$%&%''%()(*%+#,+%-.#-/-0!'/1,2#3(4,(567897:(;;;<,(=%$.%-(*>+-
jestää Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys. Retkelle voi-
daan ottaa 15 kalastajaa. Muutama paikka vielä vapaana.

BINGO 
Köyliön työväentalolla
sunnuntaisin klo 17.45

1 x 120! 

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

JAHTI 2.200 €
1 x 200!

1 x 100! 
ym.

KOKO PERHEEN 
!"#$%&%'(")*")"$+%,'!)+$'!)$%-.%//0

SUNNUNTAINA 13.3.2011 KLO 13-16
 Mäenlaskua
 Aarteenmetsästystä ja 
 muita  rasteja
 ”Pilkkimistä” (ongintaa)
 Pu"etti
 Vapaa-aikakeskuksessa 
 avoimet ovet
 Omat pulkat mukaan! 

Järj. Kulttuuria kaikille yhdistys ja liikuntapalvelut
Huittisten Jäähalli
Perjantaina 25.2. klo 19.00

!"#$%&'"()&*&!+&,'#-.%&/&!
Tule kannustamaan

kotijoukkue voittoon!

Luja HT-
USiKi (Urjala)

Suomisarjaa Huittisissa

Vuorenmaantie 736, Köyliö

VPK ja My. Raiku
Efekti & Esa Salmi

Liput 11 !

Tanssit la 26.2.2011 klo 20-01

www.karhuntassu.fi
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Sastamalan 
paras

KARAOKE 
TO 18-22

Asemakatu 10, p. 03-511 4515

 ! Viikon vinkeä

LASKIAISPILKKI

Sarjat: M ja N, M60, N60, nuoret, lapset.
Kolmelle parhaalle pokaalit/tavarapalkintoja.
Pulkkamäki, talutusratsastusta, moottori-
kelkka-ajelua ja puffetti.
Osallistumismaksu: aik. 8 !, lapset 5 !.
Tervetuloa!                             Jokilaakson hevosystävät ry.

Su 6.3. klo 11-15 (ilm. 9.30 alk.) 
Suodenniemellä
Putajan rantasaunalla,
os. Ylisenkoskentie 140

Pilkkitoukat

paikan
päältä!

www.barclubbaron.com

KE 23.2.
Sastamalan
osakilpailu

TULE, JA SANO
SUORAT SANAT
POLITIIKASTA!
Pirkanmaan kansanedustaja-
ehdokkaita Vammalan torilla 
lauantaina 26.2. klo 10-12
Soppatykillinen hernekeittoa!

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

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

JAHTI 1.300 !
<(=(<>>(!!"!#!$!%&&!!
?@9(A?B2C(D/542016E/9

Tervetuloa!
!/@DF5/0(%GAH252E/1

M. KARI
MAALAUKSIA

Jaatsilla
23.2. - 20.3.

klo 12-18.
(Ma suljettu)

SASTAMALA, HÄIJÄÄ
infop. 03-5181117
www.haijaa.com

Liput 12 !

Pe 25.2.2011 klo 20-01

TEEMU HARJUKARI 
& Taivaanrannanmaalarit

järj. MouMa

KARAOKE-
TANSSIT

La 26.2. klo 21-02
KIIKOISTEN

SEURANTALOLLA

Leipä
Fazer etsii Suomen 
parasta kotileipuria

 ! Löytyykö sinulta Suomen 
 maukkain leipäresepti?
nää? Onko hallussasi Suo-
men maukkain leipäresep-
ti? Fazer haastaa 120. juh-
lavuotensa kunniaksi kaik-
ki suomalaiset mukaan 
Juhlavuoden leipäkilpai-
luun. Kilpailun voittajalei-
pää myydään syksyllä kai-
kissa Fazer Lähileipomois-
sa kautta maan.

Fazer kutsuu suomalai-
set kotileipurit uusien ja in-
nostavien leipäreseptien ke-
hittelyyn. Haussa on juhla-
vuoden paras sekaleipä, 
jonka nimeämiseen voit-
taja osallistuu. Palkinnok-
si maukkaimman leivän 
loihtinut leipuri pääsee am-
mentamaan lisäideoita ul-
komailta Fazerin perusta-
jan hengessä, sillä jo Karl 
Fazerilla oli tapana etsiä 
inspiraatiota matkoiltaan.

Suomen parhaan leivän 
valintaperusteina ovat in-

novatiivisuus, luonnolli-
suus, herkullisuus, houkut-
televa ulkonäkö sekä sovel-
tuvuus leivottavaksi isom-
pina erinä. Voittajan lisäksi 
Fazer palkitsee kymmenen 
muuta ! nalistia.

Leipäreseptin on oltava 
itse kehitetty ja aikaisem-
min julkaisematon.

Reseptikilpailu kos-
kee sekaleipiä ja reseptis-
sä käytettävien raaka-ai-
neiden tulee olla Suomes-
sa markkinoilla olevia.

Fazerin asiantuntija-
ryhmä arvioi kilpailuun 
21.4. mennessä jätetyt re-
septit toukokuun aika-
na. Kilpailuun voi osallis-
tua Fazerin juhlasivustolla 
www.fazer.! /120 ja postit-
se: Oy Karl Fazer Ab, PL 
4, 00941 Helsinki. Päälle 
tunnus ”Juhlavuoden lei-
päkilpailu”.

Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan
SDP:n puheenjohtaja

JUTTA URPILAISEN kanssa
Huittisissa K-Supermarket Lautturin

edustalla ma 28.2. klo 13 - 13.45.

Paikalla myös Satakunnan kansanedustajaehdokkaita.

www.huittinen.sdp.fi

KUNINKAISTEN
VANHAINKOTI
120 VUOTTA
9.3.2011
Risto Ryti-Sali
Kuninkaisten koulutuskeskus, Risto Rytin katu 70
13.30 Kahvitarjoilu
14.00 Tervetulosanat
 Outi Kontio
14.05 Sallilan koulun lapsikuoro
14.15 Kuninkaisten vanhainkoti 120 vuotta 
 Aira Autio, THM
14.35 Runo: Isoisän neuvo (Kaarlo Sarkia)
 Eila Heinilä
14.40 Onko muutos uhka vai mahdollisuus? 
 Maija-Liisa Junnila, FT,  Johtava asiantuntija THL
15.25 Kaks akkaa ja plikka 
 Eila Heinilä, Tuula Rantala ja Anni Mäkelä
15.40 Katse tulevaisuuteen 
 Kristiina Piirala, perusturvajohtaja
15.50 Laulusikermä
 Sekulien naisryhmä ja Jukka Keskitalo
16.00 Satakunnan laulu
Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki vanhusten-
huollon nykyiset ja entiset työntekijät, luottamushenkilöt  
ja yhteistyötahot!
  TILAISUUS ON KAIKILLE AVOIN!
Ennen tilaisuutta: 
Avoimet ovet 12-14 vanhainkodilla (vanhojen tavaroiden 
näyttely), musiikkiopistolla (musiikkiesitys 13.15), 
ryhmiksellä, nuorten työpajalla
Ilmoittautumiset 1.3. 2011 mennessä, Helena Varjokumpu  
02-560 4254
Huittisten kaupunki, perusturvalautakunta

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 t l ttirvetuloa nauttimat l tti

ravintola

La 26.02. 

Pubissa: Ti - PePubissa: TTTTi - PPPPPPPPPPe
Karaoke

Vapaa pääsy! 

LaaLaa 6.022.266.022. 26

Haavekuva

Liput ennakkomyynissä nyt!

Yksityistilaisuus klo 22 asti!

ALUEVIESTILLÄ TAVOITAT
YLI 30 000 TALOUTTA

JOKA VIIKKO
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LIUKUOVET

V SI I NO

Kodin Sininen Oy
Huittisten KEITTIÖKALUSTETUKKU
Liiketie 6, 32700 Huittinen, p. 02 565 011, fax 02 565 012

Urjalan KEITTIÖKALUSTETUKKU
Peltorinteentie 10, 31760 Urjala, p. 03 546 0660, fax 03 546 0661

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi   

KALUSTEET 
TEHTAANMYYMÄLÄSTÄ!

Kalusteet tehtaanmyymälähinnoin!
* Keittiökalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuonekal.
* Eteisryhmät

* Vaatekomerot
* Ovet
* Liukuovet
* Mittatilausovet 
  ja -kalusteet

Avoinna 
ark. 9.30-17 

la 10-14
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ljo
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Kevättalven

Meiltä uudet sukset
AINA VOIDELTUNA ja
TYYTYVÄISYYS/
VAIHTO-
TAKUULLA

- kaikkia kokoja
- meiltä löytyy!

LÄMPÖSAAPAS
Pilkille, kelkkailuun, ulkoiluun...
Pakkasen-
kesto -40°

Kevättalven
uutuuskenkä
pitävällä pohjalla
- täysvaimenettu

Nilsson
COLLEGEHOUSU

HUPPARIT
aikuisille

Gel-Trail Gore-Tex
JALKINE

Paljon kevätuutta
Pumaa lapsille ja aikuisille

79,-
HINTA-

RALLI

- kai
---- me

59,90
HINTA-

RALLI

89,-
HINTA-

RALLI

hintaralli KE-LA. Hiihtolomalle!

-70%
-30%

Tuo
suksesi
meille

voiteluun

ALET

n...

a

Nilsson
COLLEG

MEILTÄ
LÖYTYY
TALVEEN
Suksia, monoja, pipoja,
toppapukuja, laskettelu-
pukuja, Fleeceasuja, sportti-
kerrastoja, sukkia, käsineitä,
tumppuja, hiihtopukuja

JOPA19,90
JR-KOOT

40,-
SR-KOOT

Värit: harmaa
ja musta

alk.

Värit: harmaa,
musta ja sininen

Gel Trail Gore Tex
JALKINE

LÄMP
Pilkille
Pakkas
kesto -

HYVÄSTÄ VALIKOIMASTA

KE-LA

WindLock
tuulisuojatut

- pitoteippi
- pikaluisto
- ohje-CD

Hiihtosormikas
tai -lapanen VOIDESETTI

10,-
/pari

14,90

KE-LA

KE-LA

Vain LA

Potku-
kelkkoja
- uusi lisäerä!

39,90

IKKUNAT 
JA OVET

www.tiimi-ikkunat.fi

Tuomo Järvenpää
puh. 0400 765 521

Teuvo Ahonen
puh. 040 508 2413 

Paras
Häijään Tanssikrouvi valittiin 
Suomen parhaaksi

 ! Tanssipaikan vahvuuksia ovat sijainti, hyvät esiintyjät ja palvelut.
 "Marianna Langenoja

Tanssikansa on äänestä-
nyt sastamalalaisen Häijään 
Tanssikrouvin maamme 
parhaaksi talvitanssipaikak-
si. Alan lehti Tanssiviihde 
järjesti kisan, jonka ylivoi-
maiseksi ykköseksi sijoittui 
Mouhijärven Mallin luotsaa-
ma tanssipaikka. ”Olihan se 
aika yllätys. Tunnustus antaa 
taatusti potkua koko talkoo-
porukalle. Nyt tiedämme, 
ettemme tee tätä työtä tur-
haan”, tanssien ohjelmavas-
taava Veli Haapanen sanoo.

Haapasen mielestä eri-
tyistä tunnustuksessa on, 
että yleisö päätti voittajan. 
”Lopulta millään muulla ei 
ole väliä. Emme tee tätä työ-
tä itsellemme vaan ihmisil-
le, jotka haluavat tanssia ja 
kuunnella hyvää musiikkia.” 

Kokonaisuus 
ratkaisee
Haapanen ei osaa sanoa, 
miksi yleisö valitisi juu-
ri Häijään Tanssikrouvin 
maamme parhaaksi, ja mikä 
vetovoima saa tanssiparketil-
le keskimäärin 450 henkilöä 
joka perjantai. Ohjelmavas-
taava kuitenkin epäilee, että 
kokonaisuus ratkaisee.

Ensinnäkin tanssipaikka 
sijaitsee erittäin hyvällä pai-
kalla. Myös monipuolinen ja 
laadukas ohjelmisto on Tans-
sikrouvin vetonaula. Kun 

esiintymässä on tarpeeksi 
tunnettu yhtye, tanssit saat-
tavat vetää väkeä melkein-
pä ympäri Suomen. Haapa-
nen lisää, että moni esiinty-
jä tulee mielellään Häijäälle, 
niin kovaa mainetta paikka 
on niittänyt artistienkin kes-
kuudessa. Myös muut pal-
velut saavat väkeä liikkeel-
le. Joillekin on tärkeää viet-
tää pieni lepotauko oluen tai 
makkaran merkeissä. 

Ei kuuta taivaalta
”Tanssikrouvin ei ole kos-
kaan tarvinnut kilpailla asi-

akkaista muiden tanssipaik-
kojen kanssa, vaan muiden 
ajanviettotapojen. Miten 
saada ihmiset kotisohvilta 
tanssimaan, kun ulkona on 
pakkasta yli 20 astetta? Siinä 
on meillä haastetta”, Haapa-
nen miettii. Hän huomaut-
taa, että tänä talvena Tans-
sikrouvi on vetänyt hienosti 
väkeä pakkasista huolimat-
ta. ”Emmekä me tavoittele-
kaan kuuta taivaalta. Olisim-
me tavoitteessamme, jos py-
syisimme jatkuvasti pienessä 
nosteessa.”

Tanssikrouvi oli aika-
naan huonekaluhalli, jos-

sa urheiluseuran johtokun-
ta päätti aloittaa tanssit ju-
niorijalkapallon varojen ke-
ruuta varten. Ensimmäisiin 
tansseihin tuli kymmenkun-
ta henkilöä. Ajat ovat muut-
tuneet ratkaisevasti, joskin 
tuotto ohjataan edelleen sa-
maan kohteeseen. ”Olemme 
kehittäneet Tanssikrouvis-
ta 17 vuodessa Suomen par-
haan talvitanssipaikan. Kii-
tos kuuluu vahvalle talkoo-
tiimille, joka koostuu tällä 
hetkellä 80 vapaaehtoisesta. 
Aiommekin talkooporukal-
la juoda kakkukahvit hienon 
työmme johdosta.” 

Häijään Tanssikrouvilla meni 250 000 asiakkaan raja rikki viime vuoden lopul-
la. Kuvassa asiakas Jani Lähde ja juhlaillan artisti Anne Mattila. Vasemmalla 
juontohommissa Veli Haapanen. Kuva: Jani Mäki
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EDULLISEMMIN KOHTI KEVÄTTÄ!EDULLISEMMIN KOHTI KEVÄTTÄ!

VAMMALA
PUISTOKATU 30 p. 511 3103

MA-PE 9-18, LA 9-15

209209,-

4949,-,-

7575,-,-145145,-,-

Einhell
PUUNHALKAISU-
KONE 5,5 t
kiinteällä jalustalla
Max. puun pituus 52 cm
Takuu 2 vuotta

Stanley
KOMPRESSORI 20 L
8 bar. max.tuotto 222 l/min.
Takuu 2 vuotta

JÄÄKAIRAT
130 mm ja 150 mm Väinö KALAVERKKO

talvikalastukseen.
Kork. 3 m, pit. 60 m
silmäkoko 55 tai 60 mm

HATTUHYLLY/
NAULAKKO
5 koukun

Loput CROSSI- ja
UMPIKYPÄRÄT
hajakokoja

SELKÄ-
PANSSARIT

KUKKAPUU 150 cm
(sikkikukat) halk. 63 cm
Pinkki, valk. tai
sininen.
Roikkuvat kukat

California
VALOKUVAKEHYKSET

(24,90)199090

-50%-50%
-50%-50%

(49,-)24245050
(24,90)12124545

-50%-50%

(39,-)

(85,-) 34349090

-50%-50%

Retki PÄIVÄREPPUJA
hyvä valikoima

Retki Domingo reppu
Tekninen ja kevyt reppu
- hengittävä ja jäykistetty selkä
- ergonomiset viilekkeet
- paljon monipuolisia taskuja
- läpivienti kuulokkeille ja
  juomaletkulle
- tilavuus 14 L
- paino 830 g

(29,-)145050

ERÄERÄ

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 

400

2
 P

A
K

E
T

T
IA

HK Ohut 100%
KOKOLIHALEIKKELEET
150 g (13,33 kg)

Hinnat voimassa to-su 24.-27.2., ellei toisin mainita.

Edullisesti K-supermarketista

3002
 R

A
S

IA
A

Ingmariini 
RASVASEOSLEVITTEET
300 g (5,00 kg) 

PALVELEMME 
SUNNUNTAISIN 

KLO 12-18

4002
 R

A
S

IA
A

Valio
JUUSTOVIIPALEET
150 g (13,33 kg) , ei Musta-
leima ja Musta Salaneuvos

Yksittäin 2,19-2,40 rs (14,60-16,00 kg)

Yksittäin 1,75 rs (5,83 kg)Ilman korttia ja yksittäin 2,59 pkt (17,27 kg)

-22%

099
kg

Minneola
MANDARIINI
Israel

199
rs

Tummat
RYPÄLEET
500 g (3,98 kg)
Etelä-Afrikka

099
kpl

Saarioinen
PIZZAT
200-220 g (4,95-4,50 kg)  
myös uutuus Pizza Special 
kinkku-bolognese

2
 P

A
K

E
T

T
IA

350
HK sininen

LENKKI
500-580 g (3,50-3,02 kg)

rajoitus: 1 erä/talous

-32 %

Ilman korttia ja yksittäin 2,59 pkt (5,18-4,47 kg) 299
rs

HK
NAUDAN 

PAISTIJAUHELIHA

400 g (7,48 kg)

-33 %

Ilman korttia 4,49 rs (11,23 kg) 1690
kg

Atria takuumurea

NAUDAN ULKOFILEE

palana, Suomi

Voimassa to-la 24.-26.2.

UUTUUS

T
O

-L
A

ERÄ!
Tuore, kokonainen 

KIRJOLOHI Suomi 

6,99 kg 

rajoitus 2kpl/asiakas

Lihamestarin suomalainen 

 
 

6,95 kg 

Konsulentit: 
pe Suominen, Leivo
la Savupojat, Pyymäki
ma Leivon Leipomo

NAUDAN PAISTIJAUHELIHA

EDULLISESTI SUPERISTA
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Monipuolista osaamista 

ja yrittämistä

Yritysesittelyt Huittinen
 Sivut 5–8

Yritysesittelyt Sastamala
 Sivut 11–21

Kaavoitus

Huittisissa keskusta ja uusi Sahkon alue halutaan 
kasvattaa yhdeksi lujaksi kokonaisuudeksi
 Sivu 10

Suomen yritysverotus 

menossa remonttiin 

Yritysverotus Suomessa on menossa remonttiin. Taas, 
ajattelevat monet yrittäjät. Viimeksi laajempi vero-
uudistus tehtiin vuonna 2005 kun avoir ! scal- eli yh-
tiöveron hyvitysjärjestelmästä monien yritysten toi-
veitten vastaisesti luovuttiin.
 Sivu 23

 ! Maija Latva

Huittisten Yrittäjät ry:n his-
toriikissa kerrotaan, että kun 
kunnallispolitiikasta vastaa-
vat enemmistöllään jyräsi-
vät kunnalliset hankinnat 
osuuskauppaan, yksityiset 
kauppiaat Huittisissa när-
kästyivät. Keskusteluissa to-
dettiin, että jotakin on teh-
tävä. Niinpä kauppias Kus-
taa Virtanen, Kustaa Hieta-
la, Frans Tamminen, Erkki 
Toikko, Otto Lauro, Matti 
Niemimaa ja Erkki Särmä 
kokoontuivat ja neuvottelun 
tuloksena asettiin toimikun-
ta, joka piti perustavan ko-

kouksen jo 28.11.1929. Huit-
tisten Yksityisyrittäjät ry, la-
jinsa ensimmäinen, oli pe-
rustettu.

Huittisten ja Vammalan 
yrittäjäyhdistysten tiet koh-
tasivat jo alkutaipaleella, sil-
lä Erkki Särmä oli puhu-
massa 5.3.1931 vakavaa asi-
aa yksityistä yritteliäisyyttä 
uhkaavasta osuustoiminnas-
ta myös vammalalaisille lii-
kemiehille. Vammalan Yrit-
täjien historiikissa todetaan, 
että Vammalan liikemiehet 
kuuntelivat keskittyneesti ja 
nyökkäilivät. Särmän sanaan 
luotettiin, sillä kaikki tiesivät 

”Lauttakylän miehen” olleen 

perustamassa Suomen en-
simmäistä yrittäjien yhdis-
tystä naapurikylään jo pari 
vuotta aiemmin.

”Emme mekään osuustoi-
minnan armoille aio alistua”, 
kerrotaan erään vammala-
laiskauppiaan todenneen. 
Muut olivat samaa mieltä ja 
päätös Vammalan Seudun 
Yksityisyrittäjät ry:n perus-
tamisesta tehtiin. Puheen-
johtajaksi valittiin kauppias 
Paavo Hyrkki ja johtokun-
taan kauppias Yrjö Hieta-
la, mekaanikko Yrjö Rauta-
kallio, kauppias Urho Lehto, 
rakennusmestari K. Hj. Kul-
mala, johtajat Kalle Jokinen 

ja K. J. Niemi ja kauppias A. 
J. Orma.

”Maakuntarajan 
ylittävää 
kumppanuutta 
tarvitaan”
Aikaa on kulunut ja maailma 
muuttunut, mutta molem-
mat yrittäjäyhdistykset toi-
mivat edelleen aktiivisesti ja 
voivat hyvin. Vammalan Yrit-
täjien tähän mennessä pitkä-
aikaisin puheenjohtaja Paa-
vo Hakala (pj:na 1987-2008) 
muistelee, että yhteistoimin-
taa viriteltiin Vammalan ja 
Huittisten yrittäjäyhdistysten 

välillä myös -80 -luvun lo-
pulla. ”Koska kuulumme eri 
aluejärjestöihin, yhteistä toi-
mintaa ei ollut alun jälkeen 
juuri ollut. Olin yrittäjien 
matkalla Kairossa ja samalla 
matkalla oli myös Huittisten 
yrittäjien silloinen puheen-
johtaja Tapani Lahtinen ja 
hänen kanssaan suunnitte-
limmekin muutaman yhtei-
sen tilaisuuden. Siihen aikaan 
taisi kuitenkin maakuntara-
ja haitata yhteistyötä”, Haka-
la miettii. ” Sen jälkeen kyl-
lä toteutimme Lehdon Esan 
kanssa jokusen,  lähinnä lii-
kunnallisen tapaamisen ker-
ran vuodessa. Lajit menivät 

hieman kehuskelun puolelle, 
meillä oli laskettelua ja golf-
harjoittelua ja Huittisissa uin-
tia”, Hakala jatkaa.

Yrittäjäyhdistysten nykyi-
set puheenjohtajat, Huittis-
ten Jari Nikkanen ja Vam-
malan Samuli Suonpää sen 
sijaan pitävät maakuntara-
jaa keinotekoisena ja turha-
na raja-aitana naapurien vä-
lillä. ”Useilla yrittäjillä on 
toimintaa molemmilla paik-
kakunnilla ja lisäksi tämä on 
pitkälti samaa työssäkäynti-, 
koulunkäynti- ja asiointialu-
etta”, Nikkanen muistuttaa. 
Suonpää lisää, että maakun-
tarajan ylittävää kumppa-
nuutta tarvitaan. ”Sastamala 
ja Huittinen sijaitsevat maa-
kuntien reuna-alueilla, joten 
yritysten yhteistyö ja verkos-
toituminen on tärkeää.”

”Maantieteellistä 
ja henkistä 
läheisyyttä 
kannattaa 
hyödyntää”

”Yrittäjäaatteen alku Huitti-
sista ja tältä alueelta kertoo 
aktiivisista yrittäjistä ja ak-
tiivisesta otteesta pyrkiä yh-
teistyöhön ja parantamaan 
yrittäjän asemaa”, Nikkanen 

muistuttaa. Se, että Vamma-
lan ja Huittisten yrittäjäyh-
distykset kuuluvat eri alue-
järjestöihin, on hänen ja 
Suonpään mukaan yhteis-
työtä rikastuttava asia. ”Eri 
aluejärjestöissä toimiessaan 
Vammalan ja Huittisten yrit-
täjät saavat yhteiset näke-
myksensä paljon laajemmin 
kuulluksi. Sekä Satakunnas-
sa että Pirkanmaalla tiede-
tään millaista kehittyvää ja 
osaavaa yritystoimintaa Sas-
tamalasta ja Huittisista löy-
tyy”, Suonpää vakuuttaa.

Yhdistykset järjestävät en-
si keväänä yhteisen tilaisuu-
den, jossa yrittäjät ja molem-
pien kuntien elinkeinotoimen 
päättäjät keskustelevat yhteis-
työn kehittämisestä. ”Maan-
tieteellistä ja henkistä lähei-
syyttä kannattaa hyödyntää 
yritysten ja asiakkaiden hy-
väksi”, Suonpää muistuttaa.

Nikkasen mukaan kum-
mallekin kaupungille tär-
keintä on asiakkaiden ja 
kuntalaisten etu. ”Haluam-
me varmistaa talousalueel-
lamme helpon liikkuvuuden 
ja säilyttää palvelut vähin-
täänkin olemassa olevalla 
tasolla. Näitä asioita vahvis-
tamme parhaiten " luovalla 
yhteistyöllä”, Nikkanen täh-
dentää.

Puheenjohtajat Jari Nikkanen Huittisten Yrittäjistä (vasemmalla) ja Samuli Suonpää Vammalan Yrittäjistä uskovat, että toimiessaan eri aluejärjestöissä yrittäjien yhteinen näkemys tulee parem-
min kuulluksi.

Yhteistyö

Vammalan ja Huittisten alueen 
yrittäjyydellä on juuret 
pitkällä menneisyydessä

 " Yksityisyrittäjien järjestäytyminen alkoi Huittisista, 
 Vammala tuli heti perässä.
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Kun isot mokaavat, on pienten siivottava jäljet. Kun 
isot väsyvät, on pienten jaksettava. Kun isot pakene-
vat muualle halvemman työvoiman, alhaisemman vero-
tuksen tai lämpimämmän sään perässä, on pienten pi-
dettävä pirtti pystyssä ja kannettava vastuu tänne jää-
vistä työntekijöistä, lapsista ja vanhuksista. On pakko. 
Jonkun pitää.

Kun talouskriisi heittelee Eurooppaa ja koko maailmaa, 
kun epävarmuus pankeissa ja kansainvälisillä rahoitus-
markkinoilla jatkuu ja kun suurimmat yritykset jatkavat 
suunnitelmiaan toimintojen supistamiseksi Suomessa, 
näyttää siltä että vastuu työllistämisestä ja Suomen nos-
tamisesta jaloilleen siirtyy entistä enemmän pienille ja 
keskisuurille yrityksille. 

Suomessa toimii yli 250.000 yritystä. Yrityksistä 95 % 
työllistää alle kymmenen henkilöä ja vain prosentti yli 
50. Yritykset ovat pieniä - ja meitä yrittäjiä on paljon. 
Vastuunkantajia on paljon. 2000-luvulla pk-yritysten 
määrä on edelleen lisääntynyt. Yrityksiin on tällä vuo-
situhannella syntynyt 82.500 uutta työpaikkaa, suurin 
osa pk-yrityksiin. Kaikista yritysten palveluksessa ole-
vista työntekijöistä enemmän kuin kaksi kolmasosaa 
työskentelee pk-yrityksissä - ja lähinnä pk-yritykset juu-
ri nytkin tarjoavat uusia työpaikkoja.

Yrittäjyys pyörittää yhteiskuntaa - mutta huomataanko 
se? Julkisessa keskustelussa usein eniten huomiota saa-
vat suurimpien yritysten vaatimukset ja toimintaedel-
lytykset. Ero suurimpien yritysten ja pk-yritysten vä-
lillä on tässä kohdin siinä, että suuret yritykset vaati-
vat uhkailulla, lahjonnalla ja kiristyksellä tukea voidak-
seen jatkaa toimintaa Suomessa. Me yrittäjät uskomme 
omaan vastuuseen ja yritämme huolehtia jatkuvuudes-
ta omin voimin. Silloin kun keskustellaan tuesta pk-
yrityksille, ei yleensä puhuta toiminnan turvaamises-
ta vaan pyritään auttamaan kasvussa, uuden luomises-
sa. Ilman yrittäjien tuottamaa kasvua koko Suomi py-
sähtyy, riippumatta siitä miten hyvin isoja yrityksiä on 
muistettu tukea.

Yrittäjien toivoma tuki on yleensä myös muodoltaan 
erilaista kuin suuryritysten. Meistä harvempi on käynyt 
kerjuulla valtionkonttorissa, me harvemmin vaadimme 

riihikuivaa rahaa tueksemme. Yrittäjien kannalta kes-
keisin tuen muoto on se, ettei kukaan heitä kapuloi-
ta rattaisiin. Ettei julkinen valta kuse omaan nuotioon. 
Me toivomme, edellytämme, ensisijaisesti työnteon se-
kä yritystoiminnan aloittamisen ja kasvattamisen estei-
den vähentämistä. Kyllä me työtä tarjoamme jokaisel-
le työhaluiselle, jos monimutkainen tukiviidakko ei tee 
töihintuloa liian vaikeaksi. Kyllä me myymme ja raken-
namme, kunhan verotus jättää siihen mahdollisuuden, 
kunhan osa yrityksen tuotosta voidaan käyttää yrityk-
sen kehittämiseen eikä sitä heti imuroida valtion ja kun-
tien pohjattomaan kassaan.

Tässä lehdessä esitellään suuri joukko Vammalan ja 
Huittisten alueiden yrittäjiä. Tällaisia me olemme. Osa 
tuttuja, osa tuntemattomampia. Joukossa on uusia ja 
vanhoja yrityksiä, nuorempia yrittäjiä ja aikuisia, miehiä 
ja naisia, pieniä ja suuria yrityksiä. Nämä yritykset toi-
mivat paikallisesti, ”ihan tässä lähellä”. Nämä yritykset 
työllistävät paikallisesti ja yrittävät kasvaa myös paikal-
lisesti. Alueen hyvä työllisyys on mahdollista suurelta 
osin juuri tällaiste yritysten vuoksi. Meillä ei ole pape-
ritehtaita, joita suljettaisiin. Meillä ei juuri ole kansain-
välisesti omistettua teollisuutta, joka yhtäkkiä voitai-
siin siirtää Bangladeshiin tai johonkin Itä-Slobostani-
aan. Tällaiset yritykset ja yrittäjät ovat olleet täällä pit-
kään - ja ovat vastaisuudessakin.

Samuli Suonpää.
puheenjohtaja,

Vammalan Yrittäjät

Olen juuri palannut puheenjohtajien 
neuvottelupäiviltä ja moni asia selkey-
tyi tavoitteistamme yhteisissä asioissa, 
jotka koskettavat meitä kaikkia yrittä-
jiä – pienimmistä suurimpaan – koko 
Suomessa.

Meitä on 110! 000 jäsentä eripuolilla 
Suomea ja teemme arvokasta työtä hen-
kilökuntiemme kanssa.  Satakunnassa 
on jäseniä 5 000, josta 255 kuuluu Huit-
tisten Yrittäjiin. Toivon, että voimme 
koota joukkoihimme Huittisten alueel-
ta vielä uusia jäseniä kasvattamaan tär-
keiden kysymysten edunvalvontaa. Tule 
ja tuo mukanasi toimintaamme naapu-
riyrittäjä tai ystäväyrittäjä.  Mitä enem-
män meitä on yhdessä, sen paremmin 
saamme äänemme kuuluville. Kattojär-
jestönä Suomen yrittäjät toimii etumme 
valvojana valtakunnallisesti ja alueelli-
sesti Satakunnan Yrittäjät Satakunnas-
sa. Paikallisesti Huittisten Yrittäjät toi-
mii tärkeänä linkkinä edunvalvontaan 
liittyvissä asioissa oman kaupunkimme 
kehittämisessä.

Puheenjohtajapäivillä puhuttiin tärkeistä 
asioista, mm verotuksesta. Sen on oltava 
yrittämiseen, yritysten kasvuun, työllis-
tämiseen ja työntekoon kannustava.

Verojen kiristämisen sijaan on pohdit-
tava uusia kasvun edellytyksiä. Näil-
lä evästettiin niin pääministeriä kuin 
valtionvaraministeriäkin tuleviin vaa-
leihin. 

Työn tuottavuutta on parannettava työ-
markkinarakenteita kehittämällä ja työl-
listämistä helpotettava.

Työhönoton kynnys madaltuu vain vä-
hentämällä palkkaamisen riskejä. Huo-
mioitava on se, ettei tuottavuus para-

ne vain yrittäjän omaa panosta kasvat-
tamalla.

Meillä on vahvasti kehittyvä kaupunki, 
jota uudet kaavoitukset varmasti pu-
huttavat. Näihin keskusteluihin, suun-
nitteluun sekä toteutukseen Huittisten 
Yrittäjät osallistuvat aktiivisesti – kaik-
ki hallituksen jäsenet ovat aktiivisia ja 
välittävät viestiä alueemme toimivuu-
den turvaamiseksi myös tulevina vuo-
sina. On tärkeää, että olemme muka-
na turvaamassa tulevaisuuden kehittä-
misessä.

Muista, että perhe ja oma jaksami-
nen on se tärkeä pohja yrityksen me-
nestymisessä. Huolehdithan näistä, se-
kä omasta terveydestäsi ja muista mah-
dollisuudet hengähtää loma-aikana, kii-
reenkin keskellä.

Tehdään asioita yhdessä – näh-
dään tapahtumissamme ja tilai-
suuksissa, ollaan yhdessä aktiivisia.

Jari Nikkanen, 
puheenjohtaja, 

Huittisten Yrittäjät

Turva pienissä ja paikallisissaItämeren aalloilta opittua 

Onko yrityksenne 
saatavien loukussa?

Svea Rahoitus & Perintä tarjoavat joustavat 
ja tehokkaat ratkaisut yrityksenne 

liiketoiminnan parhaaksi.

OTA YHTEYS AMMATTILAISIIMME, 
KARTOITETAAN YHDESSÄ 

PARHAAT RATKAISUT!

PERINTÄPALVELU antaa aikaa ydinbisnekselle, 
pienentää myyntisaamisia ja vähentää 
hallinnollisia tehtäviä. 

LASKUJEN MYYNTI nopeuttaa rahankiertoa, 
helpottaa uusia investointeja ja tasapainottaa 
kassavirtaa. 

Helsinki Sastamala
Puh. (09) 4242 3080
myynti@svea.!   www.svea.! 
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0207 98 3850

Suunnitteletko oman
yrityksen perustamista?
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Teemme sen mahdolliseksi

0200 3000
nordea.fi

Turvaa itsesi, 
panosta 

yritykseesi. 
Hanki itsellesi Yrittäjän Omaturva. Sen avulla suojaat  
toimeentulosi ja perheesi tilanteissa, joissa joudut  
yllättäen sairauslomalle tai työkyvyttömäksi. Samalla  
turvaat myös yrityksesi, koska ilman yrittäjää ei ole  
yritystäkään. 
 
Kysy lisää toimipisteistämme: 

Kokemäki, puh. 02 522 4200 
Huittinen, puh. 02 522 1500 
Sastamala, puh. 03 4102 2580 

Yrittäjäviestin kustantaa:

Kustannusliike Aluelehdet Oy

Puh. 010 229 0410

Virastokatu 1, 32700 Huittinen, puh. (02) 560 1230, www.huittistennakokeskus.fi

Optikon ja silmälääkärin 
palvelut 

näköasiantuntijaltasi.

Optikon ja silmälääkärin 
palvelut 

näköasiantuntijaltasi.

Seminaari: 

Sastamalan-Huittisten 
alueellinen yritys- ja 
elinkeinoyhteistyö
Vammalan Yrittäjät, Huittisten yrittäjät, Sastamalan 
koulutuskuntayhtymä sekä alueen kunnat järjestävät 
yhdessä seminaarin alueellisen elinkeinoyhteistyön 
kehittämisestä. Alustukset käsittelevät alueellista kou-
lutustarjontaa, alueen eri kuntien elinkeinoyhteistyö-
tä, yrittäjien välistä yhteistyötä ja koko alueen kehittä-
mistä maakuntarajasta piittaamatta. 

Huittisten kaupungintalo, 
tiistaina 6.4.2011, klo 18 alkaen.

!

PELISSÄ 
MUKANA
 Vammalan Lentopallo ry:n yritysjäsenet!
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VAMMALAN YRITTÄJÄT
Kevään toimintakalenteri 2011

HUITTISTEN YRITTÄJÄT
Alustava toimintakalenteri 2011

HUITTISTEN YRITTÄJÄT
Hallitus 2011

VAMMALAN YRITTÄJÄT
Hallitus 2011

MAALISKUU

1.3.2011 SY Koulutus: Pienyrityksen talousjohtaminen, Helsinki
8.3.2011 VY Hallituksen kokous

14.3.2011 VY Koulutus: Rekennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus. arvonlisävero-
asiantuntija, OTK Matti Haapamäki. 0400 644 882

16.3.–18.3.2011 SY Laki- ja työsuhdeseminaari, Viking Mariella
17.3.2011 SY Koulutus: Osakeyhtiön johdon vastuut
18.3.2011 VY Yrittäjien aamukahvit: Matti Apunen, EVA. Yhteistyössä Sasyop ja VSOP.
20.3.2011 VY Koko Perheen Ulkoilupäivä Ellivuoressa. Yhteistyössä ESP ja Ellivuori.
23.3.2011 SASYP 10 -vuotisjuhlaseminaari.
30.3.2011 VY Vammalan Yrittäjien eduskuntavaalipaneeli

HUHTIKUU

6.4.2011 VY Keskustelutilaisuus: Vammalan-Huittisten alueellinen yrittäjä- ja elinkeinoyh-
teistyö, Sasky ja kunnat.

7.4.2011 VY Hallituksen kokous
16.4.2011 PY Pirkanmaan Yrittäjien Kevätkaronkka
17.4.2011 Eduskuntavaalit
19.4.2011 VY Vammalan Yrittäjien kevätkokous
29.4.2011 VY Yrittäjien aamukahvit: Jaakko Kiander. Yhteistyössä Sasyp ja VSOP.
29.4.2011 PY Pirkanmaan Yrittäjien kevätkokous

TOUKOKUU

1.5.2011 VY Wanhojen Autojen Wappuparaati

4.5.2011 VY Kuntotesti Sastamalan kaupungin rantasaunalla, Hoikka. Yhteistyössä Sasky, 
Pihlajalinna ja Kunnon Startti Oy.

5.5.2011 SY Arvonlisäveropäivä
7.5.2011 VY Hallituksen kokous
19.5.2011 SY Kansainvälisten toimintojen arvonlisäveropäivä
20.–22.5.2011 SY Valtakunnallinen Nuorten Yrittäjien kesätapahtuma, Jyväskylä
24.5.2011 VY Yrittäjien golf-ilta, Lakeside Golf.

KESÄKUU

9.6. - 10.6.2011 SY Sukupolven- ja omistajanvaihdosseminaari
25.6.2011 VY Hallituksen kokous

MAALISKUU

1.3.2011 Ilta yksinyrittäjille, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A 
7.3.2011 Kuukausipalaveri+sauna Yrittäjälantilla
8.3.2011 Elinkeinoammattilaisten yrittäjyyspäivä 
16.3.2011 Satakunnan Yrittäjien hallituksen työvaliokunta 2/2011 
19.3.2011 - 20.3.2011 Suomen Yrittäjien Curlingin SM-kisat Harjavallan Hiittenharjulla 19.-20.3.2011 
22.3.2011 Yrittäjän Iltakoulu, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, Pori 
26.3.2011 Luottamushenkilöseminaari, Villa Talbo ja Juhal Tatalbo, Rauma 
29.3.2011 Olli Linjala aurinkoinen asiakaspalvelu klo 18 , Kaupungintalo
30.3.2011 Yrittäjän Iltakoulu Raumalla, Villa Jussoila, Karjalankatu 16 

HUHTIKUU

4.4.2011 Kuukausipalaveri+sauna Yrittäjälantilla
10.4.2011 Yrittäjien kirkkopyhä 
13.4.2011 Satakunnan Yrittäjien hallitus 2/2011 
20.4.2011 Satakunnan Yrittäjien hallituksen työvaliokunta 3/2011 
28.4.2011 Syyskokous klo 19 Yrittäjälantilla

TOUKOKUU

2.5.2011 Kuukausipalaveri+sauna Yrittäjälantilla
3.5.2011 Satakuntalaisten Työvoimaviranomaisten yrittäjyyspäivä 
11.5.2011 Satakunnan Yrittäjien kevätkokous, Karviatalo, Karvia 

KESÄKUU

6.5.2011 Hullu Yö-tapahtuma 
7.6.2011 Summer Jam 
8.6.2011 Satakunnan Yrittäjien hallituksen työvaliokunta 4/2011 

Jari Nikkanen, 
puheenjohtaja (02) 569 767, 050 556 9767, asuste.nikkanen@dnainternet.net

Teuvo Kaukonen, 
varapuheenjohtaja 044 275 1280, teuvo.kaukonen@dnainternet.net

Pirjo Lindfors, sihteeri (02) 567 101, 050 545 0549, freezer@huittinen.com

Päivi Kopi, 
rahastonhoitaja (02) 567 800, 050 540 0562, paivi.kopi@huittinen.com

Ilkka Reino (02) 561 325, 0400 636 931, ilkka.reino@dnainternet.net

Ilkka Isokallio (02) 561 886, 0400 730 456, ilkka.isokallio@netti.! 

Heikki Pekkanen 0400 548 842, heikki.pekkanen@kopteri.net

Krista Laivuori (02) 561 252, 050 531 2561, artemiia@dnainternet.net

Pekka  Mahlamäki (02) 561 914, 050 563 3020, pekka.mahlamaki@dnainternet.net

Ilpo Ojala (02) 566 787, 0400 222 787, ilpo.ojala@dnainternet.net

Pekka Virtanen (02) 566 485, 0500 411 980, kellojakulta.riihimaki@dnainternet.net

Jouni Isotalo 044 560 1677, jouni.isotalo@huittistenlaatuauto.! 

Esa Lehto (02) 560 1640, 040 505 4282, esa.lehto@ejlehto.! 

Hanne Tuori-Kalliokoski 040 557 4395, hanne@markkinointi.! 

Samuli Suonpää, 
puheenjohtaja

050 357 3644, samuli.suonpaa@vammalanyrittajat.net 

Tapani Matintalo, 
varapuheenjohtaja

050 342 4900, tapani.matintalo@vammalanyrittajat.net

Tapio Riutta, sihteeri 0400 627 762, tapio.riutta@vammalanyrittajat.net

Ari Eskola 0500 739 823, ari.eskola@vammalanyrittajat.net

Petri Holappa 0400 598 150, petri.holappa@vammalanyrittajat.net

Kirsti Jokela 0500 834 665, kirsti.jokela@vammalanyrittajat.net

Sami Latva 010 229 0410, sami.latva@vammalanyrittajat.net

Sirkka-Liisa Leino 050 527 5827, sirkka-liisa.leino@vammalanyrittajat.net

Juha Oksanen 0500 731 159, juha.oksanen@vammalanyrittajat.net

H
uittisten kaupunki sijaitsee kolmen 
maakunnan rajalla, teemme yhteis-

työtäkin kolmeen suuntaan. Sastamalan ja 
Huittisten yhteistyö on perinteistä, moni-
muotoista ja kasvavaa. Muodostamme yh-
teisen työssäkäyntialueen- Huittisista mat-
kustaa päivittäin töihin Sastamalaan yli kol-
mesataa ihmistä ja sama määrä takaisinpäin.

Vammalasta on tultu hakemaan kaupallis-
ta oppia Eskolista- nyt Satakunnan ammat-
tikorkeakoulusta  ja Hayosta ja huittislaiset 
nuoret lähtevät  Sastamalaan  opiskelemaan 
monenlaisia ammatillisia taitoja. Vuoden 
2009 alusta Huittisten ammatti- ja yrittäjä-
opisto liittyi Sastamalan koulutuskuntayh-
tymään. Huittinen tekee Saskyn kanssa laa-
ja-alaista yhteistyötä, olemme mukana myös 
monissa isoissa kehityshankkeissa.

Sastamalan Yrityspalvelu Oy ja Satafood Ke-
hittämisyhdistys hakevat uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia ruokaketjuun.

Isoin yhteinen hanke tulee olemaan Sasta-
malan- Huittisten-Punkalaitumen jäteve-
siyhtiö. Sen rakentamisen aloittaminen tu-
lee antamaan työtä monille seutukuntam-
me yrityksille.

Sastamalassa ja Huittisissa toimivat vahvat, 
vanhat yrittäjäyhdistykset, joiden yhteinen 
jäsenmäärä on 700.  Yrityksiä yhteensä näis-
sä kahdessa vireässä kaupungissa on  2100.  
Seutukunnan toimialarakenne on monipuo-
linen kokonaisuus. Vahvat pk-yritykset ovat 
joustavia suhdanteiden eri vaiheissa ja olem-
me yllättävänkin hyvin selviytyneet talou-
den taantumista. Meillä on paljon pienyri-
tyksiä ja perheyrittäjyys on tyypillistä kau-
pungeissamme.

Kaupunkiemme ja yhteisen seutukuntam-
me  tulevalle menestymiselle on avainasia,  
miten yrityksemme menestyvät. Jokainen 
yritys on tärkeä, jokainen yrittäjä on tär-
keä.

On hienoa, että Vammalan ja Huittisten yrit-
täjäyhdistykset ovat aloittaneet yhteistyön, jos-
ta tämä lehti on merkkinä. Me muodostamme 
yhteisen talousalueen ja voimme löytää lisää  
monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia kau-
punkien, eri toimijoiden sekä yritysten välillä.

Eila Törmä
elinkeinojohtaja,

Huittinen

Vahva talousalue Sastamala-Huittinen

Yrittäjien / Yritysjohdon
Aamukahvitilaisuudet 
Keväällä 2011
Olemme saamassa kevään aikana jälleen kaksi valta-
kunnan tason vaikuttajaa, ajattelijaa ja keskustelijaa 
aamuihimme. Pyydämmekin Sinua merkitsemään aa-
mut jo kalentereihisi. Huomaathan, että tapaamme 
seuraavat kerrat Seurahuoneella perjantaisin.

 ! perjantai 18.3. klo 8.30. EVA:n johtaja Matti Apu-
nen. Aiemmin mm. Aamulehden vastaava päätoi-
mittaja (2000-2010). Apunen esittää välillä kär-
kevääkin yhteiskuntakritiikkiä mm. työelämän 
ilmiöis tä ja muutoksesta.

 ! perjantai 29.4. klo 8.30 Ilmarisen talousjohtaja 
Jaakko Kiander. Aiemmin mm. Palkansaajien tut-
kimuslaitoksen johtaja. Kiander on yksi maamme 
tunnetuimmista talouskeskustelijoista.
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MONIPUOLISTA OSAAMISTA SASTAMALASTAMONIPUOLISTA OSAAMISTA HUITTISISSA

Autokorjaamo Alpo Oivanen Ky
Puh. (02) 566 486

Työnkuvaamme kuuluu henki-
lö- ja pakettiautojen määräai-
kaishuollot ja korjaukset (kaik-
ki merkit), tuulilaisen myynti ja 

asennus, vanne- ja rengasmyyn-
ti sekä asennus, teholastujen 
myynti ja asennus, lähinnä die-
sel.

www.fi xus.fi 

Belladonna
Puh. (02) 561 391, 050 554 8166

Muotiliike Belladonna Huittisis-
sa, on kaikenikäisten ja -kokoisten 
naisten!ykkösliike maakunnassa.!
Valikoimistamme löydät puvut 
kaikkiin elämäsi juhliin. Puemme 
Sinut asiantuntevasti mm. häihin, 
hautajaisiin, merkkipäiväjuhliin, 
akateemisiin tilaisuuksiin, kokka-
reille!tai vain tyylikääseen 
arkeen.
Meillä on pukujen lisäksi
myös erittäin laaja

mallisto hattuja, huiveja, käsinei-
tä! ja juhlalaukkuja. Miehille vali-
koimistamme löytyvät mm. tum-
mat puvut, paidat ja solmiot.
Edustamme ”maailman merkkien” 
lisäksi myös monia mallistoja, joita 
saat Suomesta vain meiltä.
!

Tervetuloa palveltavaksi pukeutu-
misen asiantuntijaliikkeeseen!

Linja-Autoaseman Kahvila: Tarjol-
la edullinen arkilounas, myös keit-
tovaihtoehto. Kahvia, pullaa ja pik-
kusuolaista saatavilla nopeasti iloi-
sen palvelun kera. Lisäksi tarjolla 
makeisia, virvokkeita, jäätelöä ja 
grillituotteita. Kahvilasta voi myös 
noutaa Veikkauksen ja Toton kimp-
papelejä sekä tehdä omat rivit. Te-
rassi avoinna ympäri vuoden! Kah-
vilaa on mahdollista käyttää yk-
sityistilaisuuksiin aukioloaikojen 
ulkopuolella.

Brewer´S Pub: Vuonna 1965 ap-
rillipäivänä avatun Lauttakylän lin-
ja-autoaseman eteläinen kulmaus 
koki yllättävän muodonmuutok-
sen lokakuussa 1991. 35 vuotta ti-
loissa oli totuttu tekemään auto- ja 
varaosakauppoja eri yrittäjien toi-

mesta, kunnes tilalle tuli raikas ja 
kuohuva keski-olut. Jouluna 1995 
avattiin Brewen uusi laajennus uu-
sittuine huusseineen sekä kiekko-
kansan kisakabinetti screeneineen. 
Huhtikuussa 2008 avattiin viimei-
sin laajennus. Aamusta iltaan tämä 
tila palvelee sekä kahvilan, että pu-
bin asiakkaita. Urheilua Brewessä: 
Brewessä voit seurata kaikki mer-
kittävät jalkapallo- ja jääkiekko-ot-
telut sekä päivittäiset TV-ravit. Näy-
tämme screeniltä kaikki suuret ur-
heilutapahtumat, kuten MM-kisat 
sekä olympialaiset. Penkkiurheilun 
lisäksi joka lauantai on mahdolli-
suus osallistua tikkakisaan. Urhei-
lusta, tunnelmasta ja kylmästä juo-
masta voit nauttia vaikka joka päi-
vä. Tietovisailua.

Brewer´s Pub & kahvila 
www.brewe.fi 

Vanhaan hevostalliin v. 2005 re-
montoidusta kaupastamme löy-
dät monipuolisen valikoiman laa-
dukkaita ja ajattomia vaatteita.
Kaupassamme yhdistyy ainutlaa-
tuisella tavalla maaseudun kiireet-
tömyys, erikoisliikkeen tuotteet se-
kä hyvä palvelu.
Tervetuloa tutustumaan
Ritva ja Kalle

Butiken på Landet
Puh. (02) 566 107, www.kuiko.fi 

Mommolankaari 80, HUITTINEN

Data Group on suomalainen vuon-
na 1992 perustettu, valtakunnal-
lisesti toimiva itsenäisten data–
kauppiaiden muodostama luotet-
tava, osaava ja ammattitaitoinen 
tietotekniikkaketju.

Ketjuun kuuluvien liikkeiden 
tavoitteena on tarjota asiakkailleen 
kilpailukykyinen hintataso, luotet-
tava laatu ja osaava asiakaspalvelu.

Data Group ketju tarjoaa asi-
akkaalleen kokonaisvaltaisia rat-
kaisuja. Vahvuutemme ja osaami-
semme perustuu Suomessa yli 40 
ja Ruotsissa yli 30 kokeneen, paik-
kakuntansa eturivin liikkeen jat-

kuvaan kouluttautumiseen. Kou-
lutuksen ja keskinäisen vuorovai-
kutuksemme avulla pystymme 
palvelemaan asiakkaitamme kor-
keatasoisesti ja ammattitaitoisesti.

Esim. Pk- yrittäjälle tarjoamme 
räätälöidyn palvelusopimuksen, 
joka kattaa erilaisia palveluja sekä 
laitteiden huolto- ja ylläpidon.

Tuotevalikoimaamme kuuluvat 
tunnettujen valmistajien merkki-
tuotteet ja liikkeissämme asiak-
kaiden tarpeitten mukaisesti rää-
tälöidyt Data Group- tietokoneet. 
Myös huolto- ja asennuspalvelut 
ovat tärkeä osa toimintaamme.  

Data-Center Oy
Puh. (02) 568 504, www.data-center.fi 

DigiMesta.com verkkokauppaa 
vuodesta 2006. Myyntiartikkelit 
koostuvat pääasiassa erikoiselekt-
roniikasta mm. johdottomat ky-
päräpuhelimet motoristeille, sekä 
metsästyselektroniikasta mm. riis-
takamerat, valaisimet, kuulonsuo-
jaus ja koirapaikannuslaitteet. 

Yrityksellämme on asealan elin-
keinolupa joka mahdollistaa myös 
patruuna-, ase- ja metsästystarvi-
kemyynnin metsästäjille. DigiMes-
ta.com:in löydät verkosta www.di-
gimesta.com ja liikkeemme Huitti-
sista osoitteesta Lauttakylänkatu 
6-8. Avoinna ma-pe 10-17.

Digimesta
Puh. 045 1128622, myynti@digimesta.com

Laukkuja ja kukkaroita käsinpaine-
tusta puuvillamarkiisista 

EA-Design on yhden naisen yri-
tys, joka on perustettu 1999. Val-
mistan laukkuja ja kukkaroita itse 

painamastani puuvillamarkiisista. 
Tuotteet markkinoidaan pääasias-
sa messuilla ja markkinoilla, mut-
ta nyt maaliskuussa avaan netti-
kaupan osoitteessa www.kukkaro-
kauppa." .

EA-DESIGN
www.eadesign.fi  

Palvelumme lähtökohtana on tar-
jota lähes kaikki työt samasta 
osoitteesta. Moni työ yksi tekijä.

Olemme monipuolinen yhteis-
työkumppani saneerauskohteissa.  
Ammattilaisemme hoitavat työt 
vaikka hitsauksista, laatoituksiin tai 
tasoitetöistä, koneurakointiin. Ka-
lustomme on monipuolinen: piik-
kauskoneita, teladumpperi, trak-
tori, kuorma-auto, autonosturi, 
henkilönostin, saksilava, täry kai-
vinkoneeseen jne. 

Suoritamme teräsrakennemaa-
lauksia toimipisteessämme tai asi-
akkaan luona. Korkeapainemaala-
ukset, ulkomaalaukset, palosuo-

jamaalaukset, teollinen maalaus, 
laitemaalaukset ja pinnoitukset, 
antikondensipinnoitus. Teemme 
myös hiekkapuhalluksia siirrettä-
vällä kalustolla.

Lisäksi lattia- ja seinäpiikka-
ukset sekä hiontatyöt niin suuriin 
kuin pieniinkin kohteisiin koneel-
lisesti ja käsin.

Olemme maatalouden huippu-
osaaja pinnoituksissa. Olemme eri-
koistuneet lattioihin sekä seiniin.

Kurkkaa kotisivuillemme, siel-
tä selviää meistä paljon lisää sekä   
miksi olemme haluttu monipuoli-
nen osaaja.  

Esakon Oy
Puh. 0400 110 177, www.esalahteenmaki.fi  

Foto-Lab 3P Oy
Puh. (02) 568 531,  www.foto3p.fi  

OLEMME LÄHES 20 VUOTTA
HUITTISISSA TOIMINUT 
KUVAVALMISTAMO

Meiltä saatte laadukkaat kuvat 
tunnissa ja kuviin tarvittavat oheis-
tuotteet.

Lisäksi painatustuotteet esim. pai-
nojen ja mukien painatus kuuluu 
osaamiseemme.
Nettisivuillamme voit tilata kuvat, 
kuvakirjat, kortit ja kalenterit. Si-
vuillamme myöskin kuvauskoulu.

Tutustu www.foto3p." 

Haretek on Huittislainen vuonna 
1994 perustettu koneurakointiyh-
tiö. Toimialaamme ovat haketus ja 
hakkeen myynti. Toimialueena on 
Lounais-Suomi. Käytössämme on 

kaksi kotimaista seulalla varustet-
tua autohakkuria sekä kuljetuska-
lustoa. Ostamme jatkuvasti hake-
puuta tienvarteen toimitettuna. !

Haretek Oy
Puh. 0500 730 796, www.haretek.net 

Olemme Huittisissa toimiva  hi-
nauspalvelua tuottava yritys. Hi-
nauspalveluihimme kuuluvat: ras-
kaskalusto; kuorma- ja linja-autot, 
henkilö- ja pakettiautot, moottori-
pyörät, perävaunut, lukittujen au-
ton ovien avaukset, käynnistykset, 
välivarastointi. Yritys on perustet-
tu 1975, hinaustoiminta alkanut 

1981. Lähes 30 vuoden kokemus 
työstä.

Vuonna 2007 teimme franchi-
sing-sopimuksen pohjoismaiden 
johtavan hinaus- ja tiepalvelui-
ta tuottavan Falckin kanssa. Yritys 
toimii edelleen itsenäisenä yrityk-
senä, vaikka yhteistyön myötä ka-
lustomme väritys on muuttunut.

Hinauspalvelu Ilpo Ojala Oy
www.hinaus-ojala.fi  

Hinauspalvelu 
Ilpo Ojala Oy

Hintahaavi perustettiin Vamma-
laan v. 1995 ja Huittisiin v. 1999. 
Hintahaaveissa keskitytään siihen, 
missä ollaan hyviä. Samantapai-
sista liikkeistä pyritään erottautu-
maan henkilökohtaisella, iloisella 
palvelulla. Lasitavaroihin saa yksi-
löllisen kaiverruksen ja paketointi 
kuuluu aina kaupan päälle. 

Keskitymme aikuisen naisen 
vaatteisiin ja asusteisiin. 

Liikkeestämme löydät myös ko-
dintekstiilit, kausitavarat, lahjata-
varat ja kortit aina edulliseen hin-
taan.

 
Risto Rytin katu 22, Huittinen 
Marttilankatu 16, Sastamala

Hintahaavi
Puh. (02) 567 890, (03) 511 5300

Olemme vaihtoautoihin erikoistu-
nut liike,joka on  aloittanut toimin-
tansa v.1964 ja nyt toimimme toi-
sessa  polvessa v. 2000 eteenpäin 
Huittisten Ristikankaalla.

 Varastossamme on monipuoli-
sesti henkilö -ja pakettiautoja sekä 
moottoripyöriä.

 Tervetuloa tutustumaan vali-
koimaamme ja reiluille  kaupoille!

Huittisten Ajo-Auto Oy
Puh. (02) 569 251, 0400 779 231

www.huittistenajoauto.fi  

Huittisten Ajo-Auto Oy

Huittisten Alustasuojaus on ruos-
teenestokäsittelyihin, autojen ko-
larikorjauksiin, maalauksiin ja kat-
sastuskorjauksiin erikoistunut au-
tokorjaamo Huittisissa.

Yrittäjä Ilkka Isokallio on pyö-
rittänyt Huittisten Alustasuojausta 
jo vuodesta 1984. Yritys on kuulu-
nut alusta asti Dinitrol-ketjuun, jo-
ten käytössä on ollut aina markki-

noiden parhaimmat Dinitrol-stan-
dardi tuotteet. 

Pitkä kokemus, laadukkaat 
tuotteet ja eri automerkkien tun-
temus ovat paras lähtökohta on-
nistuneelle työlle.

Tutustu palveluihimme ja jä-
tä työsi alan ammattilaisen tehtä-
väksi.

Huittisten Alustasuojaus
Puh. (02) 561 886

Huittisten entisöinti ja
restaurointimaalaus
Puh. 050 366 9394

Palvelemme asiakkaitamme pää-
asiassa huonekalujen kunnostuk-
sessa ja entisöinnissä.
Yritys on aloittanut!  toimintansa 
vuonna 2004.
Teemme myös ovien ja ikkunoiden 
restaurointeja.

Myymme kunnostettuja! huoneka-
luja ja entisöintiin liittyviä tarvik-
keita.

Ota yhteyttä puh 050-366 9394, 
toimipaikkamme Väinöläntie 10!  
Huittinen.
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Huittisten Koti-ikkuna Oy
Puh. (02) 569 110,  www.koti-ikkuna.fi 

Asunnonvaihtoasiat mielessä?
Olemme valmiita jakamaan ammattitaitomme kanssasi asunnonvaihtoon 
liittyvissä haasteissa.
Saat meiltä yksilöllisen ja joustavan, tarpeesi ja toiveesi huomioivan väli-
tyspalvelun. Olemme Sinua varten!Tervetuloa!

Huittisten Käyttörengas
Puh. (02) 560 1660

TERVETULOA HYVILLE
RENGASKAUPOILLE!
Käyttörengas on luotettava ja suu-
rella sydämellä palveleva renkai-
den ja vanteiden ammattilainen. 
Perheyrityksemme on tarjonnut 
joustavaa palvelua Huittisissa jo 
yli kymmenen vuoden ajan ja vuo-
den 2009 alussa olemme laajen-
taneet toimintaamme myös Fors-
saan. Meille on kunnia-asia löytää 
juuri Sinun tarpeisiisi parhaiten so-

piva ratkaisu. Onnistumisesta ker-
tovat lukuisat kanta-asiakkaamme 
ympäri Suomea.
Valikoimastamme löytyvät mark-
kinoiden parhaat tuotemerkit ai-
na kilpailukykyiseen hintaan. Ren-
gastyöt hoituvat asianmukaisin, 
nykyaikaisin laittein, joita käyttä-
vät koulutetut ja vastuuntuntoiset 
asentajamme. Meillä hyvä palvelu 
kuuluu aina hintaan.

Kaharilan teollisuusalue HUITTINEN

Huittisten Laatuauto Oy
Puh. (02) 560 1670,  www.huittistenlaatuauto.fi 

Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä 
Huittisten Laatuauto Oy on täy-
den palvelun Volkswagen - Seat 

-autotalo.
 Laajasta Volkswagen - Seat 

-mallistosta löytyy vastaus kaik-
kiin autotarpeisiin.

Edistyksellinen Volkswagen 
-tekniikka takaa miellyttävän ajo-
nautinnon ympäristöä säästäen.

Kattavien merkkihuolto- ja 
varaosapalvelujen lisäksi Huittis-
ten Laatuautossa on hyvin varus-
tettu korikorjaamo.

Puhtaampaa ja taloudelli-
sempaa autoilua Huittisten Laa-
tuautosta.

Parveke-, terassi- ja rakennelasituk-
set, eristyslasielementit, peilit, ko-
riste- ja palolasit, akryyli-ja poly-
karbonaattilevyt, alumiinilistat ja 

kiinnittimet, sälekaihtimet asen-
nettuina. Tuulilasivaihdot kaikkiin 
automerkkeihin. Ilmainen tarjous-
laskenta.

Huittisten Lasipaja Oy
Puh. 044 056 6386, lasipaja@dnainternet.net

Kattoremontit, konesaumakatot, rännit, alastulot, kattoturvatuotteet. 
Kaikki rakennuspeltityöt. Kurottaja-palvelu 13 m. Myös sisäremontit.

Huittisten JP-Rakennuspelti
Puh. 0400 735 859, jp-rakennuspeltioy@dnainternet.net 

Huittisten Kuljetus Oy on Huittis-
ten alueella toimiva 24:n osakkaan 
omistama kuljetusten välitysyritys.  
Tunnetaan myös KTK:na.

Hoidamme Huittisten alueen 
jätehuollon ja toimitamme soraa, 

mursketta, sepeliä, multaa asiak-
kaiden tilauksesta.

Yritys toimii myös Nesteen 
polttoaineiden jälleenmyyjänä. 
Meiltä myös nosturipalvelut.

Huittisten Kuljetus Oy KTK
Puh. (02) 569 024

Huittisten matkatoimisto on vuo-
desta 2004 toiminut perheyritys, 
jossa asiakkaita palvelevat Anne 
ja Maria. Saat varattua kauttamme 
seuramatkat, kaupunkilomat, lai-
varisteilyt, kylpylämatkat, hotellit 
niin ulkomailla kuin kotimaassakin, 

lentoliput, yksittäiset ja ryhmämat-
kat. Poikkea tutustumaan, loma on 
vain askeleen päässä!
Huittisten Matkatoimisto
Virastokatu 1
32700 Huittinen
matkatoimisto@huittinen.com

Huittisten Matkatoimisto
Puh. (02) 567 100

Kiinteistönvälitystä ja isännöintiä. 
OP-Kiinteistökeskus on Suomen 
vanhin kiinteistönvälitysketju, jo-
ka on osa Suomen suurinta ! nans-
sitaloa OP-Pohjola-ryhmää. Teem-
me asuntokauppaa jo yli 60 vuo-

den kokemuksella. Asiakkaamme 
saa palvelulukseensa vahvan pai-
kallisen osaamisen lisäksi valtakun-
nallisen ketjun ja koko OP-Pohjola-
ryhmän laajan osaamisen.
Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Huittisten OP-Kiinteistökeskus Oy
Puh. (02) 560 5533, (02) 560 5535 

Sisustus- ja lahjatavaraliike Huittis-
ten Satulinna sijaitsee aivan Huit-
tisten keskustassa, Miljoonaristeyk-
sessä. Tarjoamme asiakkaillemme 
iloa arkeen panostaen kotimaisiin 
ja laadukkaisiin tuotteisiin. Paikka-

kunnalla olemme tunnettu ihanis-
ta ikkunoistamme. Kurkkaa uusim-
mat ideat ja tapahtumat faceboo-
kista. Aina ilo palvella, tervetuloa 
tunnelmalliseen tupaamme Huit-
tisiin!

Huittisten Satulinna
Puh. (02) 561 055, www.huittistensatulinna.fi 

Luotettavaa tilitoimistopalvelua vuodesta 1993. Palveluihimme kuuluu 
myös verkkolaskutus asiakkaan puolesta.

Huittisten Seudun Tilikeskus Oy
Puh. 02-5607902

Huittisten Sähkötekniikka Oy
Puh. (02) 581 0810 (Huittinen), (02) 565 040 (Sastamala)

Huittisten Sähkötekniikka Oy on 
aloittanut toimintansa vuonna 
1995.

Toimenkuvaan kuuluvat tieto-
koneiden ja oheislaitteiden myynti 
sekä huolto. Matkapuhelimet tuli-
vat matkanvarrella mukaan ja tänä 
päivänä puhelimet, niiden tarvik-
keet ja huollot näyttelevät suurta 
osaa liikevaihdosta.

Toimipaikkoja on nyt kaksi, 

Huittisissa sekä Vammalassa. Osaa-
va henkilökuntamme palvelee on-
gelmissanne ja tarpeissanne.

Vahvana yhteistyökumppanina 
mukana on Sonera. Puhelin ja liit-
tymä kannattaa ottaa määräaikai-
sella sopimuksella ja samalla tule-
vat suurimmat säästöt. Parhaillaan 
yrityksille on 39 euron tarjous jossa 
on huippupuhelin sekä reilusti pu-
heaikaa. Tervetuloa tutustumaan!

Yrityksille 39,-
2500 min + netti 
+ huippupuhelin

Huittisten Säästöpankki on 130-vuo-
tias kasvava ja vakavarainen maakun-
nallinen pankki, jolla on konttorit Eu-
rassa, Huittisissa, Kokemäellä, Poris-
sa, Sastamalassa (Vammala ja Äetsä), 
Säkylässä ja Ulvilassa. Pankin tase on 
341 miljoonaa euroa, talletukset 262 
miljoonaa euroa ja luotot 243 miljoo-
na euroa. Palveluksessamme on 60 
pankkialan ammattilaista, jotka pal-
velevat noin 24.500 asiakasta. Sääs-
töpankki on paikallinen, itsenäinen 
ja suomalainen pankki, jolla on tut-
kitusti Suomen tyytyväisimmät ja us-
kollisimmat asiakkaat. (Vuotuinen EPSI 
Rating -asiakastyytyväisyystutkimus 2010: 
Suomen pankit).

Asiakkuudesta kumppanuuteen
Jos olet jo Säästöpankin asiakas, voit 
onnitella itseäsi. Säästöpankin vah-
va vakaravaisuus, paikallinen pää-
töksenteko ja maakunnan tuntemus 

varmistavat sen, että toiminnan he-
delmät hyödyttävät kotimaakunnan 
talouselämää.
Huittisten Säästöpankin toimintaa 
ohjaavia arvoja ovat vakavaraisuus, 
asiakasläheisyys, luotettavuus ja 
osaaminen. Toimintamme lähtökoh-
tana ovat asiakkaidemme tarpeet. 
Tunnemme asiakkaamme ja he tun-
tevat meidät. Se on paras mahdolli-
nen lähtökohta kestävälle asiakas-
suhteelle. 
Visiomme on, että olemme luotet-
tava ja aidosti asiakkaistamme huo-
lehtiva kumppani. Yhdessä menes-
tymme!
Ota rohkeasti yhteyttä!

Huittisten Säästöpankki
Puh. 010 841 5700,  www.saastopankki.fi /huittistensp

Huittisten TRH-Palvelu Oy on 
1.12.1993 perustettu perheyritys. 
Aloitimme kiinteistönhoidolla ja 
henkilövuokrauksella. Kiinteistön-
hoidosta tuli yrityksemme varsi-
nainen päätoimiala kolmen vuo-
den kuluttua, kun meille tarjottiin 
ison liikekeskuksen kiinteistönhoi-
toa. Alusta alkaen olemme panos-
taneet voimakkaasti omaan kalus-
toon ja toiminnan kehittämiseen. 
Yrityksessä työskentelee kymme-
nen henkilöä. Toimimme Huittisis-
sa ja lähikunnissa. 

Toimintamme perustuu ehdot-
tomaan luotettavuuteen. Hoidam-
me työt ilman, että asiakkaan tai 
isännöitsijän pitää soitella perään. 
Pyrimme ennakoimaan mahdolli-
set viat ennen kuin pienestä viasta 
tulee isompi remontti. Vaitiolovel-

vollisuus koskee niin asukkaiden, 
taloyhtiöiden kuin yritystenkin asi-
oita. 

Käsittelemme jokaisen tarjous-
pyynnön ja työtarjouksen tarkoin. 
Emme lupaa mitään sellaista, mi-
tä emme pysty asiallisesti toteut-
tamaan. 

Keikkaluonteisia tehtäviä meil-
le tulee lähinnä siivouspuolella ja 
niihin olemme pystyneet reagoi-
maan hyvin. Tämän mahdollistaa 
joustava henkilökunta. 

Kaluston kehittäminen siivous-
välineistä aurauskalustoon on tär-
keää. Pyrimme pitämään yrityk-
sen kaikki työvälineet ajanmukai-
sina.Tasaisin väliajoin järjestämme 
henkilökunnalle ulkopuolisen kou-
luttajan pitämiä koulutuksia. 
Päivystyksemme toimii 24 h/vrk.

Huittisten TRH-Palvelu Oy
Puh. 050 366 6153, www.trh-palvelu.fi  

Ammattitaitoista kauneuden- ja 
ihonhoitoa. Ihonhoitoklinikka Ka-
riniemi on kauneuden ja ihonhoi-
don erikoishoitola, jossa voit ren-
toutua ja rauhoittua kiireettö-
mässä ilmapiirissä rauhoittavaa 
musiikkia kuunnellen sekä nauttia 
ammattilaisen korkealuokkaisin 
tuottein tekemistä hoidoista. 

Palveluumme kuuluvat mm. 
kasvo-, käsi- ja jalkahoidot, kesto-
värjäykset, ripsipermanentti, meik-
kaukset, kuumakivihieronta, yrt-

tisyväkuorinta, neulaushoito, la-
serhoidot, kestopigmentoinnit, 
täyteaine, diatermia ja Visia –iho-
analyysi. Tuotevalikoimamme sisäl-
tävät Exuviance, Guinot, Nutriance 
sekä Tri Schrammekin hoitosarjat 
sekä ravintolisät ja painonhallinta-
tuotteet.

Suo itsellesi rentouttava tau-
ko arjesta ja avaa ovi kauneuden 
ja hyvinvoinnin maailmaan. Olet 
lämpimästi tervetullut hemmotel-
tavaksi!

Ihonhoitoklinikka Kariniemi
Puh. Seija 045-325 0298, Heli 050-535 7639 

www.hoitolakariniemi.fi , www.klinikkakariniemi.fi 

Industrial consulting services.
Tarjoamme yritysten kehittä-

mispalveluita seuraavilta alueil-
ta liiketoiminnan kehittämiseksi ja 
uudistamiseksi: strategian laatimi-
nen ja uudistaminen, uusien liike-
toimintamahdollisuuksien etsimi-

nen, terveyttäminen tai tuloksen 
parantaminen johtaminen ja hal-
litustyö, laadun ja tuottavuuden 
parantaminen, laatu-, ympäristö- 
ja työturvallisuusjärjestelmien ra-
kentaminen tai kehittäminen. Kat-
so lisää www.incoserv.! 

Incoserv Oy
www.incoserv.fi 

Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto Oy
www.kiviniitty.fi  

Sastamalassa ja Huittisissa toimiva 
Kiviniityn auto- ja maataloushuol-
to tarjoaa paikallista palvelua use-
alla eri osa-alueella. 

Myymälästä löydät laajan va-
likoiman työkaluja, työasuja, va-
raosia, voiteluaineita ja montaa 

muuta tuotetta. Varaosavalikoi-
maamme kuuluu henkilöautojen 
osien lisäksi myös raskaan kalus-
ton varaosat. Sastamalassa toimi-
vat myymälän lisäksi myös auto- ja 
maatalous konehuolto.
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Rakennusten ja lattioiden nosto-
työt teräspaalujen ja polyuretaa-
nin varaan

Maanrakennustyöt: kaivutyöt, 
maa-aineskuljetukset, salaojat ja 

sadevesiviemärit asennuksineen
Eristystyöt: sokkelieristyksien sanee-
raukset, polyuretaanilämpöeristyk-
set ruiskuttaen tai valaen.

Kuretekniikka Oy
Puh. Huittinen (02) 561 393, Seinäjoki 040 5266 979

Maanrakennustyöt: kaivuty
maa-aineskuljetukset, salaoja

Korpela on vuonna 1958 perustet-
tu satakuntalainen liha-alan yritys.
Laajaan tuotevalikoimaamme kuu-
luvat aidot savusaunatuotteet, pe-
rinteiset ruoka- ja leikkelemakka-
rat, erilaiset kokoliha- ja erikoisval-
misteet sekä valmisruuat.

Kaikki tuotteemme valmiste-
taan ammattitaidolla parhaista, 
laadukkaista raaka-aineista. Kor-
pelan tuotteita haukatessasi tiedät 
takuuvarmasti nauttivasi maukas-

ta, korkealaatuista herkkua.
Valtakunnallisesti tunnetut 

tuotteemme valmistetaan perin-
teisillä valmistusmenetelmillä tuo-
tantotiloissamme Huittisissa ja 
Honkajoella.

Valmistamme herkulliset palvi-
tuotteemme perinteiseen tapaan 
lepäntuoksuiseen aromiinsa aidos-
sa suomalaisessa savusaunassa.

Korpela — Mausta sen muistat!

Lihajaloste Korpela Oy
Puh. (02) 560 5600

Lujakumi OY
www.lujakumi.fi 

Lujakumi Oy on alueellinen, ren-
gasalan johtava länsisuomalainen 
perheyritys. Moniosaajayrityksessä 
työskentelee lähes 40 alan ammat-
tilaista. Yhtiöllä on viisi toimipaik-
kaa, joista kaksi Porissa. Lisäksi täy-
den palvelun rengaspisteet löyty-
vät Huittisista, Raumalta ja Turusta. 

Lujakumin rengaspalvelu kat-
taa kaikki kokoluokat. Yksityise-
nä ja 100 prosenttisen kotimaise-
na rengastalona nopea ja luotet-
tava asiakaspalvelu on Lujakumille 
avainsana, josta ei tingitä. Perhe-
yhtiön henki ja pitkänlinjan osaa-
minen on puhallettu kaikkiin työn-

tekijöihin, joten kokonaisvaltai-
nen, asiakaslähtöinen palvelu ei 
ole vain sanahelinää. 

Lujakumi Oy tarjoaa yhteis-
työkumppaniensa kautta rengas-
huoltopalveluja myös sekä valta-
kunnallisesti että kansainvälisesti. 
Yritys kehittää toimintaansa tule-
vaisuuden hyväksi perinteitä kun-
nioittaen. Lujakumi Oy on Auton-
rengasliitto ry:n asiantuntijaliike.

Renkaat Kaikille Teille
tutustu iskulauseen mukaisiin pal-
veluihin Palvelut –osiossa.

LVI-asennus Vainio Ky Huittisissa 
tarjoaa lvi-tarvikkeiden myynti-, 
asennus- ja huoltopalveluita. 

Yrityksen erityisosaamiseen 
kuuluvat viemärien kuvaukset 

myös Vammalan alueella, sekä 
haponkestävät ja rst-työt. Näiden 
lisäksi myynnissä on wc- ja kylpy-
huonekalusteita.

LVI-asennus Vainio Ky
Puh. (02) 569790, 0400 838 533

Olemme Huittisissa toimiva lvi-
ja rakennusalan yritys. Toimenku-
vaamme kuuluu niin lvi-alan työt 
kuten myös kaikenlaiset rakennus-
työt lattiasta kattoon asiakkaiden 
tarpeiden mukaan! 

Nyt uutuutena myös terassi ja 
kattolasitukset.

Lvi- ja Rakennuspalvelu Ojala Ky
www.lvi-nettikauppa.fi 

Asunto- ja kiinteistökaupan!avain-
paikka Huittisten ja lähikuntien 
alueella jo 30 vuoden ajan.

Asunto- ja kiinteistökaupassa 
on kyse aina suurista taloudelli-
sista arvoista. Siksi on luonnollis-
ta, että kauppa hoidetaan luot-
tamuksella ja parhaalla mahdolli-
sella asiantuntemuksella. Meidän 
kanssamme isotkin asiat voidaan 
hoitaa turvallisesti ja luottamuk-
sellisesti vuosikymmenten koke-
muksella.

Lännen KLH-välitys
Puh. 0400 332 802

Lauttakylänkatu 1, Huittinen

Jorma Suominen
kiinteistönvälittäjä, lkv

julkinen kaupanvahvistaja

Lännen Tilitoimisto Oy on palvellut 
asiakkaitaan jo neljän vuosikym-
menen ajan. Palveluihimme kuu-
luvat mm.: kirjanpidon hoito, yhti-
ön perustamiset ja muut yritysjär-
jestelyt, osto- ja myyntireskontran 
hoidot sekä palkanlaskenta. Käy-
tössämme on Heeros Systems Oy:n 

ohjelmaratkaisut, jotka mahdollis-
tavat verkkolaskujen lähetyksen 
ja vastaanoton täysin sähköisesti. 
Olemme Suomen Yrittäjien sekä 
Kauppakamarin jäsen. Toimimme 
Satakunnan ja Porin talousalueel-
la. Ota yhteyttä!

Lännen Tilitoimisto Oy
Puh. (02) 560 6500 

Nostopalvelut, erikoiskuljetukset, 
maanrakennus. Maanrakennus Ka-
riniemi Ky on vuonna 1960 perus-

tettu perheyritys. Päätoimialaam-
me ovat nosto-, erikoiskuljetus- ja 
maanrakennuspalvelut. 

Maanrakennus Kariniemi Ky
Puh. (02) 569 941

Mahlamäki Yhtiöt on kuljetuslii-
ke, johon kuuluu P Mahlamäki Ky 
sekä PM Trans Oy. Yrityksellämme 
on ollut kuljetustoimintaa jo vuo-
desta 1949. Sopimusliikenteen li-
säksi tarjoamme 75 t/m nosturi-
autolla asennus- ja kuljetuspal-
veluita. Nosturin asennuskorilla 
ulottuvuus on 28 metriä, ja kanta-

vuus 2hlö+100kg. Näiden palve-
luiden lisäksi meillä on mahdolli-
suus myös järjestää varastokont-
tien vuokrausta.

Mahlamäki Yhtiöiden toimi-
paikka on Huittisissa, josta toi-
mimme pääasiassa Etelä-Suomen 
alueella.

Mahlamäki Yhtiöt
Puh. 050 563 3020, www.mahlamakiyhtiot.fi  

Meka-Kuva
Puh. (02) 569 199,  www.mekakuva.fi 

Meka-Kuva on 1998 perustettu yri-
tys.

Meiltä löydät kaikki nykyaikaiset 
valokuvauspalvelut, kamerat ja va-
lokuvaamiseen tarvittavat lisäva-
rusteet. Valokuvamme ovat huip-
pulaatuisia ja saat ne mukaasi jopa 
odottaessa. Aidot valokuvat val-
mistamme nykyaikaisella digilab-
biksella.

Ammattivalokuvaajamme ku-
vaa ammattitaidolla studiossam-
me tai valitsemassasi paikassa.

Kuvaamme myös koulu- ja ker-
hokuvauksia. Meiltä saat viralliset 
passikuvat heti mukaan.

Lahjatuotteet valmistamme 
painamalla kuvan/piirustuksen tai 
muun vastaavan esim. esiliinaan, 
mukiin, avaimenperään.

Yritysten henkilö- ja käyntikor-
tit valmistamme kestävälle alumii-
nille.
Se palveleva fotokauppa.
www.mekakuva." 

Risto Rytin katu 31, HUITTINEN

Metsämäen Auto- ja Konekorjaa-
mo on ammattitaidolla ja suurella 
sydämellä toimiva täyden palvelun 
huoltokeskus.

Olemme hoitaneet autojen ja 
traktoreiden korjaukset ja huollot 
jo vuodesta 1993.

Koulutettu henkilökuntamme 
huolehtii nykyaikaisilla laitteilla 
menopelisi kaikista tarpeista.

Metsämäen auto- ja konekor-
jaamossa kaikkien automerkkien 
huoltopalvelut onnistuvat nope-
asti ja asiantuntevasti.

Erikoisosaamiseemme kuulu-
vat webastojen ja ilmastointilait-
teiden huollot.

Kaikki korjaamopalvelumme 
tehdään viimeisintä tekniikkaa 
olevilla laitteilla ja henkilökuntam-
me on saanut kouluksen juuri näi-

hin tehtäviin.
Huolellisesti tehty peltityö ta-

kaa onnistuneen maalauksen. Käy-
tössämme on moderni korinoikais-
urobotti jolla auton runko saadaan 
oikaistua tarkalleen oikeisiin mit-
toihinsa.

Käytämme vesiohenteisia, ym-
päristöystävällisiä automaale-
ja. Paineistettu maalaamo, kuiva-
tusuuni sekä vahva ammattitaito 
takaavat laadukkaan maalauksen.

Vakuutusyhtiöiden työt luotet-
tavasti ja nopeasti pienestä naar-
mujen korjauksista kolarikorjauk-
siin.

Hinauspalvelumme auttaa si-
nua 24h/vrk.

Lisää nettisivuillamme www.
metsamaki.com

Metsämäen Auto- ja Konekorjaamo
Puh. (02) 568 883, www.metsamaki.com

 Motovision oy on perustettu vuon-
na 2010.

Liike sijaitsee Huittisissa osoit-
teessa Turuntie 33, (Mommolan 
motelli).

Olemme pienkonealan erikois 
liike. Meiltä saat Polaris- ja Honda- 
mönkijät, sekä Ligier-mopoautot 
ja Aprilia Gilera- ja Honda-kevarit. 
Metsä- ja puutarhakoneiden edus-
tuksia ovat Honda, MTD, Echo-
Shindaiwas. Perämoottorit Honda, 
Tohatsu- sekä Clen-pesurit. 

Motovision tekee myös henki-
lö- ja pakettiautojen pikahuoltoja.
!
Myynti, huolto, varaosat.
!

Motovision Oy
Puh. (02) 566 470, www.motovision.fi  

Nalkas Oy on kunnossapitoalan 
tarvikemyyntiä ja varastointia har-
joittava yritys Huittisissa.

Periaatteemme on tehdä kaup-
paa tunnetuilla ja laadukkailla 
tuotteilla, asiantuntevalla asiakas-
palvelulla ja sovituilla toimitus-
ajoilla.

Vahvuutemme on nopea ja luo-
tettava palvelu, joka toimii tarvitta-
essa 24h/vrk, myös viikonloppuna.

Esimerkkeinä tuotteistamme 
mainittakoon suodattimet, kiila-

hihnat, laakerit, sähkömoottorit 
jne...

Meiltä saat myös kuljetinhih-
nat, rullat ja tappivaihteet tarvik-
keineen.

Välitämme myös raskaan kalus-
ton Teboil -laatuöljyt.

Jälleenmyymme myös Shell 
-voiteluaineet, Teboil- ja Statoil-
voiteluaineet ja rasvat.

Katso tuotemerkkimme netti-
sivuiltamme www.nalkas." 
Koskuankatu 6, 32700 HUITTINEN

Nalkas Oy
Puh. (02) 566 087, www.nalkas.fi  

”Jos odottaa kaiken olevan täydellistä, 
ennen kuin ryhtyy toimeen, on sama 

kuin lähtisi matkaan, vasta kun kaikki 
liikennevalot näyttävät vihreää. 

-Karen Ireland
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Tervetuloa melko uuteen liikkee-
seemme, joka sijaitsee Huittisten 
Siwan kiinteistössä Kirjatie 6. 

Ostamme ja myymme kaiken-
laista erilaista tavaraa. Myös kuo-
linpesät kiinnostavat. Meiltä löytyy 
niin uutta kuin vanhaa mukavaan 
hintaan. Esim. lasitavaraa on hyvin 
laajalti, melkein joka lähtöön jota-

kin. Kirjoja on myös paljon, lähes 
joka alueelta enemmän tai vähem-
män. Huonekaluja on myös paljon, 
niin talonpoikaista, retroa kuin uu-
dehkoa. Sarjakuvia ja postikortteja 
sekä keräilytavaraa on myös. Lisäk-
si on paljon muuta, jonka huomaat 
kun tulet käymään. 

Tervetuloa! Jarmo.

Osto ja Myyntiliike Hohto
Puh. 050 400 3419

Peic on pitkään sähköalalla toimi-
neen ammattilaisen 2003 perus-
tama sähkö- ja automaatioalan 
palveluja tarjoava yritys. Peic tar-
joaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja 
yritysten liiketoimintaa tukevien 
sähköteknistenjärjestelmien käy-
tettävyyden, suorituskyvyn, var-
mempaan hallintaan. Suunnitellut 
ratkaisut ovat aina asiakkaan tar-
peiden mukaan toteutettuja.

Peic toimintamallissa asiakas-
kohtaiset ratkaisut suunnitellaan 

käyttäen mahdollisimman paljon 
valmiita tuotteita. Valitettavasti 
valmistuotteiden toiminnallisuus 
ei aina vastaa täysin asiakkaiden 
tarpeita.

Tämän vuoksi Peic toteuttaa 
suunnittelemiinsa ratkaisuihin 
puuttuvat integroinnit konsultoin-
tityönä ja vastaa asiakkaiden kou-
luttamisesta ratkaisujen maksi-
maalisen hyödyntämisen varmis-
tamiseksi.

Peic Oy
Puh. (02) 568 276, GSM 0500 781 352 

Kun autosi kaipaa pesua konehuo-
neesta, syväpesua ulkopuolelta, 
puhdistusta sisäpuolelta tai vaha-
usta, me autamme Sinua. Harjako-
neita emme käytä vaan teemme 
autojen pesut käsityönä - takaam-
me varmasti puhtaan lopputulok-
sen! Jos Sinua jokin asia askarrut-
taa autosi puhtaanapitoon liittyen, 
vastaamme mielellämme kysy-
myksiinne.

Nyt myös autojen titaanipinnoituk-
set 5 vuoden takuulla. 

Autokatu 6

PP-Pesu
Puh. 050 555 7623, www.pp-pesu.fi 

Pikajako on vuodesta 1983 toimi-
nut kuljetusalan yritys. Aluksi yri-
tyksen perustaja Timo Tamminen 
aloitti yhdellä autolla. Vahva usko 
siihen mitä tekee ja kova yrittäjä-
luonne on tuottanut tulosta. Tänä 
päivänä Pikajako työllistää noin 10 
henkilöä ja autojakin on jo toista-
kymmentä. Peräkärryistä, ruohon-
leikkureista yms. puhumattakaan. 

Vuosien varrella asiakkaita 
kuunnellen on toimenkuvakin laa-
jentunut ja mukaan on tullut esi-
merkiksi autojen- ja peräkärryjen 
vuokraus. Myös ruohonleikkaus-
palvelu on tullut osaksi toimintaa. 
Luottamussuhde on mielestäm-
me erittäin tärkeä osa liiketoimin-
taa. Haluamme luoda hyvän ja tii-
viin asiakassuhteen myös sinuun/
yritykseesi. Ota meihin rohkeasti 

yhteyttä kun tarvitset luotettavaa, 
nopeaa ja edullista kumppania kul-
jetuspalveluihin. 

Me haluamme olla aidosti mu-
kana alusta loppuun ja sen kertoo 
Timo Tammisen mottokin: ”Asia-
kasta on kuunneltava ja häntä on 
palveltava aina parhaalla mahdol-
lisella tavalla.” 

Pikajako Timo Tamminen
Puh. 0500 839 771, www.pikajako.fi 

Pub Sininen Karhu
Puh. (02) 566 346,  www.pubsininenkarhu.fi 

Livemusiikkia joka lauantai
Sininen karhu tallusti Huittisiin noin 
13 vuotta sitten. Meillä on A-oikeu-
det ja tarjoamme myös maittavaa 
pizzaa.
Vapaa-ajan viihdykkeenä on kaksi 
biljardipöytää,kolme darts tikkatau-
lua sekä erilaisia lautapelejä. Asiakas-
paikkoja meillä on yläkerrassa ja ala-

kerrassa yhteensä yli 300 sekä aurin-
gon nälkäisille 40 paikkainen terassi.
Joka tiistai ja perjantai lauleskellaan 
karaoken tahtiin.
Vuosi sitten avattiin uudet tilat ala-
kertaan, ja perjantaikaraoket laule-
taankin siellä, joka lauantai esiintyy 
livebändi, viikonloppuisin olemme 
auki kello 3:een asti.

Kiintokalusteiden moniosaaja

Satahansa Keittiöt valmistaa ja 
asentaa kotiinne keittiöt, kylppä-
rit, peililiukuovet, komerot ja muut 
kiintokalusteet.

Meillä on Satahansassa Huitti-
sissa pysyvä näyttely , tule tutustu-
maan. Lisäksi olemme myös merkit-

tävä julkisten tilojen kalustaja. Koh-
teinamme ovat ollet mm. sairaalat , 
vanhainkodit , kahviot , (esim. TAYS 
kahvio) Ym.! Yhdessä!Isku-kalustei-
den ja muiden !Satahansa yrittäjien 
kanssa voimme tarjota!isompia ko-
konaisuuksia. !

Satahansa Keittiöt
Puh. (02) 560 6770, 040 751 0308, www.satahansa.com 

Sisustustalo Malla tarjoaa ammat-
titaidolla sisustussuunnittelun, si-
sustusompelun, verhoilun ja sisus-
tuskankaat ja -tuotteet. Olipa sisus-

tustarpeesi pieni tai suuri meiltä 
löydät tarvittavat tiedot, taidot ja 
tuotteet.

Sisustustalo Malla
Puh. (02) 568 421,  www.sisustustalomalla.fi 

Erittäin edullisiä teräskaarihalleja.
Suomen Teräskatteen kaarihal-

lit valmistetaan täysin kotimaisesti 
värivalmiista teräslevyistä pro" loi-
malla itsekantavaksi rakenteeksi ja 
konesaumataan yhteen, joten siinä 
ei ole pulttiliitoksia.

Hallit ovat erittäin pitkäikäisiä, 
huoltovapaita ja soveltuvat mo-

nenlaiseen käyttöön. Suomen Te-
räskatteen kaarihallit on mahdol-
lista myös lämpöeristää. Leveydet 
18 m - 39 m. Pituus vapaasti valit-
tavissa.

Meidän kaarihallit pystytetty-
nä ja eristämättömänä noin 70 #/
lattianeiliö+alv. Lisähinnasta saata-
vana myös perustus ja päädyt.

Suomen Teräskate Oy
www.teraskate.fi 

Sähköliike EJ Lehto Oy !on vuonna 
1995 perustettu sähköalan yritys, 
jonka toimipaikka sijaitsee Huitti-
sissa. Yrityksemme nostalgiset toi-
mitilat ja monipuolinen tarvike-
myymälämme sijaitsevat vanhassa 
punatiilisessä kivinavetassa kau-
pungin keskustassa. !

Yrityksemme toimialaan kuu-
luvat erilaiset sähkö- ja automaa-
tioalan työt. Asiakaskuntamme on 
laaja. Asiakkaitamme ovat kotita-
louksien lisäksi teollisuus ja maata-
lous sekä teleoperaattorit. Vastuu-
alueenamme ovat myös tieto- ja 

kaapeliverkkojen asennukset, kor-
jaus ja huolto.Teemme perinteisiä 
sähköasennuksia uudisrakennuk-
siin ja saneerauskohteisiin, huo-
lehdimme hälytysjärjestelmien ja 
kaapeliverkkojen asennuksista ja 
saneerauksista sekä maatalouden 
ja teollisuuden automaatiosta. 

Lisäksi tiloissamme toimii mo-
nipuolinen tarvikemyymälä, jonka 
tuotevalikoimaan kuuluvat sähkö-
asennustarvikkeet kodin sähkötöi-
hin sekä teknisiin ja maatalouden 
tiloihin.

Sähköliike E. J. Lehto Oy
Puh. (02) 560 1640, www.ejlehto.fi 

Tapanilan Höyläämö Ky on perus-
tettu 1994. Se toimi aluksi toimini-
mellä Rahtisahaus K. Tapanila, jol-
loin toiminta oli ainoastaan puiden 
sahausta kiertävällä kenttäsirkkelil-
lä. Ensimmäinen höyläkone ostet-
tiin vuonna 1997, jolloin höyläys-

toiminta alkoi. 
Nykyinen toiminta on lähinnä 

puutavaran myyntiä ja höyläystä. 
Uusi nimi Tapanilan Höyläämö Ky 
otettiin käyttöön vuonna 2007 toi-
minimen vaihtuessa ky:ksi. Yritys 
sijaitsee Huittisissa.

Tapanilan Höyläämö Ky
Puh. (02) 566 417 www.tapanilanhoylaamo.fi  

Tehokuivaus Oy on vuonna 1988 
perustettu satakuntalainen yritys. 
Kattavaan palveluvalikoimaamme 
kuuluvat kosteusmittaukset, vesi-
vahinkojen kuivaukset, sisäilma-
tutkimukset, iv-puhdistukset sekä 
hajunpoisto- ja desin" ointipalve-
lut. Peruspalveluitamme täyden-

tää vielä joukko muita palvelui-
ta, mm. pölynhallinta, märkätila-
valvonta, lämpökuvaukset, Meiltä 
saat kaikki palvelut kiinteistösi hy-
vinvointiin. Vesivahinkojen hätä-
päivystys palvelee 24 h/vrk nume-
rossa 0400-763329.

Tehokuivaus Oy
Puh. (02) 639 2212, www.tehokuivaus.fi  

Ratsastuskoulu, fysioterapia pal-
velut - myös ratsastajille, eläinfy-
sioterapia.

Tarjoamme turvalliset, laa-
dukkaat ratsastusolosuhteet, hy-
vinhoidetut opetusratsut ja yk-
silöllisen ja istuntapainotteisen 
opetuksen. 

Huittisten kaupungin loistava 
liikenteellinen sijainti, erinomai-
set kulkuyhtydet tekevät helpok-
si saapumisesi maaseudun rau-
haan Tuorin Ratsutilalle.

Tuorin Ratsutila
Puh. 050 4080 747 (Jutta Tuori), 050 5573 450 (Ella Tuori) 

www.tuorinratsutila.fi 

VM-Huoltokeskus on 2008 Huitti-
siin perustettu kodinkonehuolto. 
Palveluksessamme on koulutetut 
ammattiasentajat sekä maahan-
tuojien tuki ongelmatilanteiden 
ratkaisemiseksi. Käytössämme on 
myös viimeisimmät testilaitteet, 

joilla vikakoodien lukeminen niitä 
tukevista laitteista onnistuu. Meil-
tä kodinkoneisiin huoltojen ja kor-
jauksien lisäksi myös tarvikkeita ja 
varaosia. 

Olemme TUKESin hyväksymä 
huoltoliike.

VM-Huoltokeskus
Puh. 010 666 7686, www.vm-huoltokeskus.fi 

Veljekset Mäkitalo Oy on huittislai-
nen maanrakennusalan yritys jo-
ka toimii eri puolilla Suomea, pää-
sääntöisesti Lounais- ja Etelä-Suo-
men alueella.

Harjoitamme murskaustoimin-
taa, kuljetuspalvelua, kaivinkone-
palvelua, pyöräkuormaajien vuok-
rausta sekä kalkinlevitystä. Työl-
listämme 35 henkilöä joten työlle 
kuin työlle löytyy tekijänsä.

Teemme työmme alusta lop-
puun vahvalla ammattitaidolla ja 

haluamme tarjota asiakkaalle par-
haan mahdollisen lopputuloksen.

Veljekset Mäkitalo Oy:n toimin-
nassa on pyrkimyksenä tehdä ker-
ralla valmista urakkasopimuksessa. 
Työtilauksissa tai työsopimuksessa 
sovitulla tavalla siten, että tehty 
työ täyttää sille asetetut laatuvaa-
timukset ja että toiminta vastaa ti-
laajan vaatimuksia ja odotuksia.

Lisää nettisivuillamme www.
veljeksetmakitalo." 

Veljekset Mäkitalo Oy
Puh. (02) 566 273, www.veljeksetmakitalo.fi 

VMP on suomalainen yritys, joka 
on erikoistunut Euroopan alueel-
la vastuulliseen henkilöstöpalve-
luiden tuottamiseen sekä yritysten 
kilpailuvoiman kasvattamiseen. 

VMP on asiakkailleen ja muille 
sidosryhmille luotettava ja haluttu 
yhteistyökumppani, jonka palve-
luksessa työskentelee alan rautai-

simpia ammattilaisia.
VMP on vastuullisesti palveleva 

henkilöstöyritys. Se on alan suun-
nannäyttäjä, joka tuo voimavaroja 
sinne, missä niitä tarvitaan. 

Se luo uutta sekä kehittää ja ra-
kentaa palveluita, jotka auttavat 
yrityksiä menestymään.

VMP Group / 
Henkilöstöpalvelu Pirttikoski Oy
Puh. (02) 561 300
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 !Samuli Suonpää

Arvonlisäverotuksen käsittely ja vero-
velvollisuus muuttuu rakennusalalla 
merkittävästi, kun Suomessa otetaan 
käyttöön ns. käännetty arvonlisävero-
velvollisuus 1.4.2011 alkaen. Käänne-
tyssä verovelvollisuudessa myynnin 
arvonlisäverojen maksamisesta onkin 
vastuussa ostaja, ei myyjä. Uudistuk-
sen tavoitteena on harmaan talouden 
kitkeminen rakennusalalta. Ajatus on, 
että kun rakennusalalla usein pitkäk-
si kasvaneissa aliurakointiketjuissa ei 
enää ketjun läpi kuljeteta arvonlisä-
veroa vaan pääurakoitsija vastaa ve-
ron maksamisesta, rikollinen veron-
kierto vähenisi. Tavoite sinänsä onkin 
hyvä: on tärkeää että myös rakennus-
alalla voi pärjätä rehellisellä kilpailul-
la. Yrittäjät ja rakennusteollisuus eivät 
kuitenkaan jaa verohallinnon kritiiki-
töntä uskoa uudistuksen tehoon.

Mistä on kyse?
Käännetty arvonlisäverovelvollisuus 
koskee vain rakentamista ja raken-
nusalan aliurakointia, työtä ja työvoi-
manvuokrausta rakennusalalle. Pe-
rusedellytys käänteisen arvonlisäve-
rovelvollisuuden voimassaololle ra-
kennusprojektissa on, että ”palvelu 
on rakentamispalvelut tai työvoiman-
vuokrausta” ja ”ostaja on elinkeinon-
harjoittaja, joka myy rakentamispal-
velua tai vuokraa työvoimaa rakenta-
mispalvelua varten”. Tarkoitus on siis 
pitäytyä rakennusalalla. Säädökset 
ulottuvat kaikkiin yrityksiin, vaikka 
aliurakointia olisi ketjutettukin.

Käännetty arvonlisäverovelvolli-
suus koskee siis esimerkiksi tilannet-
ta, jossa Urakointi Matti Oy vastaa ra-
kennusurakasta, Aliurakointi Petteri 
Oy:n ollessa aliurakoitsijana. Koska 
verovelvollisuus on käännetty, Aliura-
kointi Petteri Oy myy nyt rakentamis-
palvelunsa Urakointi Matti Oy:lle il-
man arvonlisäveroa. Aliurakoitsijal-
le ei synny tilitettävää veroa useassa 
tapauksessa ollenkaan. Se voi kuiten-
kin edelleen vähentää veron omissa 
ostoissaan eli hintaan tai katteeseen 
käännetyn verovelvollisuuden ei suo-
raan pitäisi vaikuttaa.

Aliurakoitsijalle harmaita hiuksia 
aiheuttaa kuitenkin selvitysvelvolli-
suus ja siihen liittyvä vastuu. On ali-
urakoitsijan vastuulla selvittää on-

ko hänen asiakkaansa eli lopullinen 
myyjä ”muutoin kuin satunnaises-
ti rakennuspalveluita myyvä yritys” 
eli toimitaanko tässä käänteisellä ar-
vonlisäverolla vai ”vanhanaikaisesti”. 
Etenkin alkuvaiheessa voi rajanveto 
olla hankalaa kun ohjeistus ei miten-
kään edes voisi ottaa huomioon kaik-
kia tilanteita ja käytäntöjä ei ole syn-
tynyt. Koska tietämättömyys ei ole 
verotuksessa mikään selitys, on sel-
vitysvelvollisuuteen syytä suhtautua 
vakavasti ja tarvittaessa kysyä neuvoa 
veroasiantuntijoilta tai verohallinnos-
ta. Myös Pirkanmaan Yrittäjien neu-
vontalakimiehet ovat valmistautuneet 
auttamaan yrittäjiä asiassa.

Harmaa talous kuriin
Toinen aliurakoitsijoiden kannalta 
hankala piirre uudessa järjestelmässä 
on sen vaikutus etenkin pienten yh-
tiöiden rahoitustilanteeseen. Kun ali-
urakoitsija myynti on verotonta ja os-
tot verollisia, rahoittaa yhtiö verojär-
jestelmän kautta valtiota. Vaikutus jää 
pieneksi, mikäli arvonlisäverojen pa-
lautusjärjestelmä tulevaisuudessa toi-
mii kyllin nopeasti. Kirjanpidon ajan-
tasaisuus on nyt entistä tärkeämpää, 
sillä arvonlisäveropalautusten saami-
nen perustuu tehtyyn kirjanpitoonja 
kausiveroilmoituksiin. Pääurakoitsi-
joilla tilanne on päinvastainen, hei-
dän rahoitusasemansa paranee tällä 
järjestelyllä.

Uudistuksella tavoitellaan ve-
ronkannon tehostumista ja pyri-
tään kitkemään harmaata taloutta 
rakennusalalta. Komeita tavoittei-
ta, joita me kaikki haluamme tukea. 
Alan yritykset katsovat kuitenkin, 
että rakennusalan todellisiin on-
gelmiin, kuittikauppaan ja pimeän 
työvoiman käyttöön uudistuksel-
la ei ole mitään vaikutusta. Raken-
nusteollisuuden arvion mukaan ra-
kennusyritysten hallintokuluja uu-
distus kasvattaa jopa 30 miljoonaa 
euroa. Jos harmaan talouden ai-
heuttaman yhteenlasketut vahin-
got rakennusalalla ovat verottajan 
arvion mukaan 400 miljoonaa eu-
roa, on kyseenalaista onko järjestel-
mä kokonaisuudessaan sen hinnan 
arvoinen. Ja vähintäänkin yhtä ky-
seenalaista on, onko oikein laittaa 
yrittäjät maksumiehiksi kun valtio 
haluaa tehostaa veronkantoa.

Vammalan Yrittäjät kouluttaa:

Rakennusalan käännetty 
arvonlisäverovelvollisuus
Veroasiantuntija, OTK Matti Haapamäki kertoo uudistuksesta ja sen 
vaikutusta yritysten toimintaan Vammalan Yrittäjien ja Sastamalan Yri-
tyspalvelu Oy:n järjestämässä koulutuksessa maanantaina 14.3. klo 18 
vanhalla kauppalantalolla, Puistokatu 10.

Käännetty 
arvonlisäverovelvollisuus 
käyttöön huhtikuussa

 " Uudistuksella tavoitellaan veronkannon 
 tehostumista ja pyritään kitkemään harmaata 
 taloutta rakennusalalta, mutta mitä mieltä ovat 
 alan yrittäjät?

Naisyrittäjiä 
rohkaistava kasvuun

 " Suomalaisnaisten yrittäjyysaktiivisuus on noussut 
 2000-luvun alusta, mutta edelleen vain kolmannes 
 kaikista yrittäjistä on naisia.
Kokoomusnaiset haluavat li-
sää kannusteita naisille, jotta 
he ryhtyisivät yrittäjiksi. 
Suomalaisnaisten yrittä-
jyysaktiivisuus on noussut 
2000-luvun alusta, mutta 
edelleen vain kolmannes 
kaikista yrittäjistä on naisia. 
Varsinkin korkeakoulutut-
kinnon suorittaneiden nais-
ten keskuudessa on vähän 
yrittäjiä.

Työikäisen väestön määrä 
on alkanut supistua ja vähe-
nee 90 000 hengellä vuoteen 
2015 mennessä. ”Tarvit-
semme talouskasvua, jotta 
voimme turvata hyvinvoin-
tipalvelut myös tulevaisuu-
dessa. Hyvinvoinnin ylläpi-

tämiseen ja kasvattamiseen 
tarvitaan julkisen sektorin 
lisäksi yrityksiä ja niissä ta-
pahtuvaa arvonlisäystä”, Ko-
koomusnaisten puheen-
johtaja Henna Virkkunen 
muistuttaa. 

Suomalaisyrityksistä jo-
pa 160 000 on yhden hen-
gen yrityksiä. Käytännös-
sä moni yrittäjä tekee kah-
den työt, koska ei uskalla 
palkata vierasta työntekijää. 
Eräillä alueilla käynnistet-
ty ensimmäisen työntekijän 
palkkatuki on osoittautu-
nut toimivaksi menettelyk-
si, jolla yrittäjiä rohkaistaan 
laajentamaan toimintaan-
sa. Kokoomusnaisten mie-

lestä käynnissä oleva kokei-
lu tulee laajentaa valtakun-
nalliseksi.

Yrittäjän 
sosiaaliturvaa 
kehitettävä 
Naisvaltaisten alojen yrittä-
jien työllistämistä voidaan 
lisätä myös jakamalla van-
hemmuuden kustannukset 
tasaisemmin. ”Perhevapaa-
järjestelmästä työnantajalle 
aiheutuvia kustannuksia on 
vähennettävä suuntaamalla 
järjestelmän rahoitukseen 
verorahoja. Myös yrittäjän 
sosiaaliturvaa on edelleen 
kehitettävä vastaamaan pal-

kansaajan sosiaaliturvan ta-
soa”, Virkkunen toteaa. 

Riittävä ja ajantasainen 
ammatillinen ja liiketoi-
mintaosaaminen ovat voi-
mavaroja, joilla on merki-
tystä naisyrittäjien työssä 
jaksamiselle ja jatkamiselle 
sekä yritysten menestymi-
selle. ”Naisyrittäjistä valta-
osa kokee tarvetta kehittää 
osaamistaan. Tällä hallitus-
kaudella on tehty aikuiskou-
lutuksen osalta paljon hyviä 
uudistuksia, mutta erityises-
ti nyt on paneuduttava kei-
noihin, joilla myös pienyrit-
täjät pääsevät osallistumaan 
koulutukseen”, Virkkunen 
sanoo. 

Maailmantalous

Yritysten talousodotukset 
ovat ennätystasolla

 " Yllättävää ovat myönteiset talousarviot Pohjois-Amerikassa ja  
 Länsi-Euroopassa. Sen sijaan Aasiassa yritysten suhdannenäkymät 
 ovat aavistuksen varauksellisempia.

Yritysten usko maailmanta-
louden toipumiseen on vah-
va. Kansainvälisen kauppa-
kamarin ICC:n ja saksalai-
sen tutkimuslaitos Ifon tuo-
re World Economic Survey 
–suhdannekysely osoittaa 
talousodotusten olevan lähes 
vuoden 2007 ennätystasolla. 
Yllättävää ovat myönteiset 
talousarviot Pohjois-Ameri-
kassa ja Länsi-Euroopassa. 
Sen sijaan Aasiassa yritys-
ten suhdannenäkymät ovat 
aavistuksen varauksellisem-
pia. Raaka-aineiden ja ruo-
an hinnan odotetaan kallis-
tuvan 3,4 prosentilla vuon-
na 2011, mikä ruokkii in-
! aatiokehitystä ja talouksien 
ylikuumenemista."

Vuoden 2010 lopun lie-
vä notkahdus suhdanneodo-
tuksissa on kääntynyt vah-
vaan uskoon talouden toipu-
misesta, sanoo Keskuskaup-
pakamarin pääekonomisti, 
ICC Corporate Economist 

Advisory Groupin suoma-
laisjäsen Maarit Lindström.

”Hieman yllättävää ovat 
myönteiset suhdanneodo-
tukset USA:ssa, jossa työt-
tömyys ja maan talouden ti-
la on edelleen haasteellinen. 
Euroopan talouskehitys on 
yhä selkeämmin jakautumas-
sa nopeasti toipuvaan poh-
joiseen kuten Saksa, Itävalta, 
Hollanti ja Suomi sekä talou-
sahdingossa kamppailevaan 
etelään kuten Kreikka, Es-
panja ja Portugali. Britanni-
assa suhdanneodotukset ovat 
vain lievästi parantuneet uu-
den hallituksen aikana.”"

IFO:n maailmantalouden 
indikaattori nousi vahvas-
ti vuoden 2011 ensimmäi-
sellä neljänneksellä. Suh-
danneindikaattorin arvo on 
nyt 106.8, kun se marras-
kuussa oli vain 98.6 pistet-
tä (2005=100). Luku ylittää 
pitkän aikavälin (1995-2010) 
keskiarvon (96.9) ja on lähes 

vuoden 2007 lopun ennätys-
tasolla.

Huolestuttavana voidaan 
pitää varauksellisia suhdan-
neodotuksia Aasiassa, eri-
tyisesti Kiinassa ja Intias-
sa. Markkinoiden ylikuu-
menemisen vaara on ilmei-
nen. Brasiliassa ja Venäjällä 
suhdanneodotukset nousi-
vat vain lievästi. Nousevi-
en talouksien kasvumoot-
tori yskähtelee – toistaisek-
si lievästi.

Arabimaailman 
levottomuus 
tekee investoijat 
varovaisiksi
Tunisian ja Egyptin tapah-
tumien johdosta arabimaa-
ilmassa lisääntynyt poliitti-
nen epävakaus ei vielä näy 
suhdanneodotuksissa, arvi-
oi tilannetta Kansainvälisen 
kauppakamarin maajohtaja 
Timo Vuori. Poliittiset levot-

tomuudet kehittyvillä mark-
kinoilla tekevät investoijat 
väistämättä varovaisemmik-
si jatkossa. Arabimaiden le-
vottomuudet voivat heijas-
tua öljyn hintaan ja Suezin 
kanavan tilanne globaalei-
hin tavaravirtoihin Aasian ja 
Euroopan välillä. Riskit nos-
tavat väistämättä kansainvä-
lisen kaupan kustannuksia."

Kyselyyn vastanneet ar-
vioivat maailmanlaajuises-
ti lievästi kasvavaa in! aatio-
ta verrattuna viime vuoteen 
(3,4% vs. 3,1%). Lyhyiden ja 
pitkien korkojen ennakoi-
daan nousevan lähitulevai-
suudessa. 

Päävaluutoista euroa ja 
Japanin jeniä pidetään yliar-
vostettuina. Erityisesti Kii-
nan ja USA:n kesken orasta-
van valuuttasodan pelätään 
luovan maaperää kasvaval-
le kaupan protektionismil-
le keskeisten markkinoiden 
kesken.



10 Keskiviikko helmikuun 23.2011

 ! Hannu Virtanen

”Täällä varmasti aika usein 
muutenkin puhutaan kau-
pungin asioista ja arvioidaan 
päätöksiä”, arvelee ja naurah-
taa kaupunginjohtaja Jyrki 
Peltomaa istahtaessaan yh-
dessä Huittisten Yrittäjien 
puheenjohtajan Jari Nikka-
sen kanssa kahville Huittis-
ten Härkäpakarilla. Yrittä-
jäviesti kutsui Peltomaan ja 
Nikkasen samaan pöytään 
keskustelemaan kaavoituk-
sesta ja kaupan sijoittumi-
sesta Huittisiin.

Erityisen ajankohtainen 
aihe on Sahkon alueen kaa-
voitus ja kaupallinen kehit-
täminen. Peltomaan mu-
kaan asemakaavoitustyö on 
juuri alkamassa ja kaava val-
mistuu vielä tämän vuoden 
kuluessa. Nyt kehitettävällä 
Sahkon alueella tarkoitetaan 
Kakkostien eteläpuolella ole-
vaa ABC:n seutua sekä poh-
joispuolella Loimijoentien 
ja valtatien 12 välissä olevaa 
peltoaluetta. Samaan aikaan 
Sahkon kanssa kehitettävää 
riittää myös vanhassa ydin-
keskustassa, Lauttakylässä.

PELTOMAA: ”Tarkoi-
tus on, että Sahkoon 

saadaan iso market, jossa on 
merkittävä päivittäistavara-
kauppa. Tämä tulee veturi-
yritykseksi, joka houkuttelee 
sinne muita yrityksiä. Sah-
kon alue on tarkoitettu pal-
jon tilaa vievän kaupan alu-
eeksi. Kun sinne saadaan iso 
päivittäistavarakauppa ja tä-
tä paljon tilaa vaativaa kaup-
paa, se lisää kaupungin ve-
tovoimaa. Laajalta alueelta 
tullaan edelleen Huittisiin 

kaupoille, ja sitä kautta kau-
pungin kaikki yrittäjät hyö-
tyvät.

NIKKANEN: ”Sahkon 
kaavoitus antaa paljon 

mahdollisuuksia, mutta luo 
toisaalta haasteita niin kes-
kustan kauppiaille kuin var-
masti kaikille muillekin tällä 
alueella. Minä näen sen kui-
tenkin hyvänä asiana. Alu-
een kehittäminen varmas-
ti lisää asiakasvirtoja koko 
Huittista ajatellen.”

PELTOMAA: ”Keskus-
tan ja Sahkon alueen 

kasvaminen yhteen on pit-
kän tähtäimen tavoite. Se ei 
ole lähivuosien aihe. Tavoite 
kuitenkin on, että alue olisi 
yhtä keskustaa ja Risto Rytin 
katu kauppakatu. Välimatka 
keskustan ja Sahkon välillä 
ei ole pitkä. Mehän olemme 
nyt täällä näköetäisyydellä 
keskustasta.”

NIKKANEN: ”Täältä-
hän on noin kilometri 

niin sanottuun Miljoonaris-
teykseen keskustaan. Ei se 
sen pidempi matka ole. Tääl-
lä on totuttu liikkumaan au-
tolla, mutta eihän se kävel-
lenkään kovin pitkä matka 
ole. Toivonkin, että Sahkon 
alue saadaan liimattua van-
han keskustan kylkeen siten, 
että siinä ei olisi sellaista vä-
liä kuin esimerkiksi Vamma-
lassa ja Kokemäellä vanhan 
keskustan ja uuden kauppa-
alueen välillä on.” 

PELTOMAA: ”Huitti-
sissa keskusta on jo ai-

ka tiivis. Sinne ei tilaa vie-
vää kauppaa pysty paljon ke-

hittämään. Osuuskaupan S-
marketilla on aika iso tontti, 
jossa on kehittämismahdol-
lisuuksia. K-supermarketilla 
on sen sijaan paljon tiukem-
paa niin kaavoitustilanteen 
kuin ympäristönkin kannal-
ta. Kun haluamme tänne hy-
permarket-tyyppisen kau-
pan, vaihtoehtoja ei ole pal-
jon. Sahko on se ainoa osoite. 
Eikä tämä tarkoita sitä, että 
päivittäistavarakaupat siirty-
vät Sahkoon. Olen aivan var-
ma, että niitä kehitetään jat-
kossa myös keskustassa.”

NIKKANEN: ”Liiken-
teen sujuvuus on kes-

kustan kehittämisessä aivan 
ensisijainen asia. Liikenne 
täytyy saada toimimaan, ja 
liikenteeseen kuuluu myös 
pysäköinti. Miljoonariste-
ykseen tänä vuonna raken-
nettava liikenneympyrä pa-
rantaa tilannetta. Keskustan 
viihtyvyys pitää vähintään-
kin säilyttää, mutta paranta-
misen varaa siinä on paljon. 
Visuaalinen ilme on sitten 
taas toinen asia ja se, mitä 
sille pitäisi tehdä. Keskus-
tan liiketiloille on kyllä ky-
syntää.”

PELTOMAA: ”Nyt huo-
lehditaankin siitä, et-

tä Miljoonaristeys tulee toi-
mivaksi. Keskustan ja Sah-
kon työnjakoa totta kai myös 
mietitään. Meillähän on tu-
lossa asemakaavamääräyk-
siin, että mitään pieniä eli al-
le 300 neliön kauppaliikkeitä 
ei hyväksytä Sahkoon, vaan 
ne keskitettäisiin keskustaan. 
Jos saamme hypermarketin, 
näitä pienempiä etuliikkei-
tä siellä täytyy jokunen olla. 

Mutta pääsääntö on se, että 
alle 300 neliön liikkeitä Sah-
koon ei tule eikä keskustasta 
syntyisi siltä osin siirtymää.”

NIKKANEN:  ”Aina-
kin yrittäjät ja kaupun-

ki ovat nyt olleet yhteydessä 
koko ajan. Olemme keskus-
telleet ja saaneet mahdolli-
suuden antaa palautetta. Al-
kuvaiheessa jopa pohdim-
me yhdessä sitä, minkälaista 
suunnitelmaa lähdettäisiin 
viemään eteenpäin.”

PELTOMAA: ”Ennen 
ensimmäistäkään linja-

usta keskustelimme yrittäji-
en kanssa. Parin kokouksen 
aikana linjasimme yhdes-
sä, että sinne yritetään saa-
da hypermarket veturiyri-
tykseksi lisäämään vetovoi-
maa. Se on yhteinen linja. 
Huittisten vetovoima on jo 
nyt aika hyvä, ja yritämme 
sitä lisätä. Kyllä tässä enem-
män on mahdollisuuksia 
kuin uhkia.”

NIKKANEN: ”Kaupal-
linen tarjonta on tääl-

lä huomattavasti yli oman 
tarpeen. Asiointiliikennettä 
Huittisiin on kaikilta suun-
nilta. Jos piirrämme harpil-
la ympyrän, ei sieltä tyhjiä 
sektoreita löydy. Kun Sahko 
kehittyy, tulee lisää valtatien 
12 vetoa Sastamalan suun-
nasta. Jos tie vielä saadaan 
sellaiseksi, että sillä on help-
po liikkua, niin mikäs tääl-
lä sitten ollessa. Mielestä-
ni Nokian vetovoima on ol-
lut aikamoinen Vammalassa. 
Yhtä hyvin sitä voi olla tän-
nepäin. Liikenteen sujuvuus 
on aivan ykkösasia.”

PELTOMAA: ”Huitti-
nen on Porin ja Rau-

man jälkeen Satakunnan 
kolmanneksi suurin kaup-
papaikka laskettuna liike-
vaihdolla asukasta kohden 
tai sitten absoluuttisina eu-
roina ilmaistuna. Tämä se-
littyy autokaupalla, jota il-
man Kankaanpää olisi Huit-
tista suurempi.”

”Sahkoon sijoittuvista 
kaupoista ei voi sanoa vie-
lä yhtään mitään. Kauppa-
ryhmät tekevät varmasti las-
kelmia Huittisten vetovoi-
masta. Kaava siis mahdol-
listaa hypermarketin, ja sitä 
tavoittelemme, mutta se ei 
ole kirkossa kuulutettu, et-
tä sellaisen sinne saamme. 
Kaupunki vie nyt kaavoitus-
ta jämerästi eteenpäin. Se on 
meidän tehtävämme.”

NIKKANEN: ”En pel-
kää tässä Sahkon asiassa 

mitään. Mietin kyllä pitkään, 
olisiko parempi ja turvalli-
sempi vaihtoehto rakentaa 
vain vaatimaton alue. Veto-
voiman ja näkyvyyden lisää-
minen ovat kuitenkin tärkeitä 
asioita. Kun rakennetaan, sil-
loin ollaan etulyöntiasemas-
sa ja saadaan asiat etenemään. 

PELTOMAA: ”Kaava-
prosessissa on tärkeää 

että kaupunkilaiset ovat asi-
an takana. Huittislaiset ym-
märtävät, että nämä ovat tär-
keitä asioita meille kaikille. 
Näissä asioissa on ollut hy-
vä henki. Se on vanha totuus, 
että me teemme historiaa ja 
muut kirjoittavat sitä.”

NIKKANEN: ”Juu, kyllä.”

Kaupan sijoittuminen

Me teemme historiaa 
ja muut kirjoittavat sitä

 " Huittisten tavoite on kasvattaa keskusta ja uusi Sahkon alue 

 yhdeksi ja lujaksi kokonaisuudeksi.

Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa ja Huittisten Yrittäjien puheenjohtaja Jari Nikkanen näkevät samoja mahdollisuuksia kehittää Huittisten 
kaupallista vetovoimaa.

KAIKKI MAINOSPALVELUT 
SAMAN KATON ALTA 
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Lehtimainokset
Painotuotteet

Suurkuvatulosteet
Mainostarrat

Viralliset nimikortit
Lomakkeet ja leimasimet

Mainosjakelut

Lehtimainokset
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Suurkuvatulosteet
Mainostarrat

Viralliset nimikortit
Lomakkeet ja leimasimet

Mainosjakelut
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JÄRKIVALINTA
Autoveroton hinta 10.960 ! + 
arvioitu autovero 2.432,70 ! = 
13.392,70 !. 
Malliston CO2-päästöt 100–135 g/km. 
Kulutus 4,2–5,8 l/100km.

JÄRKIVALINTA
Autoveroton hinta 10.960 ! + 
arvioitu autovero 2.432,70 ! = 
13.392,70 !. 
Malliston CO2-päästöt 100–135 g/km. 
Kulutus 4,2–5,8 l/100km.

AJONEUVOHUOLLON AUTO OY

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

arkisin 9 - 17
perjantaisin 9 - 18
lauantaisin 9 - 14

Tervetuloa 
koko perheen 
palvelevaan 

kenkäkauppaan!

Tervetuloa 
koko perheen 
palvelevaan 

kenkäkauppaan!
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MONIPUOLISTA OSAAMISTA SASTAMALASSA

Erotiikkavälineiden ja alusasujen tuote-esittelyä kotikutsuilla sekä erilai-
sissa terveys- ja hyvinvointialan tapahtumissa.

Aadalmiina
Puh. 045 674 0094 

Toiminta-ajatuksenani on asiak-
kaitteni terveyden, hyvinvoinnin 
ja toimintakyvyn kokonaisvaltai-
nen edistäminen. Kuntoutujan ta-
voitteiden saavuttamiseksi käy-
tän erilaisia tyypillisiä psykofyysi-
sen fysioterapian menetelmiä sekä 

mm. akupunktiota, peiliterapiaa, 
kinesioteippausta ja toiminnalli-
sia menetelmiä. Palveluihin kuulu-
vat myös luennot, ryhmätoiminta, 
koulutus ja NLP-valmennus.

Toimitilat Vammalassa ja Tam-
pereella.

Alfafysio Tuula Haapanen
Puh. 040 738 9940, www.alfafysio.fi 

A-Osat Vammala
www.fi xus.fi 

Kuulumme maanlaajuiseen Fi-
xus-ketjuun. Myymme ja toimi-
tamme laadukkaita autojen va-
raosia ja tarvikkeita. Auton pin-

takäsittelyaineet sekä tarvikkeet 
löytyvät hyllyistämme. Öljyt ja 
suodattimet edustavat alansa 
laatutuotteita.

30 vuotta Vammalassa toiminut 
vanhanajan täydenpalvelun ken-
käkauppa modernein valikoimin.
Meillä on todella laaja mallisto 

muodikkaita jalkineita niin vaati-
vampaan kuin klassiseenkin ma-
kuun aikuisille, nuorille ja lapsille.

Aseman Kenkä
Puh. (03) 514 3160

Asianajotoimisto KalFin-Trust Ky
Puh. 0500 621 051

Asianhoitotoimisto KalFin-Trust 
Ky (Kalle Finska, julkinen kaupan-
vahvistaja)

Johannes Bäckin kadulla Sasta-
malassa

Asuste Nikkanen Huittinen
Best Man Sastamala
Puh. (03) 511 5060, (02) 569 767

Naisten ja miesten vaatetuksen 
asiantuntijalta asut, niin arkeen 
kuin juhlaan, jo vuosikymmeniä.

Suomalaiset huippumerkit takaa-
vat laadun ja istuvuuden.
Meiltä saat osaavan palvelun ja hy-
vät neuvot pukeutumiseen.

Viestinnän suunnittelua ja niitä 
käytännön tekoja.

Avantium Partner kehittää yri-
tysten toimintaa viestinnän kei-
noin.

Palveluihin kuuluvat markki-
nointiviestinnän suunnittelu ja to-
teutus sekä organisaatioiden sisäi-
sen tiedonkulun kehittäminen. Li-
säksi yritys tekee myynnin.

Avantium Partner
Puh. (03) 7411 9091, www.avantium.fi 

Axle Tec Oy
Puh. 0400 195 966,  www.axletec.fi  

Sähköasennukset, kiinteistönhuolto, isännöinti ja kirjanpito, pihatyöt

www.axletec.! , asiakaspalvelu@axletec.! 

SÄHKÖPALVELUT

KIINTEISTÖPALVELUT

Laukkuja ja kukkaroita käsinpaine-
tusta puuvillamarkiisista 

EA-Design on yhden naisen yri-
tys, joka on perustettu 1999. Val-
mistan laukkuja ja kukkaroita itse 
painamastani puuvillamarkiisista. 

Tuotteet markkinoidaan pääasias-
sa messuilla ja markkinoilla, mut-
ta nyt maaliskuussa avaan netti-
kaupan osoitteessa www.kukkaro-
kauppa.! .

EA-DESIGN
www.eadesign.fi , www.kukkarokauppa.fi  

Eevee-asennus Oy
Puh. 0400 486 289,  www.eevee.fi  

EEVEE OY tekee kaikki sähköalan 
työt nopeasti ja ammattitaidolla. 

Meiltä myös jätevesipumppaa-
moiden asennus, käyttöönotto, 
huolto ja alan koulutukset. 

Jos mietit pumppaamon hank-
kimista tai olet vailla huoltosopi-
musta, ota yhteyttä ja hoidetaan 
asia kuntoon!

Eka-Hi!  toimii Pesurinkatu 9 38200 
Sastamala.Yritys myy ja asentaa 
auto hi! t, kotiteatterit, karaoke-
laitteet, suomalaiset kylpytynny-

rit/ulkoporealtaat ja kotikuntosa-
li laitteet. Maahantuonti ja myynti 
Autohi!  Orion ja HelloKitty elektro-
niikkatuotteet.

Eka-Hifi 
Puh. 050 558 2586

Terähuolto yritys on perustettu 
vuonna 1969 Esko Kandelinin toi-
mesta, yritys on vuosien saatossa 
tullut tutuksi laadukkaasta työs-
tään ja erikoisosaamisestaan. 

Vuonna 2003 yritys siirtyi Olli 
Niemen omistukseen. Nykyisin te-
rähuolto toimii pääperiaatteiltaan 

kuten ennenkin, mottona onkin 
”Sen minkä teen, teen kunnolla”.

Päätuotteita ovat pyörö-, klapi-, 
hakkurin-, muoto- ja vannesahate-
rät ym. Teroitus-, hionta- ja kunnos-
tustyöt sekä uusien terien myyynti. 
Tervetuloa palveltavaksi.

Eka-Terä Tmi
Puh. 050 582 0575

Toimitamme edullisesti ja nopeasti 
kaikki elintarvikkeet Pirkanmaan ja 
Satakunnan suurtalouskeittiöille.

Kauttamme saat joustavasti 
myös virvoitusjuomat, pakkausma-

teriaalit, kertakäyttöastiat ja keitti-
ön puhdistusaineet.

 Ota reilusti yhteyttä, tulemme 
mielellämme tekemään henkilö-
kohtaisen tarjouksen yrityksellesi!

Elintarviketukku Rikainen
Puh. (03) 511 9020,  www.rikainen.com

Palvelumme lähtökohtana on tar-
jota lähes kaikki työt samasta 
osoitteesta. Moni työ yksi tekijä.

Olemme monipuolinen yhteis-
työkumppani saneerauskohteissa.  
Ammattilaisemme hoitavat työt 
vaikka hitsauksista, laatoituksiin tai 
tasoitetöistä, koneurakointiin. Ka-
lustomme on monipuolinen: piik-
kauskoneita, teladumpperi, trak-
tori, kuorma-auto, autonosturi, 
henkilönostin, saksilava, täry kai-
vinkoneeseen jne. 

Suoritamme teräsrakennemaa-
lauksia toimipisteessämme tai asi-
akkaan luona. Korkeapainemaala-
ukset, ulkomaalaukset, palosuo-

jamaalaukset, teollinen maalaus, 
laitemaalaukset ja pinnoitukset, 
antikondensipinnoitus. Teemme 
myös hiekkapuhalluksia siirrettä-
vällä kalustolla.

Lisäksi lattia- ja seinäpiikka-
ukset sekä hiontatyöt niin suuriin 
kuin pieniinkin kohteisiin koneel-
lisesti ja käsin.

Olemme maatalouden huippu-
osaaja pinnoituksissa. Olemme eri-
koistuneet lattioihin sekä seiniin.

Kurkkaa kotisivuillemme, siel-
tä selviää meistä paljon lisää sekä   
miksi olemme haluttu monipuoli-
nen osaaja.  

Esakon Oy
Puh. 0400 110 177, www.esalahteenmaki.fi  

Essi Leppäkoski Tmi
www.essileppakoski.fi  

Kuva: Vertti Forsberg -kuvaaja

Tmi Essi Leppäkoski hoitaa tilai-
suutenne juonnon sekä laulaa 
monipuolista iskelmämusiikkia. 
Säestyksestä vastaa 1-9 henki-
nen orkesteri. 

Essin voi tilata vetämään yhteis-
lauluja. Tältä yksityisyrittäjältä 
onnistuu myös pienimuotoinen 
konsertti illanviettoonne. 

Lisäksi hengellinen musiikki 
kuuluu ohjelmistoon monen 
vuoden kokemuksella joten 
kirkkoesiintyminen häissä ja 
hautajaisissa onnistuu. 

Lisätietoja 
www.essileppakoski.! 

Eurosuni Oy on Sastamalan Kii-
kassa sijaitseva terveysalan yritys. 
Yrityksen toiminta-ajatuksena on 
edistää ja ylläpitää ihmisten ter-
veyttä ja hyvinvointia. Yritys val-
mistaa ja markkinoi laadukkaita 
ihon- ja jalkojenhoitovoiteita sekä 
laadukkaita terveyspatjoja ja -tyy-
nyjä sekä asennon tukemiseen liit-

tyviä pehmusteita. Oman ompeli-
mon ansiosta valttimme on nopea 
patjojen mittatilauspalvelu – toimi-
tus jopa alle viikossa. Yritys työllis-
tää 10 henkilöä. 

Patentti- ja rekisterihallitus on 
myöntänyt vuonna 2011 Eurosuni 
Oy:n Hetulatyynylle hyödyllisyys-
mallisuojan.

EuroSuni Oy 
Puh. 0500 731 203, www.eurosuni.fi 

!""!""!""!""!

!""!""!""!""!
UNISUN

Fiilink, tapahtuman kokoava voi-
ma.

Yritystapahtuma on aina ainut-
laatuinen. Olipa kyseessä sauna-
ilta, kokous, virkistäytyminen tai 
yrityksen vuosijuhla, me ideoim-
me ja järjestämme tapahtumalle 
sopivat puitteet, aktiviteetit, esiin-
tyjät ja tarjottavat. Organisoimme 

kaikki palaset paikalleen kokonai-
suudeksi.

Pitkä kokemuksemme erilai-
sista asiakastapahtumista ja laaja 
kontaktiverkostomme takaavat, et-
tä yrityksesi näköinen ja kokoinen 
tapahtuma onnistuu ja jää mieliin. 
Ota yhteyttä, niin alkaa tapahtua. 

Fiilink
Puh. 0400 123 500,  www.fi ilink.fi  
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Frog on the Dancefl oor Communications
Puh. 0500 237 845, www. pirttikoski.fi 

Frog on the Dance! oor Communi-
cations on vuonna 2001 perustettu 
täyden palvelun viestintätoimisto. 
Pitkäaikaisten yhteistyökumppa-
neiden verkoston avulla pystym-
me tarjoamaan osaavat tekijät mi-

tä erilaisimpiin viestintähankkei-
siin. 

Toiminta-ajatuksenamme on 
kantaa vastuu kokonaisuuksista, 
jolloin asiakkaamme voi keskittyä 
omaan ydinosaamiseensa.

Lähdössä golfmatkalle? Muista 
Passi! Golfpassin matkassa pää-
set vaivatta nauttimaan maailman 
upeimpien golfkohteiden kentistä 
ja palveluista, huolettomalla oma-
toimimatkalla tai laadukkaalla oh-
jatulla matkalla – kuinka vain halu-

at! Tutustu peli- ja kurssimatkoihin 
sivuillamme golfpassi." . Palveleva-
na matkajärjestäjänä reissumme
elävät toiveidesi mukaan ja pidäm-
me huolen että kaikki on mukavia 
pelikavereita myöten valmiina!

Golfpassi Oy
Puh. 0400 634 130, www.golfpassi.fi 

Haukkis Eläntarvikeliike
Puh. (03) 511 5161,  www. haukkis.fi 

Tuttu Tyrväältä. Liikkeestämme 
löydät kattavan valikoiman ruo-
kia ja tarvikkeita hännänheilutta-

jista matelijoihin sekä akvaarioka-
lat -tarvikkeet. Meillä toimii trim-
mauspalvelu.

Itsenäisyydentie 15, Vammala

Leipomo on perustettu vuonna 
1978. Leipomon yhteydessä toi-
mii myymälä sekä 2010 laajennet-
tu lounasravintola. Leipomo toimii 
yhä perinteisiä menetelmiä kunni-

oittaen, eli leivät, kakut, munkit ja 
pullat leivotaan käsin. Myös ruoat 
valmistetaan itse tuoreista raaka-
aineista, tarvittaesssa erikoisruo-
kavaliot huomioiden.

Heinon Leipomo
Puh. (03) 511 2640, www.heinonleipomo.fi 

Herra Hakkaraisen talo ja
Ihanien Tavaroiden kauppa
Puh. (03) 511 2179, www.herrahakkaraisentalo.net/

www.taitosatakunta.fi 

Mauri Kunnaksen tarinoiden elä-
myksellinen (ja toiminnallinen) 
näyttely Sastamalassa avoinna ym-
päri vuoden! 

Pääsyliput näyttelyyn 5 #/hlö, 17 #/
perhelippu 2 aik. + 2 lasta, lapset 
alle 3 v. ilmaisia. Tervetuloa seik-
kailemaan!

Olemme trendikäs parturi-kam-
paamo Sastamalan ydinkeskustas-
sa, jossa teitä palvelee parturikam-
paaja-maskeeraaja Elina Ojansivu 
ja parturikampaajat Anna Nurmi-
nen ja Jenny Tuomisto. Meiltä saat 

kaikki hius- ja ehostuspalvelut am-
mattitaidolla toteutettuna. Lisäksi 
koulutettu hieroja Mikko Kaasa-
lainen tarjoaa hierontapalveluja 
lauantaisin. Tervetuloa rentoutu-
maan!

Hius- ja kauneuskeskus Formo
www.kauneusformo.fi 

Hiushuone Cabello on Puistokatu 
28:ssa toimiva parturi-kampaamo, 
jossa saat ammattitaitoista ja yk-
silöllistä palvelua. Palveluihimme 
kuuluu laajasti kaikki parturi-kam-
paamo palvelut, hiustenpidennyk-
set/tuuhennukset, meikit sekä par-
ranajot/muotoilut.

Palvelemme ti-pe 9-16, la 9-13 
sekä sopimuksen mukaan jousta-
vasti iltaisin ja sunnuntaisin.

Cabellossa sinua palvelevat 
Saija Ahola 050 309488 sekä Mira 
Henttonen 050 3009914.
Tervetuloa!

Hiushuone Cabello
Puh. 050 300 9488, 050 300 9914

Avainapteekki Vammalassa. 
Vammalan II Hopun apteekki 

tarjoaa hyvää ja asiantuntevaa pal-
velua Vammalassa molemmin puo-
lin siltaa. Pääapteekkimme sijaitsee 
Superin liikekeskuksessa ja toinen 
palvelupisteemme Tyrvään sivuap-
teekki Asemakadulla.

Vammalan II Hopun aptee-
kin juuret ulottuvat yli 70 vuoden 
taakse. Apteekki perustettiin Ase-
makadulle nimellä Tyrvään ap-

teekki vuonna 1939 apteekkari 
Toivo Sievon toimesta. Tyrvään toi-
mipisteestä tuli sivuapteekki vuon-
na 1999, kun pääapteekiksi päätyi 
aiempi Hopun sivuapteekki. Ap-
teekkarina vuodesta 2009 alkaen 
on toiminut juuriltaan tyrvääläi-
nen Terhi Aaltonen.

Kuulumme avainapteekit –ket-
juun. Tervetuloa liittymään avaina-
siakkaaksemme.

Hopun Apteekki
Puh. (03) 512 3700, www.hopunapteekki.fi 

Huittisten Sähkötekniikka Oy
Puh. (02) 581 0810 (Huittinen), (02) 565 040 (Sastamala)

Huittisten Sähkötekniikka Oy on 
aloittanut toimintansa vuonna 
1995.

Toimenkuvaan kuuluvat tieto-
koneiden ja oheislaitteiden myynti 
sekä huolto. Matkapuhelimet tuli-
vat matkanvarrella mukaan ja tänä 
päivänä puhelimet, niiden tarvik-
keet ja huollot näyttelevät suurta 
osaa liikevaihdosta.

Toimipaikkoja on nyt kaksi, 

Huittisissa sekä Vammalassa. Osaa-
va henkilökuntamme palvelee on-
gelmissanne ja tarpeissanne.

Vahvana yhteistyökumppanina 
mukana on Sonera. Puhelin ja liit-
tymä kannattaa ottaa määräaikai-
sella sopimuksella ja samalla tule-
vat suurimmat säästöt. Parhaillaan 
yrityksille on 39 euron tarjous jossa 
on huippupuhelin sekä reilusti pu-
heaikaa. Tervetuloa tutustumaan!

Yrityksille 39,-
2500 min + netti 
+ huippupuhelin

Yritys on perustettu 1994 ja henkilöstöä on 1+1. Myymme letkuja trak-
toreista pillariin, O-renkaita niin isoja kuin pieniä ym. sekä hydrauliikkaa 
isoille ja pienille.

Hydri-Osa Oy
Puh. (03) 514 2002

Tule herkuttelemaan!
Viihtyisässä kabinetissamme 

vietät yksityistilaisuudet, kokouk-
set, koulutukset ym. Meillä myös 
Veikkauspiste. Lisäksi ruoka-an-
noksia!

Jaatsin Kahvila
Puh. (03) 511 2868

JaKa-Sähkö on Pirkanmaalla toi-
miva sähkötyöpalveluja toimittava 
yritys. Pitkän kokemuksen siivittä-
mällä ammattitaidolla hoidamme 
kaikki sähköalan työt niin yrityksil-
le kuin yksityisillekin.

Asiakastyytyväisyys on yrityk-
sellemme kunnia-asia. Kaikki työt 
tehdään huolella ja ammattitai-
dolla sovituista aikatauluista kiin-
ni pitäen.

JaKa-Sähkö
Puh. 050 567 2881, jakasahko.websites.fi 

Jr-pukimo on Vammalassa 56 vuot-
ta toiminut lasten- ja nuortenvaat-
teiden erikoisliike. Meiltä löytyy 
käyttövaatteet sekä juhla-asut vau-
voille, leikki-ikäisille, koululaisille ja 
nuorisolle, koot 45-167 cm. 

Myös laadukkaat ulkoiluvaat-
teet kuuluvat valikoimiimme. Asi-
akkaamme kiittävät meitä asian-
tuntevasta ja hyvästä palvelusta. 
Tervetuloa palveltavaksi!

Jr-pukimo
Puh. (03) 511 2648

Yksilöllistä pesulapalvelua yksityisille sekä yrityksille. Liinavaatteet, peitot, 
matot, myös tasopesu, työhaalarit ym. Ei kemiallista pesua.

Kallialan Pesula Oy
Puh. (03) 511 5430

Meille hyvä ruoka on sydämen asia!
Haluamme tarjota Sinulle pa-

rasta: tuoretta ja laadukasta ruo-
kaa niin arkeen kuin juhlaan. Kaup-
pamme valikoimat ovat runsaat ja 
kattavat. Valttimme ovat mm. run-
sas hedelmä- ja vihannesosasto, 
monipuoliset liha- ja kalavalikoi-
mat sekä asiantunteva henkilös-

tö. Vinkkejä päivittäisiin ruokarat-
kaisuihin tarjoavat Ruokamesta-
rimme, ravintotaitaja koulutuksen 
käyneet ruokaosaamisen ammat-
tilaiset sekä ammattitaitoiset liha-
mestarimme! Tervetuloa - Olem-
me palveluksessasi! Outi ja Petri 
Vesanen sekä koko Superin henki-
lökunta!

K-Supermarket Superi
Puh. 010 470 1820

K-supermarket Torikeskus
www. k-supermarket.fi  

K-Supermarket Torikeskus on ta-
vallista parempi ruokakauppa. 
Tarjoamme runsaat valikoimat 
asiakastoiveet huomioiden.

Erityisesti panostamme tuo-
retuotteiden (hedelmät, vihan-
nekset, leipä, liha ja kala) laa-
tuun ja valikoimaan, kuitenkaan 

unohtamatta hyviä ja edullisia 
tarjouksia.

Toimimme uudistetussa myy-
mälässämme, jossa asiakkaita 
palvelevat kauppiaspariskunta 
ammattitaitoisen ja iloisen hen-
kilökunnan kera.
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Kohtaamispaikka torin laidalla. Juhla Mokka -kahvia, pullaa, pikkusuolais-
ta ja virvokkeita arkisin aamukahdeksasta alkaen.

Kahvila Napoleon
Puh. (03) 514 1900

Kangaskauppa Nokian Kauppahuone
Trakinkatu 11, Sastamala/Vammala p. 03-340 1310 

Meiltä löytyy verhokankaat jokai-
sen makuun. Asustekankaat kuu-
luvat myös valikoimiin.

Ompelutarvikkeet, tilkkutyö-
kankaat ovat osa myyntiartikkeleis-

ta. Verhojen suunnittelu- ja ompe-
lupalvelu toimii meillä.

Uutuutena askartelutarvikkeita 
yhä laajemmalle asiakaskunnalle.

Olemme ompelijan aarreaitta

Teen kosmetologisia perushoitoja. Jalka-, kasvo- ja käsihoitoja, myös ko-
tikäynneillä. Hoidot teen ajanvarauksella.

Kasvo- ja jalkahoitola Hilkka Hakala
Puh. (03) 511 2318 

Olemme Sastamalassa toimiva ai-
noa kotimainen katsastusyritys. 
Teemme henkilö-, paketti- ja ras-
kaskalustojen katsastukset. Tarjo-

amme asiakkaillemme myös neu-
vontapalveluita katsastukseen se-
kä rekisteröintiin liittyvissä asioissa.

Katsastus Sastamala
Puh. (03) 511 9050, www.katsasta.fi 

Ota hetki itsellesi ja tule nautti-
maan! Kasvohoidot, jalkahoidot, 
käsihoidot, vahakäsittelyt, meikka-
us, kestovärjäykset. Marttilankatu 
26, www.terveiho.! .

Kauneushoitola 
Sari Lehtinen - Marjaana Haukipää
Puh. (03) 5112 077, www.terveiho.fi 

p

Kauneushoitola & Parturi- Kampaa-
mo Taina Kiikan sillanpielessä, pal-
velee sinua TI-LA sopimusten mu-
kaan.
"Siellä saat hiuksiisi esim. leikkauk-
set, värit, permanentit ym. jalkoihi-
si, käsiisi ja kasvoihisi hoidon. Myös 

kulmat ja ripset saavat kestövärin 
ym. ym...

"Kysäiseppä lisää puh. (03) 513 
6066. Taina Koskinen.

"Kiikkapääntie 57 38300 Sasta-
mala. Tervetuloa !!

Kauneushoitola Taina
Puh. (03) 513 6066

Tarja Pälä on pyörittänyt Vamma-
lassa sijaitsevaa kehysliikettään 
vuodesta 1991. Liikkeessä on ke-
hystyspalvelu sekä monipuolinen 
valikoima taidetarvikkeita, taulu-

ja ja lahjatavaroita. Liikkeeseen on 
helppo poiketa, sillä Hopun alu-
eelle pääsee hyvin myös valtatie 
12:lta. Liikkeessä myös vaihtuva 
taulujen myyntinäyttely.

Kehysliike Tarja Pälä
Puh. (03) 514 2695 

Keskuskuva on perustettu 1970. 
Yrityksen toimitilat jakautuvat 
myymälöihin ja tuotantotiloihin 
Sastamalassa ja Huittisissa. Myy-
mälä Vammalan keskustassa tar-
joaa valokuvausalan tarvikkeita ja 
edustaa useita laadukkaita kame-
ramerkkejä. Liikkeen yhteydes-
sä toimii kuvien valmistus nykyai-
kaisella tekniikalla. Liikkeessä on 
useita asiakaspäätteitä, joilla asi-
akas voi tilata ja katsella kuviansa 

ennen tilausta. Jäljennökset, kuvi-
en korjailut sekä monet muut kuvi-
en käsittelytavat ovat lisääntyneet, 
koska varsinkin vanhojen kuvien 
pelastaminen on vakava haaste. 
Vammalassa Hopunkadulla toimii 
mainos- ja muotokuvastudio, jos-
sa tällä hetkellä kaikki kuvaukset 
tehdään digitaalitekniikalla. Siel-
lä valmistetaan suurkuvatulosteet, 
tarrat, käyntikortit sekä monenlai-
set painotuotteet.

Keskuskuva
Puh. (03) 514 2955, (02) 569 980, www.keskuskuva.fi 

Valokuvaamo - Kuvanvalmistamo - Suurkuvatulosteet - Digipainotyöt

Kukkia, elintarvikkeita, 
lahjatavaraa sekä 
veikkauksen ja 
asiamiespostin 
palvelut.
   
   
   
    
    
 
      
   
     
      
   

 

 

 Palvelemme 
 arkisin 9-19, 
 lauantaisin 9-20, 
 sunnuntaisin 10-18.

Yhteistyössä 
Pirkanmaan Hautauspalvelu

Kiikan Kioski Marika
Puh. 045 279 1755

Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto Oy
www.kiviniitty.fi  

Sastamalassa ja Huittisissa toimiva 
Kiviniityn auto- ja maataloushuol-
to tarjoaa paikallista palvelua use-
alla eri osa-alueella. 

Uudistuksen alla olevasta Sas-
tamalan myymälästä löydät laa-
jan valikoiman työkaluja, työasuja, 
varaosia, voiteluaineita ja montaa 
muuta tuotetta. 

Sastamalassa toimii lisäksi au-

tohuolto, jossa maahantuojan val-
tuuksin huolletaan Mercedes-Benz, 
Citroen, Volvo ja Honda -merkit. 
Autohuolto kuuluu AD-korjaamo-
ketjuun, joten muutkin merkit hoi-
tuvat ammattitaidolla. 

Myös maatalouskonehuolto 
toimii usean merkin valtuutettuna 
huoltona, eivätkä korjaamollem-
me ole vieraita isotkaan projektit.

Juhla- ja kokouspaikka maalais-
maisemassa Kuloveden rannal-
la, Sastamalan Kutalassa. Tilat ym-
pärivuotisesti 80 hengelle ja lisäk-
si kesäaikana juhlasuuli, jossa tilat 
200 hengelle. 

Rannassa olevan savusau-
nan lauteille mahtuu kerralla 15-
20 henkeä ja kevään, kesän ja syk-
syn viileisiin iltoihin tai talvipakka-
sen paukkuessa on hienoa istahtaa 
kylpytynnyrin höyryävään veteen. 

Perhejuhlat, "kokous- ja koulu-
tuspaketit sekä yritysten ja yhdis-

tysten tilaisuudet.
Vuokrattavana tasokas mökki 

Kuloveden rannalla. Mökin pihas-
sa oma kylpytynnyri.

Knuutilan tila
Puh. 0400 859 749, www.knuutilantila.net 

Kosmetiikka parturi-kampaamo Pinni
Puh. (03) 511 2966,  www.kampaamopinni.net

Kauneuskeidas keskellä kaupunkia
Kosmetiikka Parturi-Kampaamo Pin-
ni sijaitsee Sastamalan keskustassa 
Puistokatu 14:ssä. Pinni tarjoaa par-
turi-kampaamopalveluita arkisin se-
kä ajanvarauksella että ilman ajan-
varausta, lauantaisin ajanvarauksella. 
Parturikampaamopalveluiden lisäk-
si Pinnistä löytyvät myös rakenne-
kynsi-, ripsipidennys-, meikkaus- ja 

maskeeraus- sekä jalka- ja käsihoi-
topalvelut.
Laadukkaiden hiustenhoito- ja muo-
toilutuotteiden lisäksi myymme 
meikkejä ja ihonhoitotuotteita sekä 
tuoksuja naisille ja miehille. Vaihtu-
vasta lahjatavaravalikoimastamme 
löydät helposti lahjat ja tuliaiset.
Tervetuloa ammattilaisten palvel-
tavaksi!

Kemiallinen KH, Dermaroller-neu-
laushoito, Kosmeettinen akupunk-
tio, Kasvo-, jalka-, käsihoidot, De-

bilaatiot, värjäykset, ripsiperma-
nentti, meikkaus, akupunktio, 
liukukuppaus.

Kosmetologikeskus Tuula Järvenkallas
Puh. 050 3424 970, www.kosmetologikeskus.fi 

Kotileipomo Kirsi Jokiranta
Putajantie 386, Myllymaa Sastamala, p. 050 321 6522 

TILAUSLEIVONTAA 
Kotileipomo Kirsi Jokiranta toimii 
Sastamalan Myllymaassa. Yritys on 
perustettu vuonna 2007. 

Tilauksesta valmistuvat herkut 
asiakkaiden toiveiden mukaan; kä-

sintehdystä ruisleivästä yksilöllisiin 
ja näyttäviin täytekakkuihin. Pieni-
muotoisiin tapahtumiin voit tilata 
meiltä ruuan tai kahvituksen. Val-
mistamme lisäaineetonta lähiruo-
kaa arkeen ja juhlaan.

Kastelli-talojen pystytystä, talojen pohjien ja vesikattojen urakointia 
sekä ongelmapuiden kaatoa.

Krekula Sami
Puh. 050 592 4377, www.samikrekula.com

Olemme Vammalan keskustassa, 
Puistokadulla, toimiva kukkakaup-
pa. Teemme erilaiset kukkatyöt 
pieneen ja suureen juhlaan kuk-
kakimpuista tilakoristeluihin. Myy-
mälässämme on hyvä valikoima 
leikkokukkia ja viherkasveja. 

Meiltä saa kukat ja istutukset 
moneen eri tarkoitukseen. Teem-
me myös pihasuunnitteluja, viher-
suunnitteluja ja piharakentamis-
ta varmalla ammattiosaamisella ja 

kokemuksella. 
Kuulumme Teleflora-ketjuun 

joten kauttamme voi tilata kuk-
kia ympäri Suomen. Järjestämme 
myös erilaisia teemailtoja ja kursse-
ja ryhmille. Lisäksi kurssitila on va-
rattavissa esim. kokousten pitoon.

Tarjontaan voi tutustua ja os-
toksia tehdä myös verkkokaupan 
kautta. Kukkapuoti Rosalin on am-
mattitaitoisen ja ystävällisen palve-
lun kukkakauppa.

Kukkapuoti Rosalin
www.rosalin.fi 

”Jotta elämän purjehdusretki 
onnistuisi, on opittava käyttämään 

hyväkseen vastatuulta vauhdin 
lisäämiseksi.
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Kukkatalo Riutta
Asemak. 11, Vammala  p. 0500 337 802, (03) 514 1518

MYYMME KUKAT ILOON JA SURUUN
Silmäniloa – kukkivat kesäkukat, perennat, puut, pensaat.
Makunautinnot – hedelmäpuut, marjapensaat ym. herkut
Kasvun ihmettä voi seurata ostamalla siemenet ja mukulat.
Kuulumme valtakunnalliseen Viherrinki-ketjuun.
Kevään koittaessa avaa ovensa
Puutarhakeskus Riutta
Putajantie 187, Vammala puh. 0500 337 802

Kuljetusliike Finska Oy 
Puh. (03) 514 3531,  www.fi nska.net 

Kuljetusliike Finska Oy on sasta-
malalainen yritys, jonka palvelu-
valikoima ulottuu jätehuollosta 
kappaletavakuljetuksiin. Jätteitä 
kuljetamme Sastamalan alueella, 
Punkalaitumella sekä Nokialla Sar-
kolassa, tavarakuljetukset hoituvat 
talousalueellamme. Perheyrityk-
sen taival alkoi vuonna 1973 Ilkka 

Finskan hankittua ensimmäisen jä-
teautonsa. Jätehuollosta toiminta 
on myöhemmin laajentunut katta-
maan myös kappaletavarakuljetuk-
sia paikallisesti sekä valtakunnalli-
sesti Kaukokiito –ketjussa. 
Lisäksi palveluihimme kuuluvat 
myös varastointi ja raskaan kalus-
ton pesut.

Luotettava yhteistyökumppani vuodesta 1973

Kuppila on 20-paikkainen kahvila 
Puistokatu 28:ssa.

Kuppi kuumaa 1!. Kyltti on koh-
ta 3 vuotta kertonut, että ovi on au-

ki arkisin ja lauantaisin. Suolaista ja 
makeaa maistuvan kahvin kera.

Kuppila

Kustannusliike Aluelehdet Oy on 
vuonna 1980 perustettu perheyri-
tys, joka julkaisee Sanomalehtien 
Liittoon kuuluvaa kaupunkilehti 
Alueviestiä. 

Alueviesti jaetaan keskiviik-
koisin joka talouteen Sastamalan, 
Huittisten, Punkalaitumen, Kiikois-
ten, Lavian, Köyliön, Säkylän ja Ko-
kemäen alueilla. Joka kuukauden 
ensimmäinen lehti on jaossa myös 
Nokialla.

Alueviesti kertoo kattavasti niin 
paikalliset kuin alueellisetkin uuti-

set ja tapahtumat henkilöhaastat-
teluja unohtamatta. Lehti julkaisee 
säännöllisesti myös erilaisia teema-
numeroita.

Alueviestin lisäksi yrityksellä on 
tehokkaana mediana paikallisradio 
Radio Manta, jonka kuuluvuusalue 
ulottuu Pirkanmaalta meren ran-
taan, aina Tampereelta Poriin ja 
Oripäästä Ikaalisiin. Yritys omistaa 
myös Alueviestin yhteydessä toi-
mivan Juoksupojat -nimisen jake-
luyhtiön.

Kustannusliike Aluelehdet Oy
Puh. 010 229 0400, www.alueviesti.fi 

Kuusimäen Palvelukoti tarjoaa 
asumispalveluita mielenterveys-
kuntoutujille Sastamalan Kiikassa. 
Palvelumme on räätälöitävissä jo-
kaisen tarpeen mukaan tehoste-

tussa, palveluasumisessa tai tuki-
asunnossa niin lyhyt- kuin pitkäai-
kaiseenkin asumiseen.

Kuusimäen Palvelukoti
Puh. (03) 5124 313, www.kiikanpalvelukoti.fi 

Kuva-Hannu
www.kuva-hannu.kopteri.net 

Ota yhteyttä!
Luontoa, luovuutta, elämää...

Hannu Moilanen   www.kuva-hannu.kopteri.net

Luovaa valokuvausta ja omakus-
tanteita korteista kirjoihin jo 10 
vuotta!

Tasokasta kuvitusta erilaisiin julkai-
suihin ja www-sivuille kuva-arkis-
tostani tai kuvaten!

Hyvinvointia henkilöstölle, kipinää 
asiakkuuksien hoitoon ja virkistys-
tä vapaa-aikaan Lakeside Gol" ssa! 
Ota yhteyttä, suunnittelemme yri-

tyksenne tarpeisiin sopivan hyvin-
vointi- ja virkistyspäivän. 

Kerromme mielellämme myös 
gol" n aloittamisesta.

Lakeside Golf & Country Club Oy
Puh. (03) 512 9500, www.lakesidegolf.fi  

Lasien Lasi
Puh. 040 523 4560,  www.lasienlasi.fi 

Lasilaatoilla voit helposti luoda uu-
den ilmeen kotisi erilaisille  
pinnoille esim.
kaakelit: kylpyhuone-ja saunatilat, 
wc, keittiön välitila
ikkunoiden ja ovien lasipinnat
lasitiilet
peili-ja alumiinipinnat

Lasien Lasi – taidelasilaatat valmis-
tetaan käsityönä sulatustekniikalla 
erikoislaseista. Värilliset lasit läpäi-
sevät valon luonnollisesti ja puh-
taasti, näin lasin pintaan muodos-
tuu upea, kolmiulotteinen vaiku-
telma.

Laulunopetusta ammattitaidolla jo vuodesta 1993. Valmistautuminen  kil-
pailuihin tai pelkästään harrastuksena. Teemme myös ohjelmaa tilaisuuk-
siin teeman mukaan.

Laulukoulu Presto
Puh. 050 382 8119

Yli 100-vuotias kestikievari tarjoaa 
idylliset puitteet päivittäin#ruokai-
lulle sekä majoittumiseen hotellin 
viihtyisissä huoneissa. Juhlapalve-

lu toteuttaa tilaisuudet mukavasti 
toiveidenne mukaan ympäri Suo-
men. Tervetuloa#palveltavaksi!

Liekoranta
Puh. (03) 514 3662, www.liekoranta.fi  

Olemme tilausajoihin erikoistunut 
linja-autoalan yritys.

Turvallinen ja ammattitaitoi-
nen palvelu takaavat matkan su-
jumisen, voit nauttia kyydistämme 
iloisin mielin. Vuosien ammattitai-

to alalta takaa aina onnistuneen ja 
vaivattoman linja-auto matkan niin 
lähelle kuin kauemmaksikin.

Kalustoomme kuulu 16-50 
-paikkaiset nykyaikaisesti varustel-
lut turistibussit.

Linja-autoliikenne Antti Lauhamo Oy
Puh. (03) 5130412, www.lauhamo.fi  

LVI-Tamminen Oy
Puh. 010 404 7500,  www.lvi-tamminen.fi  

LVI- ASENNUKSIA, URAKOINTIA, 
SUUNNITTELUJA JA KOKONAIS-
TOIMITUKSIA
LVI-Tamminen Oy Hanakat on 
vuonna 1957 perustettu vammala-
lainen yritys. LVI- Tammisella on jo 
vettä toisessa polvessa, nykyisen 
toimitusjohtajan Pasi Tammisen 
isä Antti Tamminen perusti yrityk-
sen ja oli johtajana (1957-1994), 
jonka jälkeen Pasi Tamminen jat-
koi hänen elämäntyötään. Olem-
me erikoistuneet LVI-alan osa- tai 
kokonaistoimituksiin, suunnitte-
lusta tarvikemyyntiin ja asennuk-
siin. Meiltä asiakkaat saavat kaikki 
lämmitysmuodot ja erilaiset nii-
den yhdistelmät! Vuonna 1995 
LVI-Tamminen Oy:n oheen perus-
tettiin Vammalan LVI-Suunnittelu 
Oy. Vammalan LVI-Suunnittelu to-
teuttaa suunnitelmat niin isoihin 

kuin pieniinkin kohteisiin. Toimi-
paikkamme sijaitsee Hopun teolli-
suusalueella Vammalassa. 
Asiakaskuntaamme kuuluu: 
yksityiset kuluttajat, asuin- ja talo-
yhtiöt, kiinteistöyhtiöt, valtio, kun-
nat, yritykset, maatalous, teollisuus  

50 vuotta LVI-alan palveluita

Mainosteippi Henri Torra on vuon-
na 2006 perustettu, teippauksiin 
ja suurkuvatulosteisiin erikoistu-
nut yritys.

Mainosteipin lähtökohtana on 
auttaa asiakkaitaan kaikissa teip-
pauksiin ja suurkuvatulosteisiin liit-
tyvissä asioissa, nykyaikaiset tuo-
tantovälineet ja huippumateriaalit 
takaavat laadukkaan ja näyttävän 
lopputuloksen. Tarrat voidaan jo-

ko leikata muotoon yksivärisestä 
vinyylistä, tai tulostaen muotoon-
leikkaavalla suurkuvatulostimel-
la. Tulosteita voidaan tehdä lähes 
valokuvan tarkasti erilaisille ma-
teriaaleille kuten tarralle, paperil-
le, bannerille ja kankaalle. Jälkikä-
sittelyyn kuuluvat laminoinnit ja 
pohjustukset esimerkiksi tarrat voi-
daan pohjustaa lähes mille tahansa 
sileäpintaiselle materiaalille.

Mainosteippi Henri Torra
Puh. 050 378 7117, www.mainosteippi.fi 

Mainostoimistopalveluja
Vuonna 2002 perustettu Mai-

nostoimisto Gra" iri tarjoaa asiak-
kaan kokoisia ja oloisia markki-
nointiviestinnän ratkaisuja pienille 
ja hieman isommillekin yrityksille. 

Gra" iri suunnittelee logojen ja 
yritysilmeiden lisäksi erilaisia pai-
notuotteita kuten esitteitä ja ku-
vastoja, teippauksia ja kotisivuja. 
Näitä täydentävät Gra" irin tuote-
kuvaus- ja tulostuspalvelut.

Mainostoimisto Grafi iri
Puh. 040 747 6531, www.grafi iri.com

Majavatuote Oy on vuonna 1990 
perustettu Suomen suurin henki-
löautojen perävaunuja ja venet-
railereita valmistava yritys. Vuonna 
2010 toimitimme asiakkaillemme 
lähes 7000 perävaunua ja venet-
raileria. Liikevaihto vuonna 2010 
oli noin 7,0 miljoonaa !. Työnteki-
jöitä yrityksessä on 32.

Panostamme kestäviin ja pit-

käikäisiin tuotteisiin, joiden valmis-
tuksessa käytetään vain laadukkai-
ta materiaaleja.

Valmistamme kaikki tuotteem-
me Suomessa, ja pyrimme käyttä-
mään mahdollisimman paljon Suo-
messa valmistettuja osia. Majava-
tuotteella on Suomalaisen Työn 
Liiton myöntämä avainlipputunnus.

Majavatuote Oy
Puh. 0207 98 3850, www.majavatuote.fi 
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Matka-Jokela Oy
Puh. (03) 511 9010,  www.matka-jokela.fi 

Matka-Jokela Oy  on 11-vuotias 
matkatoimisto, joka yksittäisille 
kuluttajille tarkoitettujen matko-
jen ohella on erikoistunut erilaisiin 
teema- ja ammattimatkoihin.  Mat-
kat tehdään tilauksesta ns. räätä-
lintyönä asiakasryhmän toiveiden 
pohjalta.

Matkat voivat olla vapaa-ajan-
matkoja eri yhteisöille, kaveripo-
rukoille tai ammattimatkoja, joi-

hin sisältyy tutustumista asiakkaan 
oman alan kohteisiin.  

Myynnissä on myös eri matkan-
järjestäjien valmismatkoja sekä 
omia erikoismatkoja, kuten ensi 
kesän Pilates – patikkamatka Itali-
aan, Ligurian rannikon Cinque Ter-
reen.

Matka-Jokela Oy myy myös ryh-
mäpaketteja Sastamalan seudulle.

Sairaanhoito- ja Laboratoriopal-
velu MediStiina on maaliskuussa 
2001 perustettu hoitoalan palve-
luita tarjoava yritys Vammalassa. 
”Stiinana” työskentelee iloinen ja 
työtä pelkäämätön sisätautikirur-
gian sairaanhoitaja Heidi Vesanen, 
tarjoten hoivaa ja huolenpitoa tar-
vittaessa myös iltaisin, viikonlop-
puisin ja öisin.

MediStiina on yksilöllisen hoi-
don tarjoaja, jossa koulutettu sai-
raanhoitaja toteuttaa hoitoa yh-
teistyössä potilaan, lääkärin ja 
muiden hoitoon osallistuvien osa-
puolten kanssa.

MediStiina on teitä varten ja ai-
na valmiina palvelemaan parhaalla 
mahdollisella tavalla.

MediStiina
Puh. 040 541 9750

10 vuoden kokemuksella ajam-
me hiekat, sorat ja sepelit nykyai-
kaisella ja monipuolisella kalustol-
la koko Sastamalan alueella. Suori-

tamme myös kaivuuta yksityisille 
ja yrityksille 5t-22t tela-alustaisilla 
kaivureilla.

Mikko Kiikala 
Puh. 0400 794 553 

Hyvä nahkatuote on ajaton, se kes-
tää ja elää.

Nahkapajan työmenetemissä, 
toimistatavoissa ja arvoissa näkyy 
keikyäläinen käsityötaito vuosi-
kymmenten takaa.

Päätuotteina ovat lompakot, 
mutta valikoimaan kuuluvat myös 
reput, laukut, tossut ja vyöt.

Ryhmille suunnattu elämyksel-
linen pajakierros esittelee suvun 
vaiheita teatterin keinoin. Työnäy-
tösessä nahkavuodasta kehkey-
tyy valmis tuote ja lopuksi vieraili-
jat pääsevät löytöretkelle työpaja-
myymälään.

Nahkapaja Eliisa Marjaana
Puh. 044 513 1480,  www.eliisamarjaana.fi 

Neon Sport on Vammalassa (nyky-
ään Sastamala) vuonna 2006 pe-
rustettu urheilu- ja vapaa-ajan eri-
koisliike. 

Yrityksellä on myymälä Vam-
malan keskustassa osoitteessa 
Puistokatu 1, eli entisessä Apajan 
kiinteistössä. Neon Sportin myy-
mälän tuotevalikoimista löytyy ur-
heilu- ja vapaa-ajan asujen sekä 

tarvikkeiden lisäksi Salon lakkiteh-
taan myymälä ja Honko Collection 
nahkatuotteiden myymälä. 

Myös suutarin palvelut löyty-
vät tästä monipuolisesta myymä-
lästä. Neon Sport myy tuotteitaan 
myös verkkokaupassa ja urheiluta-
pahtumissa sekä suoraan yrityksil-
le ja seuroille.

Neon Sport
Puh. (03) 514 1290,  www.neonsport.fi 

Netland Oy on verkkosivustojen 
ja -sovellusten toteuttamiseen eri-
koistunut ohjelmistotalo. Tarjon-
tamme kattaa Internet-sivustoihin 
liittyvien palveluiden lisäksi intra-
net-, extranet- ja mobiiliratkaisut 

asiakkaan mittojen mukaan. Pal-
velupalettiamme värittävät myös 
asiakaskohtaiset erikoissovelluk-
set esimerkiksi sähköisen liike-
toiminnan ja verkkopuheluiden 
(VoIP) saralla.

Netland Oy
Puh. (03) 512 5000, www.netland.fi 

Suoritamme kaikenlaista puusepänteollisuuden alihankintaa asiakasläh-
töisesti.

Niittymäki Yhtiöt Oy
Puh. 010 4233 423 

Nordea Pankki Suomi Oyj
Puh. 0200 3000 www.nordea.fi  

Vammala

Ompelimo Helena Mäkelä Paati-
valkamankadulla Sastamalassa 
valmistaa 15 vuoden kokemuksel-
la asiakkaan toiveiden ja mittojen 
mukaiset asut arki- ja juhlakäyt-
töön. Korjausompelupalvelusta 
löytyy apu kiristäviin vyötäröihin, 
vetoketjun vaihtoihin, lahkeen ly-

hennyksiin ym. korjaustöihin. Myös 
nahan ompelua mittatilaustyönä ja 
korjausompeluna. Voit myös tuoda 
vanhan nahka- tai kangasvaatteesi 
muodistettavaksi vastaamaan ny-
kyisiä tarpeitasi. ym. ompelutyöt 
ammattitaidolla. 
TERVETULOA!

Ompelimo Helena Mäkelä
Paattivalkamankatu 11, Sastamala

p. (03) 514 1319, 050 342 4961 

Ompelukonekeskus Koivu Oy yllä-
pitää Suomen monipuolisinta om-
pelualan verkkokauppaa: www.
ompelijanmaailma.! . Asiakkaana 
on kouluja, päiväkoteja, muita jul-
kisen sektorin yksiköitä, yrityksiä ja 
yksityishenkilöitä ympäri Suomen. 
Ompelijanmaailmasta löytyy laa-
ja valikoima laadukkaita ompelu-

alan tarvikkeita, välineitä ja laittei-
ta selvästi yleistä hintatasoa edul-
lisemmin. Valikoimiin kuuluu myös 
monia erikoistuotteita, joita ei ole 
myynnissä  muualla Suomessa. 
Kaikki Ompelijanmaailman  tuot-
teet löytyvät myös Ompelijanmaa-
ilman varastomyymälöistä Vam-
malasta ja Tampereelta.

Ompelijanmaailma, 
Ompelukonekeskus Koivu Oy 
Puh. (03) 514 2280, www.ompelijanmaailma.fi  

Teemme kaikki parturi- ja kampaamoalan työt. Palvelemme maanantaista 
lauantaihin ajanvarauksella. Keskiviikkoisin vietämme vapaata.

Parturi-kampaamo Heino
Puh. 0500 339 870

Teemme kaikkia parturin ja kampaajan töitä, hiusten leikkuuta, kampa-
uksia, sekä hiusten, kulmien ja ripsien värjäyksiä. Miehille teemme myös 
parran muotoiluja.

Parturi-Kampaamo Tarja Lappalainen
Puh. (03) 514 1651

Teemme ilmastointiasennukset. Osien ja tarvikkeiden myynti. Myymme 
rakennuspeltilistat, piipunpellit, HST-sisäpiiput ym.

Peltityö Lehtimäki
Puh. (03) 5130 443, www.peltityolehtimaki.fi 

Pensi Rescue Oy on Pohjois-Eu-
roopan johtava ambulanssikalus-
teiden suunnittelija ja valmistaja. 

Pensin tuotteet tunnetaan ympäri 
maailman korkeasta laadustaan ja 
innovatiivisista ratkaisuistaan.

Pensi Rescue
Puh. (03) 512 5600 www.pensi.fi , pensi@pensi.fi 

Pepper
Puh. (03) 511 4473,  www.pepperjeans.fi  

Pepper on" jo yli 20 vuotta Sasta-
malassa palvellut vaateliike." Meil-
lä on" kattava valikoima farkkuja 
ja muita vaatteita moneen eri ko-
koon, makuun ja ikään."Meiltä löy-
dät tunnetut ja laadukkaat vaate-
merkit ja lisäksi meillä on omaa 

maahantuontia. Laajassa valikoi-
massamme on vaatteita sekä mie-
hille että naisille. Kevään aikana 
merkkivalikoimamme kasvaa Time 
Zonella, !Solidilla ja Ed Hardylla!

Toivotamme vanhat ja uudet 
asiakkaat tervetulleiksi!

Pirkanmaan Alumiinirakenne Ky
Puh. 050 336 5500

”MEILLE RAHA TULEE OVISTA JA IKKUNOISTA”
Pirkanmaan Alumiinirakenne valmistaa alumiinipro! ilista ikkunat, 
liukuovet, ovet ja lasijulkisivut.

Saneerauspalvelut, tilojen vuokraukset ja ostot. Timanttityöt ja muut 
erikoistyöt. 

Pirkanmaan PTU-rakenne
Puh. 0500 835 110, 050 322 5888 

Polarset Oy
www.polarsetoy.com 

Polarset Oy on monipuolinen 
maanrakennusalan ammattilainen. 
Suoritamme kaivinkoneurakointia 
ja kunnallisteknisiä töitä koko Ete-
lä-Suomen ja Pirkanmaan alueella. 

Yrityksen käytössä on nykyaikai-
nen kalusto kuljetuksiin ja kaivuu-
töihin yksityisille, yrityksille ja julki-
selle sektorille.

Maalattua ja maalaamatonta pos-
liinia sekä tarvikkeita posliininmaa-
laukseen. Vammalan Kisakadulla 
myymälässä on myös polttomah-

dollisuus maalatulle posliinille. Va-
likoimiimme kuuluu myös tauluja 
ja erilaisia koriste-esineitä.

Posliinitupa
Puh. 050 309 1452
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Puistokadun Kemikalio on täy-
den palvelun kauneuden ja kos-
metiikan erikoisliike Sastamalan 
Vammalassa ja Huittisissa. Yritys 
on perustettu 1969. Osoitukse-
na osaamisesta ja menestymises-
tä yritys on saanut edustukset mo-
niin korkealaatuisiin sarjoihin. 

Liikkeet ovat ainoat selektii-
visen kosmetiikan myymälät niin 
ihonhoito-, meikki- kuin tuoksu-
sarjoillaan paikkakunnillaan. Kau-
neushoitolat liikkeiden yhteydes-
sä tarjoavat monipuolisia palvelui-
ta usean kosmetologin voimin.

Puistokadun Kemikalio
Puh. (03) 511 2884, (02) 569 980

Kukkatuvasta löydät koppakaupal-
la ideoita. Meillä syntyvät juuri sel-
laiset uniikit sidontatyöt ja asetel-
mat jotka sinä haluat. Kukkaloiston 
kruununa runsas valikoima leikko-
kukkia ja aina ajankohtaiset ruuk-
kukukat ja viherkasvit. 

Me kolme ! oristia, Marianne, 
Marika ja Heini ja tupamme palve-
levat asiakkaitaan sekä arkisin että 
viikonloppuisin. Lisätietoja www.
puistokadunkukkatupa." .

Puistokadun Kukkatupa
Puh. 0400 602 992, www.puistokadunkukkatupa.fi  

Puolen hehtaarin metsä –
päiväkoti ja hoitopalvelut
Puh. 050 323 3908,  www.puhmet.fi 

PALVELUIHIMME KUULUU : 
LAPSIPARKKITOIMINTA: Lyhytai-
kaiseen ja äkilliseen hoidontar-
peeseen, tilattessa myös viikon-
loppuisin.
OSAPÄIVÄRYHMÄ: Leikkitoimin-
taa useampana päivänä, muuta-
man tunnin päivässä. Koulutetut 
lastenhoitajat tarjoavat monipuo-
lista ja virikkeellistä toimintaa, ko-
dinomaisissa tiloissa, keskustan 
tuntumassa.
HOITAJAVÄLITYS PERHEILLE: Väli-
tämme lastenhoitajia kotiin, lap-
sen esimerkiksi sairastuessa, tai 
muun äkillisen ja yllättävän me-
non kohdatessa. Hoitajavälitys päi-
vystää 24h/vrk.

Avaa uuden toimipisteen Sastamalassa maaliskuussa 2011!

HOITAJAVÄLITYS YRITYKSILLE :  Yri-
tysten on mahdollista tehdä kans-
samme sopimus työntekijöiden-
sä lasten hoidon järjestämisestä, 
lasten yllättäen sairastuessa. Näin 
vanhemmat pääsevät töihin, ja 
hoitaja huolehtii lapsesta turvalli-
sesti, kotioloissa.

JUHLAPALVELU: Järjestämme las-
tenhoidon myös esimerkiksi HÄIS-
SÄ joihin tulemme pitämään lapsi-
parkkia ja järjestämme lapsille leik-
kejä ja toimintaa juhlien ajaksi.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ !
0503233908  TAI KATSO  
www.puhmet.! 

Hyvä olo alkaa laadukkaista alu-
asuista.

Putiikki Naiselle on jo 25 v. 
Vammalassa toiminut aluasujen 
erikoisliike. Palvelemme kaiken 
kokoisia ja ikäisiä naisia, sillä vali-
koimamme kattaa koot A-kupis-
ta H-kuppiin, vartalonympärykset 
70-120 cm. Myymme myös pro-
teesi- ja imetysliivejä, uimapukuja, 
myös isoja kokoja, sekä laadukkai-
ta sukkahousuja arkeen ja juhlaan. 

Toiveemme on tyytyväinen asi-
akas. 

Putiikki Naiselle
Puh. (03) 514 2665 

Pyymäen Leipomo on yritys, jos-
sa 50-vuotinen perinne ja osaami-
nen näkyvät vahvana myös tänään. 
Kolmannen polven perheyritykses-
sä leivotaan tutun turvallisia klas-
sikoita ja valmistetaan  uusia ma-
kuelämyksiä. 

Tuotteiden valmistaminen alusta   

loppuun itse on pyymäkiläi syyttä 
vahvimmillan. Leipomo tunnetaan 
myös laajasta tuoteperheestä,  jon-
ka kestosuosikeita ovat muun mu-
assa täysrukiinen käsintehty Tyr-
vään Voima ja isoäidin reseptillä val-
mistuvat, herkulliset  Rosina- ja 
Kolmiomunkit.

Pyymäen Leipomo
Puh. (03) 5123100, www.pyymaenleipomo.fi 

Kaikkien merkkien huollot, korja-
ukset sekä autosähkötyöt ammat-
titaidolla. Myös ilmastointihuol-

lot ja tuulilasien vaihdot. Varaosat, 
tarvikkeet ja voiteluaineet kaikkiin 
merkkeihin.

Raceman Service
Poikkikatu 12, Sastamala, p. 0400 229 025 

Rakennus M. Lehto Oy, on Pir-
kanmaan alueella toimiva Sas-
tamalalainen rakennusalan per-
heyritys, jonka päätoimialana on 
talonrakennus. Muita toimialoja 
ovat pääsuunnittelu, rakennus-

valvonta ja sisustussuunnittelu 
sekä erikoisammattitaitoa vaati-
vat timanttisahaus-ja poraustyöt. 
Yritys on toiminut alalla kymme-
nisen vuotta.

Rakennus M. Lehto Oy
Puh. 040 525 3852 

Rakennamme uutta korjaamme vanhaa.

Rakennusliike Ojanne
Puh. 0400 292 699, www.rakennusliikeojanne.fi 

Rakennusliike Veli-Matti Selin Oy 
on laadukkaasta työstä tunnet-
tu omakotitalojen rakentaja Sas-
tamalan ja Tampereenn seudulla. 
Kokeneet ammattilaisemme voi-

vat toteuttaa unelmiesi talon omis-
ta piirustuksistasi. Teemme myös 
peruskorjaukset sekä saneerauk-
set kodin eri tiloissa kattoja unoh-
tamatta.

Rakennusliike V-M Selin
www.rakennusliikevelimattiselin.fi 

Teemme ammattitaidolla ja 20 vuoden kokemuksella uudiskohteet, oma-
kotitalot, saneeraukset ja vesivahinkokorjaukset.

Rakentajan Palvelu Oy 
Reponen ja Järvinen
Puh. 050 523 0280, 050 343 6940

Olemme Sastamalassa Hopun 
teollisuusalueella toimiva lähes 
täydenpalvelun rautakauppa. Va-
likoimiimme kuuluvat rakennus-
tarvikkeet sokkelilista vesikat-
toon sisustusta unohtamatta, sekä 
myöskin pienimuotoinen perintei-
nen rauta- ja putkitavara. Palve-
luksessamme on viisi rautakaupan 
ammattilaista yhteensä sadankah-
denkymmenen vuoden kokemuk-
sella.

Rautarasti Oy
Puh. 03 - 511 5575, www.rautarasti.fi 

150-paikkainen lounasravintola 
kauniissa Sastamalassa, Nuupalan 
yrityspuistossa. Autolla ovelle, por-
taaton sisääntulo, avara, valoisa sa-
li, myös liikuntarajoitteisen helppo 
liikkua.

Lounaspöytäämme sisältyy rai-
kas salaattipöytä, keitto, kaksi läm-

minruokavaihtoehtoa, oman leipo-
mon käsityönä tehdyt leivät, levite, 
ruokajuomat ja kahvi

#Lounaspöytämme on katettu-
na 10.30.13.30.#Runsaasti kokous-, 
koulutus- ja neuvottelutiloja. Juh-
la- ja pitopalvelut ”niin meillä kuin 
teillä”. Isot saunatilat.

Ravintola Nuupalan Patruuna
Puh. 040 509 4349, www.ravintolapatruuna.fi  

Ravintola Pukinsarvi tarjoaa lou-
nasta maanantaista perjantaihin 
klo 11-14 välisenä aikana. 

A’ la carte -listamme on käytös-
sä koko päivän. Sieltä löydät herk-

kuja pizzasta pihviin. Lapsille on 
myös omat maittavat annoksensa. 

Poikkea pistäytymässä myös 
Pub Pukkarissa.

Ravintola Pukinsarvi
Puh. (03) 511 2082

Rompun Kone ja Metsäpalvelu Oy
Puh. 0400 224 225 

Punkalaitumentie 1080, 38280 SASTAMALA

Toimii Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan alueella.
3 henkinen työjoukkueemme tekee kaikkia metsä ja maan-
rakennusalaan liittyviä töitä.
Päätyönä metsän hakkuu ja lähikuljetus yhdellä koneketjulla.

Rudol" n keidas on kokonntumis- 
ja juhlapaikka Rudolf Koivun lap-
suuden maisemissa Vammalan Tyr-
väänkylässä.

Meillä voit nauttia vehmaasta 
luonnosta, savusaunan tuoksusta 
ja paljun lempeydestä, kodan tun-

nelmasta tai tilavan hirsimökin rau-
hasta isollakin joukolla.

Järjestämme yksilölliset tilai-
suudet juuri tarpeidesi mukaan. 

Varaukset Pekka Tilli p. 050 569 
0704.

Rudolfi n keidas
www.rudolfi nkeidas.fi  

SalesPeoplelta löytyvät kokonais-
ratkaisut yrityksen myynnin raken-
tamiseen, johtamiseen, tekemi-
seen ja ohjaamiseen. Tuomme#asi-
akkaillemme#suunnitelmallisuutta 

tavoitteellisen myyntitoiminnan 
aikaan saamikseksi. Ajatuksiamme 
myyntitoiminnasta löydät osoit-
teesta www.myyntivoimaa." . Ter-
vetuloa!

Salespeople Finland Oy
www.myyntivoimaa.fi 

”Menestyksen tikapuita 
ei voi kiivetä kädet taskussa.
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Sasky, Aikuiskoulutusosasto
ja oppisopimustoimisto
Puh. (03) 5212 3553,  www.sasky.fi 

Tuotamme asiakaslähtöistä kou-
lutus- ja kehittämispalveluja 
kaakkois-Satakunnassa, lounais- 
ja yläpirkanmaaalla.

Tutustu koulutus- ja kehittämis-
palveluihimme nettisivuillamme.

Sastamalan huolto ja korjaus Juha ja Irene Eino. Raskaan kaluston huolto 
ja korjaus, metalli ja päällirakennetyöt. Puh. 0400-498990.

Sastamalan huolto ja korjaus
Puh. 0400 498 990 

Sastamalan LVI tekee lämpö-,vesi-ja 
ilmanvaihtoasennuksia sekä uudis-
että saneerauskohteisiin. Lisäksi nii-

hin kuuluvat mittaukset ja säädöt. 
Lvi-tarvikemyynti ja huolto, öljy-
poltinasennus ja huolto

Sastamalan LVI
Puh. 050 360 3823, www.sastamalan-lvi.fi 

Henkilökuljetukset 1+8 henkilöä 
sekä pyörätuoli- ja paarikuljetuk-
set. Suunnittelemme ja toteutam-

me myös asiakkaan tarpeiden mu-
kaan ryhmäkuljetukset.

Sastamalan Taksipalvelu Oy
Jussi Jalonen
Puh. 045 266 2960, sastamalantaksipalvelu@kopteri.net

Veneilyretket, kalastusretket, ve-
sijetin vuokraus, perämoottorien 
huolto, veneenhoitotuotteet, ve-

neiden varustelu, voiteluaineet, 
varaosat. Valtuutettu Suzuki Mari-
ne huolto- ja varaosapiste.

Sastamarine KY
Puh. 0400 421 994, www.sastamarine.fi 

Sastec Oy
Puh. 0500 621 574,  www.sastec.fi 

Askel puhtaampaan tulevaisuuteen
Puistokatu 6 A 11, 38200 Sastamala 0500-621574

Maalämpö, aurinkoenergia, jäteve-
sijärjestelmät, ilmalämpöpumput, 
lämminvesivaraajat, Eko-käymälät, 
myös ”avaimet käteen” toimitukse-

na ja lupa-asiat hoidettuna. Jäspi-
Jämä-Biolan-SolarVenti-Fann-Wat-
Man-Goodwell-Mitsubishi-PipeLi-
fe-Meltex-Oso

Meiltä löydät leikko- ja ruukkuku-
kat sekä viherkasvit. Teemme kaik-
ki sidonta-alan työt yli 60 vuoden 
kokemuksella. Mm. surulaitteet, 

morsiustyöt ja muut asetelmat. 
Kauttamme välität kukat ympäri 
maailmaa.

Satakukka 

!"!#"$"%"&'()*!#+,"#)'-&'()./'0123'455'6715

Satalaatta Oy toimii kattavasti Sa-
takunnan ja Pirkanmaan talous-
alueilla.

Pirkanmaalla palvelumme kes-
kittyvät vedeneristys- ja laatoitus-
palveluihin.

Satakunnassa hoidamme luo-
tettavasti teollisuuden erilaiset ta-
lo- ja kiinteistötekniset huolto- ja 
ylläpitopalvelut sekä tuotantolait-
teiden kunnossapidon.

Satalaatta Oy
Puh. 020 752 8540, info@satalaatta.fi , www.satalaatta.fi 

Silmäasema on palvellut Sastama-
lassa jo yli 20 vuotta. Silmäasemal-
la asiakkaita palvelevat optikot, sil-
mälääkärit sekä kehysasiantuntijat. 
Myös näkökenttätutkimukset sekä 

näköhermonpään kuvaukset kuu-
luvat palveluun. Panostamme hy-
vään palveluun, optiseen osaami-
seen, laajoihin merkkivalikoimiin 
sekä laadukkaisiin tuotteisiin.

Silmäasema 
Puh. (03) 511 4299, www.silmaasema.fi  

Vammalan keskustassa sijaitsevan 
erikoisliikkeen valikoimissa on yk-
sityiskoteihin ja julkitiloihin sopivia 
laadukkaita verho-, verhoilu- ja si-
sustuskankaita. Ammattitaitoinen 
henkilökunta palvelee monipuo-
lisesti sisustukseen liittyvissä asi-
oissa ja oma ompelimo valmistaa 

tuotteet sovitussa aikataulussa. Si-
sustussuunnittelu kattaa mm. väri-
suunnitelmat, tekstiilit, matot, ka-
lusteet ja seinien pintamateriaalit. 
Kauniisti paketoitujen lahjatava-
roiden ja valmiiden tekstiilien va-
likoima vaihtelee vuodenaikojen 
mukaan.

Sisustus Seliina
(03) 511 5885  

Specsavers Optikko Sastamala on 
iloisen palvelun optikkoliike Puis-
tokadulla. Yrittäjäoptikot Hanna 
Kuusinen ja Eija Grönfors ovat ta-
vattavissa liikkeessä vuoroviikoin. 

Meiltä saat silmälasien ja piilolinssi-
en lisäksi työnäköoptikon ja silmä-
lääkärin palvelut. 

Tervetuloa tutustumaan!

Specsavers
Puistokatu 17, Sastamala, p. (03) 511 5442 

Stormin puoti siirtyi marras-joulu-
kuun vaihteessa uusiin toimitiloi-
hin.

Kyläkahvila/-kioski sekä lahjata-
varamyymälä toimii tätä nykyä idyl-

lisessä kartanomiljöössä Stormin 
Wanhalla Meijerillä (Stormintie 86).

Kaunis, suuri piha pistoaitoi-
neen toivottaa tulijan tervetulleek-
si Stormin puotiin arkisin klo 12-17.

Stormin Puoti
Puh. 0400 163 166, www.storminpuoti.fi 

Suunnittelu ni-na tarjoaa pienta-
lo rakentamiseen ja remontointiin 
liittyen suunnittelupalvelua; OKT 
luonnossuunnittelu,  sisustussuun-
nittelu, kalustesuunnittelu, valais-
tussuunnittelu. 

Suunnittelun lisäksi edustam-
me Nelkon keittiökalusteita ja 

Westwoodin portaita, eli kauttam-
me saa myös kalusteet ja portaat 
sekä asennustyöt -> palvelut suun-
nittelusta toteutukseen. 

Pääasiallisin toimialue Pirkan-
maa.

Suunnittelu ni-na
Puh. 0400 511 514 

Suutari korjaa kaikkia nahkatuot-
teita kengistä ja takeista vöihin as-
ti. Korjattavaksi voi tuoda myös eri-
laisia harrastusvälineitä.

Liikkeessä on myynnissä laaja va-
likoima kengänhoitotarvikkeita ja 
lompakoita, vöitä, Abloy- avaimia.

Suutari el Paso
Puh. 040 967 3006

”Haasteet tekevät elämästä 
mielenkiintoisen - ja niistä 

selviäminen tekee elämästä 
merkityksellisen. 
-Joshua J. Marine
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Suunnittelusta! toteutukseen.
Sydänkaluste Oy on! Sastama-

lassa toimiva kiintokalusteiden 
suunnitteluun ja valmistukseen 
erikoistunut yritys. 

! Monipuoliseen tuotevalikoi-
maan kuuluvat mm. keittiön ja ko-
dinhoitohuoneen kalusteet, eteis- 

ja komeroryhmät, WC-kalusteet, 
sekä julkisten tilojen kalusteet.

! Sydänkaluste panostaa asia-
kaspalveluun, korkealaatuisiin ma-
teriaaleihin ja vankkaan ammat-
titaitoon sekä suunnittelussa että 
toteutuksessa.

Sydänkaluste
(03) 513 0210, www.sydankaluste.fi 

Sähköliike Matti Rantala Oy
Puh. 010 3210 760, www.sahkoliikerantala.fi  

SÄHKÖASENNUKSIA, TARVIKKEI-
TA JA VALAISIMIA

Sähköliike Matti Rantala on ko-
kenut ja luotettava sekä varsin 
laaja-alainen sähkön! ammatti-
lainen. Erityyppiset sähköasen-
nukset niin teollisuudessa ja lii-

kerakentamisessa kuin myös yk-
sityisasunnoissa ovat meidän 
parasta osaamista. Tarvittaessa 
toimitukseemme sisältyy myös 
sähkösuunnittelu. ! Palveluihim-
me kuuluu myös Sastamalan Ho-
punkadulla sijaitseva sähkötarvi-
ke- ja valaisinmyymälä.

www.sahkoliikerantala.fi 

Palvelemme Teitä seuraavilla osa-alueilla: Antenniasennukset, Säh-
köasennukset, ATK verkot Puh. Esko 0500 237038, Puh. Lauri 050 
5430794

Sähkötekniikka Lehto Ky
Tähtisentie 33, 38210 SASTAMALA 

Taksi Tomi Kannisto
Puh. 0500 616 161,  www.kannistontaksit.fi 

CÄD-I

TK-6I TOM-II

Toimimme Sastamala alueella 4 
taksin kapasiteetilla. Käytössäm-
me on tilataksit pyörätuolivarus-

tein. Myös ryhmäkuljetukset sata-
miin ja kentille. Tarkemmat tiedot 
osoitteesta www.kannistontaksit." 

Tervahovi tarjoaa ympäri vuoden 
upean kokous-, ja illanviettopai-
kan vain 1,5km Vammalan keskus-
tasta. Iso sauna, kylpytynnyri kate-
tulla rantaterassilla, sekä tilava ka-
binetti nykyaikaisilla AV-laitteilla ja 

keittiövarustuksella takaavat on-
nistuneen illanvieton. 

Lisäksi kesäaikana 200 hengen 
juhlatila isompiin yritystapahtu-
miin tai perhejuhliin. 

Tervahovi
www.tervahovi.com

TahtoaOn HH
Puh. 044 330 5060, 044 360 8881, www.osumat.net

KANOOTINVUOKRAUSTA JA
KEVYTELÄMYKSIÄ
Elämyksellistä ryhmämelontaa 
Sastamalassa jättikanootti c/s 
MahtiMantalla, johon sopii jopa 
16 henkilöä

Jättikanootin kotisatama on 
Hotelli Ellivuoren laiturissa. Ko-
kenut perämies ohjaa, opastaa ja 
neuvoo turvallisille reiteille

Sopii hyvin myös työpaikkojen 
tyky- ja tyhypäivien ohjelmaksi

Vammalassa, Tervahovin ran-
nassa on vuokrattavissa myös ta-
vallisia kanootteja.

Lisätiedot ja varaukset:
Heikki Horila puh. 044 330 5060 tai 
Jaska Levo 044 360 8881.
Sähköposti: 
Heikki.Horila@osumat.net

OSUMAT

Sikoja vaivaksi asti jo yli 30 vuotta. Syö sika päivässä, se pitää Taunon 
leivässä.

Tauno Virtanen 

Tilikärki
Annikki Kärki, puh. 050 520 4250 

Hoidamme yli 20 vuoden kokemuksella yritysten sekä maatalouden 
kirjanpitoja.

Erilainen tilitoimisto. Erikoisalo-
jamme ovat kiinteistöhallinnon 
tehtävät asunto-osakeyhtiöille ja 
isännöintitoimistoille sekä Viros-
sa toimivien suomalaisyritysten ja 
Suomessa toimivien virolaisyritys-
ten asiat.

Kiinteistöhallinnon asiakkuuk-
sia tiimimme palvelee Suomessa 
kolmella paikkakunnalla: Sastama-
lassa, Tampereella ja Vihdissä. Li-
säksi olemme asiakkaittemme käy-
tettävissä Tallinnassa sopimuksen 

mukaan. Osaamme peruskirjanpi-
don sekä kiinteistö- ja taloushal-
linnon lisäksi myös neuvoa, kuun-
nella ja keskustella. Ymmärrämme 
asiakkaittemme erikoisiakin ongel-
mia - täällä ja naapurimaissa. 
Me ja yhteistyöverkostomme aut-
tavat ymmärtämään yritystoimin-
taa Virossa ja madaltavat raja-aitoja 
oli sitten kysymys yrityksen perus-
tamisesta Viroon tai virolaisen työ-
voiman hankkimisesta Suomeen.

Tilitoimisto Suonpää Oy
Puh. 050 357 3644

Tmi Jukka Harjula on kiinteistön-ja 
ympäristönhoitoon sekä jätevesi-
järjestelmien suunnitteluun ja ra-
kentamiseen erikoistunut yritys. 

Yritys tekee Kiinteistön- ja ympä-
ristönhoitoa sekä jätevesijärjestel-

miä, mm. piharakentamista, vie-
märi-, maisemointi- ja patotöitä. 
Termosuoja valmistaa ja myy muo-
vituotteita, kuten tuotemerkkejä 
Sako-Jussi ja Talli-Jussi.

T:mi Jukka Harjula / Termosuoja
Puh. 0500 764 145

TS-Kylmä Oy on yli 30 vuoden työ-
kokemuksella kylmätekniikan am-
mattiosaaja.

Suunnittelemme ja toteutam-
me teollisuuden prosesseihin se-

kä ilmastoinnin jäähdytysjärjestel-
miin tehokkaita ratkaisuja.

Palvelemme yksityisiä, yrityksiä 
sekä julkista sektoria Sastamalassa 
sekä muualla Pirkanmaan alueella.

TS-Kylmä Oy
Puh. 0500 621 055,  www.tskylma.fi 

Kaikki rakentamiseen ja saneeraukseen liittyvät työt: muuraukset, laatoi-
tukset ym. Vesieristyslupa. Huomioi kotitalousvähennys.

Tmi Jari Renfors
Puh. 044 585 9088

Rakennus- ja remonttityöt laidasta 
laitaan. On rakennuksenne uudis-
kohde tai peruskorjattava kohde, 

teen remontointia ja rakentamista 
ammattitaidolla.

Tmi Matti Kolu
Puh. 050 502 0550

Maalämpö- ja vesikaivoja.
Sastamalalainen T:mi Reijo Ir-

ri poraa kiinteistöille maalämpö- 
ja vesikaivoja sekä toimittaa maa-
lämpöjärjestelmät niin uudis- kuin 
saneerauskohteisiin käyttövalmiik-

si asennettuna. Yritys toteuttaa Pir-
kanmaan lisäksi Etelä- ja Länsi-Suo-
men alueella yhden kaivon perus-
ratkaisuista aina useiden kaivojen 
muodostamiin laajoihin lämmitys-
kokonaisuuksiin.

Tmi Reijo Irri
050 917 9199, www.porakaivoja.fi 

Rakennusalan yritys, joka on viime 
aikoina keskittynyt huoneistore-
montteihin ja saneerauksiin.

Yrittäjän yli kymmenvuotiaalla 
uralla on tosin ehtinyt jokunen uu-
disrakennuskin nousta.

Tmi Remontti ja rakennus H Koivuniemi
Puh. 050 340 7379, heikki.koivuniemi@kopteri.net 

TS-Käsityö on v. 1987 perustettu 
käsityöalan liike Vammalan kes-
kustassa. Meiltä löytää materiaale-
ja esim. neuleiden, kirjonta- ja ka-
navatöiden sekä nypläys-, nallen 
ompelu- ja askartelutöiden harras-
tajille. Lisäksi paljon esilaisia nau-

hoja ja muita ompelutarvikkeita.
Yritämme ohessa ratkoa asiak-

kaan käsityöpulmia, jotta lopputu-
los olisi toivottu.

Meidät löydät osoitteesta Puis-
tokatu 3, Sastamala.

TS-Käsityö
Puh. (03) 511 3311

”Ellei milloinkaan tarjoudu 
ottamaan vastaan myös 

ylivoimasta tehtävää, ei koskaan 
tee kaikkea sitä, mihin pystyy.
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Terveyttä ja hyvää oloa! 
Fysioterapiaa, hierontaa ja ko-

tikäyntejä yli 30 vuoden kokemuk-
sella. Käytössäni on kaikki tärkeim-
mät fysikaalisen hoidon laitteet, 

myös laser-hoito. Vastaanottoni 
on keskeisellä paikalla katutasos-
sa Sastamalassa, vastapäätä Herra 
Hakkaraisen taloa. 

Tyrvään Fysiopalvelu, Maija Hassi
Puh. 0400 778 506

Mukavaa matkaa ilmastoiduilla 14 ja 20 paikkaisilla busseilla. Taksi 1+8 
pyörätuoli- ja paarivarustus. Erkki Haliseva puh. 0400 234 947

Tyrvään Tilausliikenne Oy
Puh. 0400 234 947

Palveleva terveyskauppasi Tyr-
vään Yrttiaitta sijaitsee Sastamalan 
Vammalassa Puistokatu 10:ssä ns. 
kauppalan talossa. 

Yrttiaitassa sinua palvelee am-
mattitaitoinen fytonomi siistissä 
ja valoisassa myymälässä. Häneltä 
saat uusimmat tiedot ja vinkit ter-
veyden ylläpitoon ja itsehoitoon. 
Hän auttaa löytämään sinulle so-
pivimmat tuotteet laajasta valikoi-
masta. Voit tehdä ostokset käteväs-
ti myös verkkokaupassa www.yrt-
tiaitta.!  ympäri vuorokauden, aina 
edulliseen hintaan. Rekisteröity-

mällä kanta-asiakkaaksi saat tun-
tuvia etuja. 

Yrttiaitta kuuluu kotimaiseen, 
80 yksityisen yrittäjän Luontaistun-
tijat -ketjuun. Sastamalan alueella 
saat 9 kertaa vuodessa ilmestyvän 
Luontaistuntija -lehden kotiisi pos-
tin jakeluna. Lehti on mahtava lu-
kupaketti terveydestä, hyvinvoin-
nista ja itsehoidosta, sekä tietenkin 
siinä on hyvät tarjoukset. Jos sinul-
le ei tule lehteä nouda se myymä-
lästä tai lue se nettisivuillamme.
Tervetuloa asiantuntijan palvelta-
vaksi.

Tyrvään Yrtti-Aitta

Valokuvaamo Studio 86
Puh. (03) 514 1586   www.studio-86.net

25 VUOTTA AMMATTIKUVAUKSIA 
Valokuvaamo STUDIO-86 on eri-
koistunut kuvauksiin. Palveluitam-
me käyttävät niin teollisuus kuin 
yksityiset ihmiset ympäri Suomea."
Kun haluat tuotteillesi markkinoin-
tia vauhdittavaa ilmettä valoku-
vaamme tai videoimme projektin-
ne laadukkaasti."

Valokuvaamo STUDIO-86 ikuis-
taa myös arjen ja juhlan monipuo-
lisesti mutta yksilöllisesti!

Tilaisuutesi huippukuvat voit it-
se valita juhlavuoden uudessa net-
tipalvelussamme osoitteessa kuva-
netti.! .

Kuulumme Vammalan Yrittäjiin 
ja olemme Suomen Ammattivalo-
kuvaajat ry:n jäsen.

Muista varata oma kuvausaikasi 
ajoissa! Harrastajakuvaajille meil-
lä on" monipuolinen digikuvakios-
ki." Sieltä saat edullisesti omat ku-
vat, kortit, kalenterit ja paljon muu-
ta.

Asiakaspalvelumme on avoinna 
arkisin 10-18 ja lauantaina 10-13.

Tervetuloa!

TEEMME KOTISIIVOUKSIA
SEKÄ TOIMISTO- ja TEOLLISUUS-
SIIVOUKSIA
Käytössämme ovat myös paine-

huuhtelukone sekä nykyaikaiset 
vahanpoistolaitteet. Luottamuk-
selliset asiakassuhteemme alkoi-
vat vuonna 2003.

Vammalan AK-Siivoustyö
Puh. 050 400 4445,  www.ak-siivoustyo.fi 

Annamme ajo-opetusta mopos-
ta moottoripyörään sekä B, C, C1E 
ja taksinkuljettajan ammattipäte-

vyyskoulutusta. Lisäksi II-vaiheen 
kurssit ja pimeänajokurssit. Katso 
lisää www.vammalanautokoulu.! 

Vammalan Autokoulu
Puh. (03) 511 3580

Terve-
tuloa! VAMMALAN

AUTOKOULU OY

Vammalassa yli 30 vuotta Asema-
kadulla toiminut Autosähkö tekee 
autoosi kaikki huollot, korjaukset, 
lisävarusteasennukset. Auton säh-
kölaitteet ovat erityisosaamistam-

me. Myymme myös akut, laturit, 
startit ym. tarvikkeet. Kuulumme 
myös valtakunnalliseen Fixus-ket-
juun.

Vammalan Autosähkö
Puh. (03) 514 2446

Betonia ja elementtejä kaikkeen rakentamiseen. 

Vammalan Betoni
Puh. (03) 5155 371

Puh. (03) 5155 371 • tuotanto@vammalanbetoni.! 

50 vuotta sitten vaarini Mauno Ero-
nen osti Vammalasta hautaustoi-
miston. 

Melkein 75 vuoden perinteet ja 
kolmannen polven yrittäjyys mah-
dollistavat ammattitaitoisen pal-

velun alalla. Hautauspalveluiden 
lisäksi yrityksemme tarjoaa katta-
vasti myös kirjansidontatyöt ja yk-
silölliset tuotteet asiakkaan omien 
toiveiden mukaan.

Vammalan Hautaustoimisto Eronen
Puh. (03) 511 2156

Olemme Vammalan Hyötykeräys 
Oy, vuonna 1991 perustettu kier-
rätysmateriaalien käsittelyyn eri-
koistunut yritys. Huolehdimme 
kierrätysmateriaalien keräyksestä 
ja kuljetuksesta. Toimimme pää-
asiassa Sastamalan seudulla (1390 
km2, n. 25 000 asukasta). Paperin ja 

pahvin keräys yhteensä yli 2000tn/
vuodessa, tietoturvapalvelut, val-
koisen konttoripaperin keräys, la-
sin keräys, metallin keräys, karton-
kitölkkien keräys, vaihtolavojen 
vuokraus ja tyhjennys, energiajät-
teen keräys uusi palvelu

Vammalan Hyötykeräys
www.vhk.fi 

ASUNTOHUOLIA?
ÄLÄ VÄLITÄ!
ANNAN ANNEN VÄLITTÄÄ!

Anne Kiiskisen on yrittäjä-omis-
tajana toiminut Vammalan Kiin-
teistönvälitys Oy:ssä jo 20 vuoden 
ajan. Alalta 27 v. kokemus. Mikäli 
etsit luotettavaa, ammattitaitoista 
välittäjää olen luottamuksella käy-
tettävissäsi! Toimialueeseeni kuu-
luu Sastamala ja lähialueet.

Yrityksen toimialaan kuuluu 
kiinteistönvälitys ja vuokra-asun-
nonvälitys. Laadin myös arviokir-
joja ja ulkopuolisia kauppakirjoja. 
Lisäksi kaupanvahvistajan palve-
lut sekä lainhuutojen ja kiinnitys-
ten hakua

Joustava, asiantunteva palve-
lua, jonka tavoitteena tyytyväiset 
asiakkaat!

Yritykseni on Suomen Kiinteis-
tönvälittäjäliiton jäsen, jolla on oi-
keus käyttää A-tunnusta.
Tervetuloa 20-vuotiskahville
PE 25.2.2011 klo 12.00-16.00.

Vammalan Kiinteistönvälitys Oy Lkv A
Puistokatu 18, p. 03-511 4714, 050 566 3120 

Vammalan Kultakukka
Puh. (03) 513 0102

Teemme juuri Sinun tarpeide-
si mukaan yli 20 vuoden koke-
muksella kimput, asetelmat, eri-
laisten juhlien kuten merkkipäi-

vien tai häiden kukka-asetelmat. 
Sidomme surulaitteet sekä väli-
tämme kukkatervehdykset ym-
päri maailman.

Fysioterapiaa ja hierontaa 30 vuoden kokemuksella. Erikoisaloina työfy-
sioterapia, lymfaterapia, geriatrinen kuntoutus, neurologinen fysiotera-
pia.

Vammalan Lääkintävoimistelu Oy
Puh. 040 731 8499

Moottorialan koneistuksia. Sylinte-
rin poraus, kampiakselihionta, kan-
sityöt, tasohionnat, moottorin va-
raosat. Vuoden yrittäjä 2009. 

Vammalan Moottorikoneistamo Oy
Puh. (03) 514 3445

Myymme Husqvarnan ja Stih-
lin moottorisahoja, raivureita sekä 

puutarhakoneita. Huollamme kaik-
ki merkit ja myymme varaosat.

Vammalan Moottorisaha 
Puh. (03) 514 1260, 0400 130 654, 

www.vammalanmoottorisaha.fi 

Vammalan OP-kiinteistökeskus Oy
www.opkk.fi /vammala 

Myyntineuvottelija
Petra Högström
0500 631 038

Kiinteistönvälittäjä
Tuulikki Tuomisalo

0500 939 891

Yli 40 vuotta talousalueella toiminut kiinteistönvälitysliike.
Toimialaamme kuuluvat asunto-osakkeiden, omakotitalojen, vapaa-
ajan kohteiden sekä muiden kiinteistöjen välitystoiminta.

”Kiviröykkiö lakkaa olemasta 
kiviröykkiö sillä hetkellä, kun 

sitä tarkastelee ihminen, jolla on 
sisimmässään kuva katedraalista.

- Antoine de Saint-Exupéry
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Vammalan optiikasta saat moni-
puoliset näönhuoltopalvelut: op-
tikoiden suorittamat näöntutki-
mukset, piilolasisovitukset sekä 
optoergonomian ja ortoptiikan 
tutkimukset ja harjoitteet.

Silmälääkäriä tarvitessasi ovat 
silmätautien erikoislääkärit Ante-
ro Salo, Markku Yli-Kovero ja Ta-
pio Ihanamäki käytettävissäsi. Ke-
hysmallistomme koostuu yksilölli-
sistä, persoonallisista malleista ja 
juuri sinulle sopivien kehysten va-
linnassa apunasi on kokenut ke-
hysstylistimme.

Toimivan näönkorjauksen ta-
kaavat käyttämämme korkealaa-
tuiset Essilorin linssit, joista löytyy 
vaihtoehtoja eri tarpeisiin niin yk-

siteholinsseistä kuin Varilux-tuote-
perheen moniteholinsseistäkin.

Ajan optikolle tai silmälääkäril-
le voit varata numerosta (03) 511 
4109. Näköasiantuntijasi Vamma-
lan Optiikka Oy.

Vammalan Optiikka
Puh. (03) 511 4109

Myymme kolariautojen varaosia 
sekä uusia tarvikeosia. Meiltä löy-
tyy myös kierrätysautojen vastaan-
ottopiste. 

Hoidamme veloituksetta myös 
autojen rekisteristä poistot.

Vammalan Osamyynti Oy
Puh. (03) 514 1766,  www.osamyynti.com

Näitäkin rengastaa Vammalan Rengaspalvelu.

Vammalan Rengaspalvelu
Puh. (03) 514 2660 

Vammalan Romu Oy on Sastama-
lassa, Tyrvään teollisuusalueella si-
jaitseva monipuolinen romualan 
yritys, jolla on yli 25 vuoden koke-
mus metallin kierrätyksestä. Mei-
dät tunnetaan luotettavana, jous-
tavana kumppanina ja toimintam-
me on ympäristöserti! oitua. 

Ostamme kaikenlaisen metalli-
romun sekä koneet ja laitteet sekä 

konkurssipesät ja ylijäämävarastot. 
Vastaavasti myymme käyttörautaa, 
koneita, laitteita ja peltipintaisia 
styrox-elementtejä. Toimitamme 
yrityksille ja yksityisille vaihtolavo-
ja ja keräilyastioita ym. sopimuk-
sen mukaan. Olemme myös romu-
ajoneuvojen virallinen vastaanot-
topiste.

Vammalan Romu Oy
Puh. 0400 736 000, www.vammalanromu.fi  

Perinteinen ravintola Vammalan 
keskustassa. Maittava lounas tar-
jolla joka päivä. Viikonloppuisin 

raikaa karaoke. Kesäisin kattoteras-
si avoinna upein kaupunkinäkymin 
aina sään salliessa.

Vammalan Saluuna
Puh. (03) 511 2954

puh. (03) 511 2954

Monipuolista ravintolapalvelua 
Sastamalan sydämessä keskellä 
Vammalaa. 

Ravintolassamme arkisin run-
sas lounasbuffet (8 "), iltaisin 
maukkaat á la carte -annokset. 
Juhlat toiveidenne mukaan ja jo-

ka lauantai tanssia elävän musiikin 
tahtiin. Pub Dublin rentoon illan-
viettoon. Kokouksia varten kabi-
netti, kokoustila tai vaikka saunati-
lamme. Majoitukseen 21 viihtyisää 
hotellihuonetta. Tervetuloa nautti-
maan palveluistamme!

Vammalan Seurahuone
Puh. (03) 519 41 www.vammalanseurahuone.fi  

Vammalan Siivoushuolto tarjoaa 
ammattitaitoista siivouspalvelua 
kotitaloouksille ja erilaisille yrityk-
sille. Lisäksi toimintaan kuuluu laa-

jan tuotevalikoiman sisältävä puh-
distusaine- ja siivousvälinemyy-
mälä.

Vammalan Siivoushuolto
Puh. (03) 511 2316, www.siivoushuolto.net

 

Vammalan teollisuuspalvelu Oy
Puh. (03) 511 3331

Vammalan Teollisuuspalvelu on 
tilauskonepaja, jolla on moni-
puoliset palveluvalmiudet. Ko-
nekanta soveltuu mitä moni-
puolisimpiin teräsrakennetöihin 
ja koneistuksiin. Yhtiö on nopea 

ja joustava, jolla on tarvittaessa 
käytettävissä TP-Yhtiöt ryhmän 
muiden yhtiöiden erikoisosaa-
minen. Teemme myös alihankin-
tatöitä

Vammaspaino on 1963 perustet-
tu kirjapaino Vammalassa. Olem-
me tunnettuja monipuolisesta ja 
joustavasta palvelusta. Laaduk-
kaan painatuksen lisäksi meiltä saa 
painotyön suunnittelun ja toteu-
tuksen aina personointiin ja posti-
tukseen asti.

Esitteet, lomakkeet, kirjekuoret, 
käyntikortit, kansiot, hinnastot, ku-
vastot, asiakaslehdet, kirjat, tuote-
laput, kutsut, kiitokset, postikortit, 
folderit, tarrat jne

Painotyöt edullisesti suunta-
kuormalla myös Huittisiin.

Vammaspaino
Puh. (03) 512 3000, www.vammaspaino.com 

Täyden palvelun LVI-talomme 
palvelee Hopunkadulla: arkisin 

klo 7–17, lauantaisin klo 9–13. Ter-
vetuloa!

Vesinieminen Oy
Puh. 010 734 0840, www.vesinieminen.fi  

Uudistetussa laajennetuissa ti-
loissa palvelemme asiakkaitam-
me entistä monipuolisemmin.

Meiltä tekstiilit, lelut, taloustava-
rat, työkalut, kalastus, kemikaliot 
ym. ym.

Villihinta Oy
Puh. (03) 511 3103

Sisustustarvikekauppaa vuodesta 
1984. Pertti Nurmen ja Pertti Koi-
vun perustama värialan yritys toi-
mii Pesurinkadulla Sastamalan 
Vammalassa. Toimialaan kuuluvat 

seinä- ja lattianpäällysteet, liimat, 
laastit, maalit sekä alaan liittyvät 
työvälineet. Meiltä saat parhaat 
tuotteet ja asiantuntevaa palvelua.

Värirasti Ky
Puh. (03) 514 3220

Wexin.net
Puh. 044 528 8338,  http://wexin.net

FATAL ERROR?
Onko tuttu tilanne? Syökö toi-
mimaton ATK ! rmasi resursseja? 

Tietotekniikan kanssa tappelu 
kannattaa jättää ammattilaisel-
le; näin voit itse keskittyä omien 
töittesi hoitamiseen.

Hyvin suunnitellut tietotekni-
set järjestelmät ovat vähemmän 
alttiita virhetilanteille ja räätä-
löidyillä ratkaisuilla voidaan pa-
rantaa tehokkuutta huomatta-
vasti.

Ota rohkeasti yhteyttä niin 
löydämme sinulle parhaiten so-
pivan ratkaisun.

P.S. Apua myös ”vähäpätöisem-
piin” tietoteknisiin ongelmiin, yh-
teydenotto ei maksa mitään

Yrityspalvelu Alhroth
Puh. 0500 836 724, 0400 967 949 

Uudisrakentamisen sektoril-
la teemme asiakkaan toiveiden 
mukaiset pienrakennuskohteet 

”avaimet käteen” -periaatteella.
Teemme myös kiinteistöjen ja 

asuntojen remontoinnit ja sanee-
raukset, myös kosteisiin tiloihin.
INVA-asunnot ovat myös vahvaa 
osaamistamme.

” Kalastajat tietävät, 
että meri on vaarallinen ja 

myrskyt voivat olla kauheita, 
mutta he eivät pidä näitä vaaroja 
riittävinä syinä pysyä rannassa. 

-Vincent Van Gogh
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ESP ja Elisa tuottavat yh-
dessä kattavia ja laadukkaita 
palveluja yrityksille. Nämä 
sähköiset järjestelmät voi 
ottaa käyttöön portaittain, 
tarpeiden mukaan.

Totta ei kompastele
Tietoteknisten järjestelmien te-
hokas hyötykäyttö on yrityksille 
usein ja yhä vaan kompastuskivi. 
Varsinkaan pienillä ja keskisuurilla 
yrityksillä ei ole mahdollisuuksia 
palkata tietotekniikkaan pereh-
tynyttä asiantuntijaa vakituisen 
väkensä joukkoon.

Yritysten tietoteknisille järjes-
telmille asetetaan entistä kovempia 
vaatimuksia. Miten pitää kurissa 
tietoturva ja kustannukset, sekä 
varmistaa sujuva käytettävyys. 
Ikävää mutta totta on se, että tieto-
järjestelmien tunnistettuja viruksia 
on yli miljoona. Mobiililaitteiden 
tunnistettuja viruksia on niitäkin jo 
yli 500. Viruksen pääsy järjestel-
miin aiheuttaa käyttökatkon, joka 
maksaa yritykselle rahaa. Tämä 
sitoo yrittäjän kädet,  kun pitäisi 
!"#!$%%&'()*+,-(.+,,-(%.$+$,/,,-(
ja tuloksen tekemiseen.

Räätälöidyt palvelut
Vaikka suojaus olisi kunnossa, te-
hokkuutta monesti syövät huonos-
ti toimivat ohjelmat. Tehokkuutta 
nakertaa myös hiipuva työmoti-
vaatio, joka johtuu käyttäjän riit-
tämättömistä taidoista hyödyntää 
ohjelmistoja ja laitteita.

Yhä useampi yrittäjä pohtiikin 
mahdollisuutta antaa tietotekniik-
kansa ja ohjelmien ylläpitämisen 
asiantuntijaliikkeen hoidettaviksi.

ESP:n  lääke yrittäjien kompas-
tuksiin on Totta-konsepti.

Asiakas voi valita konseptista 
haluamansa turva- ja varmuus-
palvelut, kommunikointipalvelut, 
laitteiden ylläpidon ja käyttö-
koulutukset. Kaikki palveluko-
konaisuudet ovat räätälöitävissä 
asiakkaan tarpeisiin. Palveluja 
voidaan toimittaa valtakunnalli-
sesti esimerkiksi yrityksen toiseen 
toimipisteeseen.

Kartoituksesta 
liikkeelle
Totta-palveluiden käyttöönotto 
aloitetaan kartoituksella. Siinä 
käydään läpi kaikki tietotekni-
set järjestelmät ja työtavat, sekä 
tehdään suunnitelma tarvittavista 
tehostamistoimenpiteistä useaksi 
vuodeksi eteenpäin. Kartoituk-
sessa löydetään myös mahdolliset 
piilevät ongelmat, jotka vaativat 
välittömiä toimenpiteitä.

Kartoituksen jälkeen valitaan 
tarvittavat Totta-palvelut. Palve-
luvalikoimassa ovat varmuus,- 
turva,- kommunikointi,- työryh-
mä,- ylläpito,- laite,- koulutus- ja 
tietoliikennepalvelut.

Varmuuspalvelun avulla yri-
tyksen elintärkeät tiedot voidaan 
varmistaa maantieteellisesti eri 
paikkaan. Turvapalvelun avulla 
estetään virusten pääsy järjestel-
miin. Kommunikointipalvelun 
avulla yrityksen sisäistä ja ulkoista 
viestintää saadaan tehostettua.

Työryhmäpalvelun avulla esi-
merkiksi projektien onnistumisiin 
saadaan potkua. Ylläpitopalvelun 
avulla järjestelmät pysyvät aina 
liiketoiminnan vaatimassa kunnos-
sa. Laitepalvelun avulla laitekanta 
pidetään riittävän uutena helposti 
hallittavan kuukausimaksun avul-
la.

Koulutuspalvelu räätälöidään 
vastaamaan asiakkaan tarvetta 

esimerkiksi toimistosovellusten 
käytön tehostamiseksi. Tietolii-
kennepalvelun avulla yritys saa 
yhteydet ulkomaailmaan ja etä-
työmahdollisuudet.

Etelä-Satakunnan 
Puhelin palvelee jopa 
vetämällä kuituja
ESP :n tuoreita kuulumisia niin 
ikään ovat mittavat kuituprojek-
tit, joita yhtiö toteuttaa toimialu-
eellaan.

Tietoliikennetarve koko yhteis-
kunnassa kasvaa huimaa vauhtia ja 
ESP vie ennalta sovitut projektit 
loppuun vuosien 2011 ja 2012 ai-
kana. Lisäksi alueita kuidutetaan 
kehittyvän tarpeen mukaan.

Jo nyt suuri osa asiakkaista on 
2 kilometrin päässä kuidusta. Eri 
alueilla kuitu on tuotu tiettyyn 
pisteeseen, josta eteenpäin tietolii-
kenne hoidetaan kuparikaapelein. 
Nykytekniikoilla myös kuparissa 
saadaan nopeita yhteyksiä, kunhan 
etäisyys ei ole liian pitkä.

Kuitukaapelissa tietoa pystytään 
siirtämään enemmän kuin missään 
muussa mediassa.

Mobiilidatan kapasiteetti on ra-
joitettu, ja kuparikaapelinkin raja 
tulee kriittisissä tilanteissa vastaan.  
Kuitutekniikalla saadaan siirrettyä 
niin HD-tasoista TV-kuvaa, puhe-
luita kuin dataakin.

Kevään aikana ESP lanseeraa 
uusia nopeutta vaativia palveluja, 
kuten tilausvideopalvelun.

Tulevan lähiverkkokaupan 
kautta asiakas voi itse tilata näitä 
palveluja helposti ja turvallisesti. 
Yrityksille kuitu mahdollistaa esi-
merkiksi nopean tiedon varmistuk-
sen maantieteellisesti eri paikkaan.

ESP ja globaali Elisa
Elisa on Pohjoismaiden johtava 

viestintäpalvelujen tuottaja, jonka 
palvelut ovat kaikille tuttuja.

Elisa palvelee alueellisesti noin 
2 miljoonaa kuluttaja-asiakasta 
ja kansainvälisesti noin 150 000 
yritysasiakasta ja julkishallinnon 
organisaatiota. ESP:n ja Elisan 
yhteistyö on jatkunut pitkään ai-
na ammoisista Radiolinja-ajoista 
lähtien. Hyvän yhteistyön myötä 
pystymme tarjoamaan yrityksille 
heidän tarvitsemansa palvelut laa-
jasti, paikallisesti ja nopeasti.

Korttimaksaminen 
kuntoon Elisa Maksu-
pääte-palvelun avulla
Kaikkien korttimaksujen vastaan-
ottamisen mahdollistava Elisa 
Maksupääte –palvelukokonaisuus 
kehitettiin nopeaksi, turvalliseksi 
ja helppokäyttöiseksi korttimak-
sutapahtumaksi yrittäjille ja pien-
yrityksille. 

Elisa Maksupääte on markki-
noiden edullisin maksupäätepal-
velukokonaisuus, jossa on myös   
tehokkaimmat laitteet ja nopeim-
mat varmennusyhteydet. Maksuta-
pahtumat hoituvat palvelun avulla 
kustannustehokkaasti ja entistä 
nopeammin. Yksi sopimus sisäl-
tää kaiken tarvittavan: laitteet, var-
mennukset, ylläpidon ja takuun. 

Langaton vaihde
Elisa Langaton Vaihde antaa  mah-
dollisuuden tuoda matkapuhelimet 
osaksi yrityksen monipuolista pu-
helinjärjestelmää. Tulevat puhelut 
voidaan yhdistää matkapuhelimiin 
aivan samoin kuin lankapuheli-
miin, sillä kaikki alanumerot nä-
kyvät vaihteenhoitajalle samalla 
lailla. Vaihteenhoitaja esimerkiksi 
näkee, onko jokin matkapuhelin 
varattu ja voi halutessaan jättää 

puhelun odottamaan numeron 
vapautumista tai lähettää näppä-
rästi soittopyynnön tekstiviestinä 
matkapuhelimeen. Toisaalta, jos 
yrityksen työntekijät liikkuvat 
paljon ja käyttävät pääsääntöi-
sesti vain matkapuhelinta, mah-
dollistaa Elisa Langaton Vaihde 
-järjestelmä siirtymisen yhteen 
päätelaitteeseen. 

Elisa Langaton vaihde on päh-
kinänkuoressa kattava: 1. Tutut 
vaihdepalvelut ovat myös mat-
kapuhelimissa. 2. Puheluvälitys 
käy helposti internetselaimella. 3. 
Välittäjällä on käytössään muun 
muassa matkapuhelimen tilatie-
dot. 4. On mahdollisuus yhden 
päätelaitteen käyttöön. 5. Ei vaadi 
investointeja tai erityisosaamista. 
6. Elisa vastaa palvelun toimivuu-
desta ja kehittämisestä.

 
Taloushallinto vaikka 
kesken kauden

Elisa Taloushallintopalvelu on 
internetissä toimiva sähköisen ta-
loushallinnon palvelu, joka kattaa 
kaikki taloushallinnon osa-alueet. 
Palvelu mahdollistaa yrityksen 
talouden ajantasaisen seurannan 
ajasta ja paikasta riippumatta. Ta-
loushallinnon sähköistäminen tuo  
kustannus- ja ajansäästöä, mikä 
tehostaa yrityksen toimintaa.

Elisa Taloushallintopalvelulla 
saa yhdellä sopimuksella käyttöön 
tarvittavat sähköisen taloushallin-
non työkalut. Palvelun avulla on 
mahdollista hoitaa muun muassa 
myyntilaskutus, osto-laskujen kä-
sittely, reskontra, palkanlaskenta, 
kirjanpito ja yrityksen talouden 
seuranta. Kokonaisratkaisu sisäl-
tää myös sähköiset pankkiyhtey-
det, kattavat verkkolaskujen lähe-
tys- ja vastaanotto-ominaisuudet, 
postitus- ja skannauspalvelut sekä 

sähköiseen viranomaisilmoittami-
seen tarvittavat yhteydet.

Palvelu voidaan ottaa käyttöön 
kerralla tai sen käyttö voidaan 
aloittaa vaiheittain. Aloittaa voi 
vaikka pelkkien myyntilaskujen 
lähetyksellä. Elisa Taloushallinto 
-palvelu voidaan ottaa käyttöön 
myös kesken tilikauden. Koska 
palvelu on Internet-pohjainen, 
mitään erillisiä laitteisto- tai oh-
jelmistoasennuksia ei tarvita.

Palvelu soveltuu hyvin asiak-
kaan ja tilitoimiston väliseen yh-
teiskäyttöön. Kaikki yritystä kos-
kevat tiedot voivat olla nähtävissä 
ja käytettävissä sekä yrityksessä 
että tilitoimistossa.

Elisa Virtuaalikokous 
Live Meeting
Elisa on tuotteistanut virtuaaliko-
kouksen palveluksi, joka ei vaadi 
laiteinvestointeja, käyttölisenssejä 
tai järjestelmämuutoksia. Täysmit-
tainen verkkokokousratkaisu käy 
niin pienryhmien kokouksiin, 
koulutustilaisuuksien pitämiseen 
kuin tuotantolanseerausten kal-
taisten massatapahtumien järjes-
tämiseenkin.

Toimintoihin kuuluu monen-
keskinen puheneuvottelu, esitys-
materiaalien jako, jaetut muistiin-
panovälineet ja sovellutukset, ää-
nestykset ja teksti-chatit. Esittäjän 
videokuva voidaan lähettää muille 
osallistujille, ja ääniohjauksella vi-
deossa näkyy kulloinenkin puhuja.

Ja mikä parasta, kun järjestää 
esimerkiksi myyntikokousta, 
materiaalin voi jakaa verkossa, 
kenenkään ei tarvitse matkustaa, 
ilmastopäästöjä ei synny, kustan-
nuksia säästyy ja toiminta tehos-
tuu.

ESP:n ja Elisan yhteistyö tuottaa tuloksia
ILMOITUS ILMOITUS

Pk-yritysten suhdanneodotukset tasaantuneet 
Satakunnassa ja Pirkanmaalla

 ! Lähivuosien tärkeimmäksi talouspolitiikan tavoitteeksi pk-yritykset nimeävät barometrin mukaan 
 yrittämiseen ja työntekoon kannustavan verotuksen.

Enemmistö (71 %) Satakun-
nan pk-yrityksistä arvioi 
suhdanteiden pysyvän hen-
kilökunnan määrän osalta 
yhtä suurina seuraavan vuo-
den kuluttua. Satakunnan 
saldoluku on 6 % pienempi 
kuin koko maan saldoluku. 
Muutosodotukset ovat las-
keneet Satakunnassa syksys-
tä 2010. Koko maan tasolla 
odotetut henkilöstön muu-
tokset ovat nousussa. Sata-
kunnassa toimivista pk-yri-
tyksistä 44 % ennakoi suh-
dannenäkymien paranevan 
lähimmän vuoden aikana.

Työllistämisen 
esteet
28 prosentilla koko maan 
pk-yrityksistä ei ole tarvet-
ta työllistää. Vastaava luke-
ma alueella on 18 prosenttia. 
Satakunnassa pk-yritysten 
työllistämisen pahimmat es-
teet ovat kysynnän riittämät-
tömyys tai epävakaus (39 %). 
Koko maassa lukema on 36 
%. Toisena työllistämistä es-
tävänä tekijä alueella on työ-
voiman saatavuus (18 %). 
Pk-yrityksiltä kysyttiin, mi-
kä olisi työsuhteen palkkaa-
misen pahin este tilantees-
sa, jossa olisi tarve työllis-
tää ja vakaa kysyntätilanne. 

35 prosentilla koko maan 
pk-yrityksistä palkkaamisen 
pahin este oli työvoiman saa-
tavuus. Vastaava lukema alu-
eella oli 38 %. Toiseksi pahin 
este koko maassa oli työn si-
vukulut, joiden osuus oli 23 
%. Vastaava lukema alueel-
la oli 25 prosenttia. Satakun-
nassa myös irtisanomisen 
vaikeus ilmoitettiin esteek-
si (18 %).

Elinkeinoilmasto
Elinkeinoilmaston osateki-
jöitä tarkasteltaessa tyyty-
väisimpiä Satakunnan pk-
yritykset ovat asuinympä-
ristön viihtyisyyteen (43 %). 
Myös tyytyväisyys tietolii-
kenneyhteyksiin nousee alu-
eella esille 32 %. Koko maan 
vastaava taso on (43 %). Tyy-
tymättömimpiä Satakunnas-
sa toimivat pk-yritykset ovat 
yritykselle sopivan työvoi-
man saatavuuteen (-7 %). 
Koko maan vastaava taso on 
4 %. Kokonaisuutena tyyty-
väisyys elinkeinoilmastoon 
koko maassa ja myös alueel-
la on laskenut syksystä 2010.

Rahoitus
Satakunnan alueen pk-yri-
tyksistä 41 % oli ottanut ul-

kopuolista rahoitusta vii-
meisten 12 kuukauden ai-
kana. Vastaava lukema koko 
maan tasolla oli 29 %. Finn-
veran suhdannelainaa / -ta-
kausta aikoo ulkopuolista 
rahoitusta hakevista pk-yri-
tyksistä hakea koko maan 
osalta 27 % ja alueella 34 
%. Tärkeimpänä käyttötar-
koituksena rahoitukselle pi-
detään alueella edelleen ra-
hoituksen ottamista käyttö-
pääomaksi. Satakunnan pk-
yritykset aikovat hankkia 
ulkoista rahoitusta useimmi-
ten pankista (82 %) tai Finn-
verasta (32 %).

Kasvuhakuisuus
Satakunnassa 44 % pk-yri-
tyksistä pyrkii kasvamaan 
mahdollisuuksien mukaan. 
Yrityksen toiminnan loppu-
mista seuraavan vuoden ai-
kana puolestaan ennakoi 
kaksi prosenttia koko maan 
pk-yrityksistä. Voimakkaas-
ti tai mahdollisuuksien mu-
kaan kasvavia pk-yrityksiä 
on Satakunnassa yhteensä 
56 % ja koko maassa 52 %. 
Kokonaisuutena kasvuha-
kuisten yritysten osuus ko-
ko maassa on hieman nous-
sut syksyyn 2010 verrattu-
na. Vastaavasti Satakunnas-

sa kasvuhakuisten määrä on 
hieman laskenut.

Sopeuttamistoimet 
suhdannetilanteen 
vuoksi
Koko maan pk-yrityksistä 33 
% ja alueella 38 % on jo so-
peuttanut toimintaansa suh-
dannetilanteen vuoksi. Ko-
ko maassa on tehty tai suun-
nitteilla eniten työaikajärjes-
telyitä ja lomautuksia (34 %). 
Satakunnassa on tehty tai 
suunnitteilla työaikajärjes-
telyitä (46 %) ja lomautuksia 
(44 %). Lisäksi alueella on jo 
sopeutettu tai on suunnit-
teilla liiketoiminnan laajen-
tamista uusiin tuotteisiin ja 
palveluihin, 29 prosentilla 
yrityksistä. Vastaava lukema 
koko maan tasolla on 30 pro-
senttia.

Sukupolven- 
tai omistajan-
vaihdokset
Satakunnan  alueella on su-
kupolven- tai omistajanvaih-
dos odotettavissa lähimmän 
viiden vuoden aikana 31 
prosentissa yrityksissä. Ko-
ko maan osalta sukupolven- 
tai omistajanvaihdosta en-
nakoi yhteensä 27 prosenttia.

Pirkanmaan Yrittäjien, Finnveran Tampe-
reen aluekonttorin sekä Pirkanmaan ELY-
keskuksen teettämän pk-yritysbarometrin 
mukaan suomalaisten pk-yritysten odo-
tukset suhdanteiden ja oman liiketoimin-
nan kehityksestä ovat tasaantuneet viime 
vuoden jyrkän nousun jälkeen. 

Yritykset arvioivat alkaneen vuoden 
olevan liiketoiminnalle suhteellisen hyvän, 
mutta talouskasvun ei uskota enää kiihty-
vän. Pirkanmaalla kyselyyn vastasi 589 ja 
koko maassa 3900 pk-yritystä.

Työllisyyden 
odotetaan nousevan
Pirkanmaalla toimivat pk-yritykset näke-
vät henkilöstömäärien osalta suhdannenä-
kymien nousevan, syksyyn 2010 verrattu-
na. 68 % Pirkanmaan pk-yrityksistä uskoo 
henkilökunnan määrän osalta suhdanne-
näkymät yhtä suuriksi seuraavan vuoden 
kuluttua. Henkilöstömäärien muutosta ku-
vaava saldoluku on Pirkanmaalla prosen-
tin korkeampi kuin koko maan saldoluku.

Työllistämisen esteet
Pirkanmaan pk-yritysten työllistämisen 
pahimmat esteet ovat kysynnän riittämät-
tömyys tai epävakaus. Toisena työllistä-
mistä estävänä tekijä alueella on työvoi-
man saatavuus. Jos pk-yrityksellä on tar-
ve työllistää ja vakaa kysyntätilanne, pahin 

palkkaamisen este Pirkanmaalla on työvoi-
man saatavuus (32 %). Toiseksi pahin este 
oli työn sivukulut, joiden osuus oli Pirkan-
maalla 26 prosenttia 

Rahoitus
Pirkanmaan alueen yrityksistä 26 prosent-
tia oli ottanut ulkopuolista rahoitusta vii-
meisten 12 kuukauden aikana. Finnveran 
suhdannelainaa/-takausta aikoo pirkan-
maalaisista ulkopuolista rahoitusta hake-
vista yrityksistä hakea hieman reilu neljän-
nes. Tärkeimpänä käyttötarkoituksena ra-
hoitukselle pidetään alueella rahoituksen 
ottamista käyttöpääomaksi tai koneiden ja 
laitteiden laajennusinvestointeihin.  

Kasvuhakuisuus 
Pirkanmaalla 43 % pk-yrityksistä yrittää 
kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Yrityk-
sen toiminnan loppumista seuraavan vuo-
den aikana puolestaan ennakoi 2 prosent-
tia. Voimakkaasti tai mahdollisuuksien 
mukaan kasvavia pk-yrityksiä on Pirkan-
maalla yhteensä 51 prosenttia.

Talouskriisin pitkän varjon väistymi-
nen heijastuu maksuvaikeuksien asteittai-
sena vähenemisenä. Lähivuosien tärkeim-
mäksi talouspolitiikan tavoitteeksi pk-yri-
tykset nimeävät barometrin mukaan yrit-
tämiseen ja työntekoon kannustavan 
verotuksen.

Näin Pirkanmaalla
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Deco-maljat
k. 20 cm 9,99, k. 15 cm19,99

Pitsi 
fleece-huopa 130 x 160 cm 6,99

Mappi 5 tai 7 cm 
(norm. 8,97/3 kpl) 4,99

Tyynynpäällinen, 
yksivärinen, Koivu tai Pihlaja, 40 x 40 cm 3,99

Kaikki kehykset
– valikoima vaihtelee-50%

Kodin sisustamiseen

toimistoon

Tarjoukset voimassa helmikuun loppuun.

2 pkt

3 kpl
5 kpl

Kulmalukkokansio A4
kartonkia
– useita eri värejä

3,99

Kotilaatikot
2 pkt 7,99

Puistokatu 14, Sastamala

Avoinna
ark. 9-18
la 9-14

Finnmarin laadukkaat
kynttilät nyt myymälässämme
upeissä kevätväreissä!

Ellivuorentie 131, 38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 8351 900, fax (03) 515 4210,

hotelli@ellivuori.fi

Ystävät yhteen ja Ellivuoreen!
Kevään kaksi merkkitapausta, nelikymppiset ja Hyvän

Olon Naistenpäivä, karistavat talven harteilta.
4-kymppisten illalliskortit kannattaa varata heti,

kas tässä numero: 010 835 1900!

Kevään merkkejä
Ellivuoressa!

Ikinuori Ellivuori täytti juuri pyöreitä vuosia ja
nelikymppisiä juhlitaan 18.–20. maaliskuuta.

Huhtikuun 9:ntenä puolestaan vietetään
perinteistä Ellivuoren Hyvän Olon Naistenpäivää!

19.3. Tapani Kansa & The Greatest Hits!
Lauantaina 19.3.2011 Ellivuoren nelikymppisissä

 lavan valloittavat tangoprinssi Tapio Selin
orkestereineen sekä puolilta öin Tapani Kansan

Greatest Hits -show. Luvassa on tuhti annos
1970-luvun parasta musaa!

 Perjantaina 18.3. jorataan Club Ellinboxissa
discomusiikin tahdissa.

Sunnuntaina 20.3. klo 12–18 tehdään maku-
matka 1970-luvulle (sunnuntailounas 15 !)

 ja nautitaan talon tarjoamat täytekakkukahvit.
Illalliskortit lauantai-illalle 50 !/kpl

sisältäen mm. ruokailun, talon viinin
 ja ohjelman. 

9.4. hemmotellaan tyttöjä!
Lauantaipäivä 9.4. on varattu naisille:

luvassa on asiaa mm. ravinnosta, terveydestä,
kauneudenhoidosta, liikunnasta...

Tuotetarjouksia ja -esittelyjä, ammattilaisia
palveluksessasi. Illalla huimat hipat Gepardi-bilebändin

tahdittamana, silloin talo täynnä myös tanssittajia. 

Lue lisää
kevään

tapahtumista:
www.ellivuori.fi

Jo 40 vuotta matkan varrella!

hotelli

”Aikuiskoulutuksen tehtä-
vänä on osaavan työvoi-
man saatavuuden turvaami-
nen sekä koko aikuisväestön 
koulutus- ja sivistysmahdol-
lisuuksista huolehtiminen”, 
korostaa Sastamalan koulu-
tuskuntayhtymän aikuiskou-
lutusjohtaja Ilpo Moisio. Ai-
kuiskoulutuspalveluja tuot-
taa noin 800 oppilaitosta ja 
korkeakoulua, joten yrityk-
sillä on käytettävissään to-
della laaja valikoima erilai-
sia koulutuksia ja kehittä-
mis- ja asiantuntijapalveluja.  
Aikuiskoulutuspolitiikal-
la tuetaan erityisesti pyrki-
myksiä työurien pidentämi-
seen, työllisyysasteen nos-
tamiseen ja tuottavuuden 
parantamiseen. Aikuiskou-
lutuksella lievennetään myös 
taantuman vaikutuksia.

”Ammatillisen aikuiskou-
lutuksen koulutuksen jär-
jestäjillä on edessään muu-
tosten ja mahdollisuuksien 
aika”, toteaa Moisio. ”Kou-
lutuspalveluja on opittava 
tuottamaan asiakas- ja yri-
tyslähtöisistä tarpeista en-
tistä paremmin. Yritysläh-
töisellä aikuiskoulutuspalve-
lulla muutamme perinteistä 
aikuiskoulutusosaston toi-
mintakulttuuria ja Sastama-
lan koulutuskuntayhtymän 
aikuiskoulutusosaston tulee-
kin toimia osaamisen kehit-
tämisyksikkönä. Tähän ko-
ko henkilökuntamme on si-
toutunut ja sen mukaan tu-
lemme toimimaan”, Moisio 
lupaa. 

Yritys- ja 
työntekijä-
kohtaisesti
Aikuiskoulutusosastolla on 
myös lupa työelämän kehit-
tämis- ja palvelutehtävään, 
jonka lähtökohtana on yrit-
täjän haasteiden ja työyhtei-
sön käytännön ongelmien 
helpottaminen sekä työteki-
jöiden työstä suoriutumisen 
ja työn jäljen parantaminen. 
Palveluja ei tuoteta yksin, 
vaan palvelukokonaisuuksi-
na, joiden tuottajina toimi-
vat eri koulutuksen järjestä-
jien, työelämän ja muiden 
asiantuntijaryhmien edusta-
jat. Tästä hyvänä esimerkki-
nä Sastamalan koulutuskun-

tayhtymän toteuttamat PY-
RY-hankkeet, joissa opetus 
tapahtuu pääsääntöisesti yri-
tyksen tiloissa ja sinne siirre-
tyissä oppimisympäristöissä. 
PYRY-hankkeissa mukana 
olevia yrityksiä on jo lähes 
sata ja hankkeissa toteute-
tut ja toteutettavat koulutus-
ohjelmat on suunniteltu yri-
tys- ja työntekijäkohtaisesti. 
Yrityksiltä saadut palautteet 
osoittavat, että uuden kou-
lutusmallin avulla koulutus-
järjestelyt ovat tehokkaat ja 
osaamista lisäävät tavoitteet 
saavutetaan nopeammin ja 
tämänkin hankkeen suun-
nittelussa ovat mukana ol-
leet seudulliset yrittäjäyh-
distykset. Moision mielestä 
onnistumisen edellytykset 
löytyvät hyvästä yhteistyös-
tä seudullisten yrittäjäyhdis-
tysten, yrityspalveluyksiköi-
den, kuntaorganisaation se-
kä yritysten kanssa. ”Mei-
dän on hyvä jatkaa omaa 
palvelutehtäväämme, koska 
toimintaamme ohjaa ja ke-
hittää yrittäjät ja yritysten 
edustajat. He antavat meille 
suunnan ja opetusministe-
riö ja opetushallitus vauhdin 
eli rahoituksen. Me ymmär-
rämme, että ilman työpaik-
koja ja kehittyvää yritystoi-
mintaa, ei tarvita myöskään 
aikuiskoulutuksen palveluja”, 
Moisio toteaa.

Painopistealueet
Tällä hallituskaudella paino-
pisteenä ovat aikuiskoulu-
tuksen kokonaisuudistuksen 
toteuttaminen, jossa pääta-
voitteet ovat työelämässä ta-
pahtuvan oppimisen vahvis-
taminen, eri tavoin hankitun 
osaamisen tunnustaminen 
ja joustavat koulutuksen yh-
distelymahdollisuudet sekä 
korkeakoulutasoisen aikuis-
koulutuksen vahvistaminen. 
Oppisopimuskoulutus on 
keskeisin työelämässä tapah-
tuva oppimisen muoto. Yhä 
suurempi osa ammatillista 
peruskoulutusta ja ammatil-
lista lisäkoulutusta järjeste-
tään oppisopimuksena. Pai-
nopisteiden toteuttamiseen 
on myös myönnetty rahoi-
tuksia koulutuksen järjestä-
jille. ”Yrityksillä ja yritysten 
henkilöstöllä on nyt parem-

mat mahdollisuudet kehittää 
osaamistaan laadukkailla, te-
hokkailla ja edullisilla koulu-
tusohjelmilla, jopa täysin il-
maisilla”, innostuu aurinkoi-
sen palvelun tuottajana tun-
nettu Moisio. Hän kertoo, 
että ESR-hankkeiden, valti-
onosuusrahoitteisten ja op-
pisopimusjärjestelmän ra-
hoituksella toteutettavat 
koulutusohjelmat suunnitel-
laan yritysten ja henkilöstön 
tarpeista. ”On tärkeä muis-
taa, että päätoimeltaan yrit-
täjänä toimivalla on myös 
mahdollisuus saada aikuis-
koulutustukea opiskeluaika-
naan. Tukirahoituksella tar-
koitetaan aikuiskoulutustu-
kijärjestelmässä henkilöä, jo-
ka on päätoimeltaan yrittäjä 
ja on vakuutettu eläkelain tai 
maatalousyrittäjän eläkelain 
mukaisesti. Oppisopimus-
tyyppinen koulutus on laa-
jennettu vuonna 2009 myös 
korkeakoulutettujen täyden-
nyskoulutukseen. Siitä saa-
tavia kokemuksia meillä on 
toistaiseksi verrattain vähän, 
mutta uskon uuden mah-
dollisuuden lisäävän oppiso-
pimusrahoitteisen koulutus-
palvelun käyttöä”, hän jatkaa.

 Eri tavoin toteutettuun 
aikuiskoulutukseen osallis-
tuu vuosittain yli 1,7 miljoo-
naa kansalaista. Työikäisestä 
aikuisväestöstä siihen osal-
listuu vuosittain yli puolet 
ja osallistuminen on runsas-
ta myös kansainvälisesti ver-
rattuna. Tavoitteeksi on ase-
tettu, että vuosittain koulu-
tukseen osallistuvien osuus 
työikäisestä aikuisväestöstä 
kasvaa 60 prosenttiin vuo-
teen 2012 mennessä. ”Tähän 
tavoitteeseen olemme sitou-
tuneet omaa toimintaamme 
kehittäessämme”, lisää myös 
koulutustarkastajana  toimi-
va Moisio.

Pienyritykset 
tärkein 
kohderyhmä

”Erityisesti asiakkaan tarpei-
siin räätälöidyissä yrittäjä-
koulutuksissa on nähtävis-
sä selvä muutos, joka näkyy 
koulutussisällöissä ja tavoit-
teissa”, toteaa aikuiskoulu-
tuspäällikkö Susanna Pirtti-
nen. Entistä enemmän kiin-

nitetään hänen mukaansa 
huomiota työssäjaksamiseen 
ja työhyvinvointiin. Työ-
hyvinvointi nähdään osana 
yrityksen menestyskonsep-
tia. Työntekijöille pyritään 
saamaan valmiuksia ylläpi-
tää ja kehittää työhyvinvoin-
tia sekä oman yrityksen si-
sällä että yhteistyössä asiak-
kaiden kanssa. 

Yrityksen menestyminen 
vaatii nykyään myös entis-
tä enemmän verkottumis-
ta ja vuorovaikutusta. Tä-
hän teemaan voidaan kou-
lutuksessa keskittyä työhy-
vinvoinnin näkökulmasta 
nimenomaan vuorovaiku-
tuksen ja sosiaalisten taito-
jen ja oman persoonallisuu-
den vahvistamisen kautta 
tai toisaalta yrityksen vies-
tintävalmiuksien tehosta-
misella. Viestintä ja mark-
kinointi on entistä enem-
män siirtynyt verkkoon ja 
mobiiliteknologian väli-
neiden kautta tapahtuvaksi. 
On kuitenkin hyvä muistaa, 
että tärkeintä ei ole välinei-
den määrä, hienous tai kal-
leus, vaan jokaisen yrittä-
jän tulisi pyrkiä löytämään 
oman yrityksen oma ääni ja 
tapa kommunikoida eri vä-
lineillä ja löytää omia tavoit-
teita tukeva ansaintalogiik-
ka. Susanna Pirttisen mie-
lestä Saskyssä on jo parin 
vuoden ajalta hyviä koke-
muksia työhyvinvointikou-
lutuksista ja sosiaalisen me-
dian hyödyntämiseen täh-
tääviä koulutustuotteitakin 
on jo tarjolla.

”Sastamalan koulutuskun-
tayhtymän alueella yrittäji-
en oppisopimukset ovat sel-
keässä kasvussa”, lisää aikuis-
koulutuspäällikkö Kimmo 
Rintala.  Etenkin ei tutkin-
totavoitteiset lisäkoulutuk-
set, joiden avulla pienyrittä-
jät ovat päivittäneet osaamis-
taan muun muassa myynnin 
ja markkinoinnin osa-alu-
eilla. ”Tästä osoituksena se, 
että vuoden 2010 aikana yli 
60 yrittäjää osallistui alueel-
lamme järjestettyyn Myynti-
voimaa valmennukseen, jo-
ka toteutettiin yrittäjän op-
pisopimuksella”, Rintala ker-
too. Kyseinen koulutus on 
jatkunut myös tämän vuo-
den aikana. ”Pienyritykset 
ovat tärkein kohderyhmäm-
me lähivuosina”,  Ilpo Moisio 
kertoo. ”Toimipaikkoja, joi-
den työntekijä määrä on al-
le viisi, on noin 40 000 Pir-
kanmaalla ja Satakunnassa ja 
näille suunnattuja koulutus- 
ja kehittämispalveluja halu-
amme kehittää. Suuret yri-
tykset ovat tietoisia eri kou-
lutus- ja kehittämismahdol-
lisuuksista,  mutta tätä tietoa 
ei ole monessakaan pienyri-
tyksessä.”

Aikuiskoulutusjohtaja Il-
po Moisio toivottaa aurin-
koista kevättä kaikille ja lu-
paa henkilökuntineen auttaa 
jokaista yrittäjää kaikissa 
koulutukseen ja kehittämi-
seen liittyvissä asioissa. Pal-
velunopeus on kiitettävä. 

”Mahdottomalla on kahden 
viikon toimitusaika, mies lu-
paa.

Yritysyhteistyö näkyy myös rekrytointimessuilla. Kuvassa Komasin Maarit Valta-
nen ja aikuiskoulutusjohtaja Ilpo Moisio. Kuva: Tapio Saari.

Yrityslähtöistä 
aikuiskoulutusta 
toteutetaan osaamisen 
kehittämisyksikössä

 ! Toimipaikkoja, joiden työntekijämäärä on alle viisi, on noin 40 000 
 Pirkanmaalla ja Satakunnassa ja näille suunnattuja koulutus- ja 
 kehittämispalveluja halutaan kehittää.
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Järjestelmä

Yrittäjän verotuksen tulevaisuus - 
mistä keskustelussa on kyse?

 ! Yrittäjät ovat luonnollisesti yksimielisiä siitä, että yritysten verotaakkaa 
 ei tulisi korottaa. Muutkin tuntuvat olevan tätä mieltä, 
 vaikkeivät välttämättä samasta syystä kuin yrittäjät.

 " Samuli Suonpää

Yritysverotus Suomessa on 
menossa remonttiin. Taas, 
ajattelevat monet yrittäjät. 
Viimeksi laajempi verouu-
distus tehtiin vuonna 2005 
kun avoir fiscal- eli yhtiö-
veron hyvitysjärjestelmästä 
monien yritysten toiveitten 
vastaisesti luovuttiin. Silloin 
romutettu järjestelmä oli 
otettu käyttöön 1990 -luvulla 
ja sillä on sanottu olleen erit-
täin suuri merkitys Suomen 
noustessa lamasta. Avoir ! s-
cal kannusti yrittäjiä säilyt-
tämään pääomia siellä, mis-
sä niitä kipeimmin tarvittiin, 
yrityksissään. Kun Suomi 
oli saatu jaloilleen, oli tämä 
verojärjestelmä tullut tien-
sä päähän ja 

vuonna 2005 se korvattiin 
nykyisellä osinkojen vero-
tusjärjestelmällä. Yksi pe-
rusteluista muutokselle oli 
se käsitys, jonka mukaan Eu-
roopan Unionissa ei hyväk-
syttäisi silloista suomalaista 
järjestelmää.

Nykyinen osinkojen ve-
rotus on ollut voimassa vas-
ta kuusi vuotta, mutta julki-
nen paine verojärjestelmän 
uusimiseksi on taas valta-
va. Nykyisessäkin järjestel-
mässä yrittäjiä on kannus-
tettu pitämään yhtiöidensä 
taseet kunnossa. Mahdolli-
suuden nostaa osinkoja il-
man uutta veronmaksua 9 
% osakkeen matemaattisesta 
arvosta enimmillään 90.000 
euroon asti on katsottu kan-

nustaneen monia yrit-

täjiä pitämään yrityksensä 
kunnossa. Verokannustin 
on ohjannut säästämään pa-
han päivän varalle, asia jolla 
on nyt nähdynkin laman ai-
kana ollut erittäin suuri mer-
kitys.

Verottomiahan nämä-
kään osingot eivät ole olleet, 
vaikka usein toisin väitetään. 
Osakeyhtiö on jo maksanut 
tuloksestaan 26 % veroa. Yh-
tiön, joka tuloksena kerän-
nyt omaa pääomaa niin pal-
jon että osakas voisi nostaa 
tuon mainitun 90.000 euroa 
ilman että osinkoa uudel-
leen verotetaan, on pitänyt 
jo maksaa yli 350.000 euroa 
tuloveroja. Se niistä ”verotto-
mista osingoista”, siis.

Onko verotuksen 
kiristäminen 
tarpeen?
Nyt käytävä keskustelu läh-
tee siitä, että veroja on yk-
sinkertaisesti pakko kiris-
tää. Aika harva kyseenalais-
taa asiaa. Lähdetään siitä, 
että kun joku viisas nyt on 
vaatinut verotuksen kiristä-
mistä, se varmasti on totta 
ja keskustelun varaa on jä-
tetty vain siihen mitä vero-
ja eniten kiristettäisiin, mi-
tä vähiten.

Jokainen, jolla on lapsia, 
tietää että viikkorahapyyn-
nöillä on tapana kasvaa. Niin 
suuri ei viikkoraha voi olla-
kaan, etteikö sille aina kek-
sittäisi käyttöä ja etteikö seu-
raavalla kerralla kaivattaisi 
enemmän. On kyseenalais-
ta voiko veroja edes teorias-
sa kerätä valtion ja kuntien 
kannalta liikaa. Eiköhän ra-
halle aina löydy hyviä, kan-
natettavia ja erittäin tärkeitä 
käyttökohteita.

Vaatimuksiin verojen ko-
rottamisesta voisi suhtau-
tua kriittisemminkin. Kuin-
ka moni meistä uskoo kes-
kivertopoliitikon olevan 
pätevämpi päättämään ra-
hankäytöstä kuin mitä me 
itse olemme? Jos uskomme 
itse olevamme ! ksumpia ja 
vastuullisempia, tulisi mei-
dän kai vaatia verojen alen-

tamista pikemminkin kuin 
niiden korottamista. Sitä ei 
kuitenkaan kukaan uskalla 
ehdottaa. On syntynyt ku-
vitelma, jonka mukaan ve-
rojen alentamisessa olisi ky-
se siitä, että annettaisiin yh-
teisiä rahoja jollekulle, joka 
ei niitä ansaitse; hyvätuloi-
sille tai yrityksille. Todelli-
suudessahan kyse on päin-
vastaisesta. Verotuksessa 
me, yhteiskunta, otamme si-
nulta sinun ansaitsemiasi ra-
hoja. Ja jos verotusta alenne-
taan, me otamme niitä hiu-
kan vähemmän. Rahaa si-
nulle ei kuitenkaan anneta 
veroja alentamalla.

Mitä veroja 
korottaa?
Toinen keskustelussa ylei-
sesti hyväksytty teesi on, et-
tä arvonlisäverotusta pitää  
ehdottomasti korottaa, kos-
ka se on kulutuksen verotta-
mista. Työn verotusta sen si-
jaan vaaditaan alennettavak-
si. Silloin jää huomiotta se, 
mistä arvonlisäveroa todel-
lisuudessa maksetaan. Kam-
paamossa arvonlisäveroa jää 
yrittäjän tekemän ostojen 
arvonlisäveron vähennyk-
sen jälkeen maksettavak-
si ensisijaisesti työvoimas-
ta. Samoin monilla muilla 
aloilla. Usein arvonlisäve-
roa maksetaan juuri työs-
tä - ja yrittäjän vähäisestä ja 
muutenkin verotetusta voi-
tosta. Lisäksi arvonlisävero-
tuksen kiristäminen kohdis-
tuu eniten yrityksiin: kulut-
tajahintoja kun ei läheskään 
aina voi nostaa juuri arvon-
lisäveron muutoksen mukai-
sesti vaan monasti veronko-
rotus on poissa yrittäjän kat-
teesta.

On kuitenkin kaksi tärke-
ää argumenttia arvonlisäve-
rotuksen puolesta. Ensinnä 
arvonlisäverotus, vaikka ku-
rittaakin työn tekemistä, ei 
sentään rankaise ahkeruut-
ta samalla tavalla kuin prog-
ressiivinen tuloverotus. Toi-
nen tärkeä ero on siinä, että 
tuloverotuksen kiristäminen 
rankaisee vain Suomessa teh-

tävää työtä. Arvonlisäveroa 
maksetaan kaikesta työstä 
oli sitä sitten tehty Suomes-
sa tai Itä-Aasiassa. Isänmaal-
lisempaa se siis varmasti on 
kuin palkkaverojen korot-
taminen.

Yrittäjät ovat luonnol-
lisesti yksimielisiä sii-
tä, että yritysten vero-
taakkaa ei tulisi korot-
taa. Muutkin tuntu-
vat olevan tätä mieltä, 
vaikkeivät välttämät-
tä samasta syystä kuin 
yrittäjät. Pääomatulo-
jen verotuksen kiris-
tämiseen liittyy kovia 
paineita, pääosin siitä 
syystä ettei päomatulo-
jen luonnetta ymmärretä oi-
kein. Keskustelussa toistuu 
kuvitelma siitä, että osinko-
jen verotus on kovasti an-
siotuloja alhaisempi ja että 
osingot olisivat jonkinlaista 
ilmaista rahaa, jota yrittäjille 
sataa kuin taivaasta. Tosiasi-
assa yrittäjien saamat osin-
got ovat pääasiassa erittäin 
pieniä ja kireästi verotettuja. 
Joka viides yrittäjä on tulo-
jensa perusteella köyhyysra-
jalla ja yrittäjyytensä vuok-
si saa tukea muita samassa 
asemassa olevia kansalaisia 
huonommin.

Kun pääomatuloja eli 
osinkojenkin verotusta tule-
vaisuudessa todennäköisesti 
kiristetään, pyritään tämän 
aiheuttamaa ylimääräistä 
taakkaa yrittäjille vähentä-
mään alentamalla yritysten 
tuloveroa samanaikaisesti. 
Mistään todellisesta veroa-
lesta nyt esitetyissä suunni-
telmissa ei siis ole yritysten 
tuloverotuksen alentami-
senkaan osalta olltu kysymys.

Miten käy 
pitkäjänteisen 
suunnittelun?
Vaikeinta keskustelussa ve-
rotuksen muutoksista on se 
vauhti, jolla muutoksia hae-
taan. Avoir fiscal romutet-
tiin kymmenessä vuodessa, 
nykyinen järjestelmä saat-
taa joutua eläkkeelle jo puo-
let nuorempana. Samaan ai-

kaan yhteiskunta toivoo yrit-
täjiltä pitkäjänteistä panos-
tamista yritystoimintaan ja 
työllistämiseen. Miten pit-
käjänteinen tulevaisuuden 
suunnittelu ylipäänsä olisi 
mahdollista, jos pelisään-
töjä muutetaan parin vuo-
den välein? On suuri riski 
siinä, että suuri osa yrittä-
jistä alkaa varmuuden vuok-
si tyhjentää yrityksiään pelä-
tessään verotuksen muutok-
sia. On erittäin vaarallista, 
jos perheyrityksen jatkami-
sen sijaan taloudellisesti pal-
jon kannattavammaksi muut-
tuukin pistää yritys lihoiksi ja 
työntekijät kilometritehtaalle 
ja jakaa perillisille vain rahaa. 
Kaikki keinot yritystoimin-
nan jatkon turvaamiseksi tu-
lisi nyt käyttää.
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Millaiseksi 
verojärjestelmä 
muuttuu?
Eri puolueiden kannanotot ovat tähän asti olleet mel-
koisen ristiriitaisia keskenään ja osin itsessäänkin. He-
temäen työryhmän esityksiä moititaan poliittisen ken-
tän jokaisella laidalla, mutta kunnollisia kokonaisesi-
tyksiä verotuksen  kehittämisestä ovat yrittäjätkin 
turhaan odottaneet. Näyttää siltä, että verotuksen tu-
levaisuutta ei sinänsä vaaleissa ratkaista vaan siitä ra-
kennetaan hallitusohjelmaa muotoiltaessa kompro-
missi vaalit voittaneiden tai hallitukseen pääsevien 
puolueiden kesken.

Suomen Yrittäjien tavoitteita tuodaan esiin jär-
jestön tiedotustyössä ennen vaaleja ja järjestö toivoo 
myös hallitusohjelman laatijoiden kuuntelevan yrittä-
jien ääntä. 

Todennäköisimpänä yrittäjien piirissä pidetään, että:
 # ansiotulojen verotusta ei kiristetä,
 # osinkojen verotus kiristyy,
 # arvonlisäverotus kiristyy ja
 # yrityksen tuloveroa alennetaan.

Kovin epävarmalta tämä vielä näyttää. Kun hallitus-
ohjelma on kirjoitettu ja tulevaisuuden ratkaisut alka-
vat olla näkyvillä, on kiire perehtyä muutoksiin ja teh-
dä suunnitelmia. Vammalan Yrittäjät järjestää yhdessä 
Nordean kanssa syyskuun alussa koulutustilaisuuden 
yritysverotuksen muutoksista. Viimeistään silloin tie-
dämme, mihin verotusta ollaan viemässä.

Näin naapurissa
Suomalainen verojärjestelmä ei ole 
ainoa mahdolilnen, vaikka näin 
usein sanotaankin. Perspektiiviä 
kysymykseen antaa myös toisiin ve-
rojärjestelmiin tutustuminen. Esi-
merkiksi 2000-luvun talousihme, 
euroalueen vähiten velkaantunut ja 
huimaa vauhtia kommunismin rau-
nioilta noussut Viro on koko itsenäi-
syytensä ajan luottanut aivan toisen-
laiseen lähestymistapaan.

Virossa uskotaan maata raken-
nettavan parhaiten työtä tekemällä 
ja yritystoiminnalla. Viro on halun-

nut karsia esteitä yritystoiminnan 
tieltä ja kannustaa kansalaisensa 
tekemään yhdessä työtä itsenäisen 
Viron vaurastumiseksi. 

Viime vuosiin asti Viro onkin 
nauttinut uskomattomasta talous-
kasvusta ja täystyöllisyydestä. Vuo-
desta 2000 alkaen minimipalkka oli 
kolminkertaistunut vuoteen 2008 
mennessä.

Usein tasaveroksi kutsuttu Viron 
tuloverojärjestelmä on kaksiportai-
nen: verotonta tuloa voi saada 144 
" kuukaudessa, minkä ylittävistä 

tuloista maksetaan 21 %. Tulovero 
on sama tulolajista riippumatta eli 
ansiotuloja ja pääomatuloja verote-
taan samalla tavoin.

Yrityksiltä Virossa ei peritä tu-
loveroa eli veroa maksetaan vasta 
kun yrittäjä ottaa rahan ulos yrityk-
sestä - palkkana tai pääoman tuot-
tona. Perustelu on ollut, että näin 
kannustetaan yrittäjiä sijoittamaan 
omaan yritystoimintaansa ja työl-
listämiseen.

Palkan sivukulut (sotsiaal-
maks) Virossa ovat korkeammat 

kuin Suomessa: 33 % palkkasum-
masta. Lisäksi työnantaja mak-
saa työttömyysvakuutusta 1,4 % 
palkkasummasta, työntekijä 2,8 
% palkastaan.

Juuri tällä hetkellä verotulot ovat 
liian pienet, minkä vuoksi esimer-
kiksi sosiaaliturva on kaukana sii-
tä, mihin meillä on totuttu. Viros-
sa kuitenkin uskotaan koko kansan 
hyötyvän eniten siitä, että mahdol-
lisimman suuri osa työikäisestä vä-
estöstä on töissä ja yrityksillä on 
mahdollisuus menestyä.
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 ! Marianna Langenoja

Kunnon Startin tiloissa toi-
miva omavalmentaja ja ryh-
mätuntien ohjaaja Hanna 
Häggblom huokailee, et-
tä on haastavaa oppia sa-
nomaan ei. Yrittäjälle jokai-
nen euro on kiinni asiak-
kaista, mutta perhekin ha-
luaa osansa yrittäjän ajasta. 

”Olin eilen illalla yhdeksään 
asti töissä”, nainen naurah-
taa. Hän kuitenkin huo-
mauttaa, ettei anna joka il-
ta töiden venyä yhtä pitkäl-
le. Joskus on pakko huomi-
oida perhettäkin.

Oikeastaan Häggblomin 
idea ryhtyä yrittäjäksi syn-
tyi perheen tarpeista. Äi-
tiyslomalta oli vaikea pala-
ta sairaanhoitajan vuoro-
työhön, koska lapset olivat 
vielä kovin pieniä. Samaan 
aikaan takaraivossa kut-
kuttelivat Kunnon Start-
tia pyörittävän Pirjo Koski-
sen kanssa käydyt keskus-
telut: ”Pirjo oli jo jonkin 
aikaa puhunut, että yrityk-
sessä olisi tarvetta omaoh-
jaajalle. Kunnon Startissa 
olisivat kuntosalilaitteet ja 
jumppatilat valmiina, joten 
en joutuisi ottamaan suuria 

taloudellisia riskejä.  En voi-
nut enää kieltäytyä hyvästä 
mahdollisuudesta.”

TE-toimisto tukena
Häggblom suuntasi liikeide-
ansa kanssa työ- ja elinkei-
notoimistoon, josta hänet 
passitettiin yrittäjäkurssil-
le. Se antoi sairaanhoitajak-
si kouluttautuneelle paljon. 

”Liikeideani oli vielä raakile 
mennessäni kurssille, mutta 
kolmen kuukauden aikana 
se kypsyi toimivaksi.” Hägg-
blomin mukaan kurssilta sai 
myös yksityiskohtaista opas-

tusta yrityselämään liittyvis-
sä asioissa. Siellä hänelle sel-
visi, ettei yrityksen perusta-
minen ole helppoa, jos ha-
luaa tehdä huolellista työtä. 

”Mielestäni kaikkien aloit-
tavien yrittäjien kannattai-
si käydä jokin yrittämiseen 
kouluttava kurssi. Koulutuk-
sen aikana karsiutuivat pois 
ne henkilöt, joiden motivaa-
tio ja asenne eivät ole riittä-
vät.”

Kurssin jälkeen Hägg-
blom hakeutui jälleen TE-
toimistoon ja rekisteröi yri-
tyksensä. Sitten oli avatta-
va pankkitili, hankittava kir-

janpitäjä ja vakuutukset sekä 
haettava starttirahaa. ”Aika 
ennen varsinaista yritystoi-
minnan aloittamista oli yhtä 
paperien pyörittämistä. Olen 
todella onnellinen, että sain 
niinkin paljon tukea TE-toi-
mistosta.” 

Toimiva idea ja 
tahtoa työntekoon
Kunnon Vire aloitti toimin-
tansa viime vuoden elo-
kuussa. Yrittäjän mielestä 
haasteellisinta on ollut omi-
en palveluiden markkinoin-
ti. Vaikka syksy meni vielä 

vähän ihmetellessä, on ku-
luva vuosi alkanut sitäkin 
vauhdikkaammin. Liikunta- 
ja painonhallintaryhmille 
on ollut hurjasti kysyntää ja 
yksittäisiä valmennettavia-
kin on riittänyt. 

Häggblom sanoo, et-
tä unelmia yrittäjyydestä 
ei kannata haudata pelko-
jen alle. Lopulta yrittäjyys 
on hieno asia tuoden työ-
hön samaan aikaan haastet-
ta ja vapautta. ”Yritys kan-
nattaa perustaa, jos on mie-
lessä toimiva liikeidea, tah-
toa työntekoon ja taustalla 
hyvä tukiverkosto.”

Yrittäjäkurssilla testataan todellinen motivaatio
 " Sairaanhoitaja päätti ryhtyä omavalmentajaksi ja huomasi, ettei tie yrityksen perustamiseen olekaan mutkaton.

Sinustako yrittäjä?
Yrittäjyys on hyvä vaihtoehto kun haluat olla oman itse-
si pomo sinulla on motivaatiota, pitkäjänteisyyttä ja ha-
lua menestymiseen haluat vapaasti toteuttaa itseäsi par-
haaksi katsomallasi tavalla sinulla on osaamista ja am-
mattitaitoa ja luotat osaamiseesi haluat kantaa myös vas-
tuuta et lannistu ensimmäisistä vastoinkäymisistä.

 # Miten lähteä liikkeelle, miten edetä?
 # Pohdi liikeideaasi, arvioi tuotteesi ja palvelusi, saako 
niistä kannattavaa liiketoimintaa.

 # Kartoita asiakkaat ja markkinat.
 # Kartoita kilpailijat ja kilpailutilanne.
 # Selvitä rahoitustarve ja rahoituskanavat.
 # Mitä sopimuksia tarvitaan?
 # Mitä riskejä toimintaan sisältyy, mitä vakuutuksia 
tarvitset?

 # Kuka hoitaa kirjanpidon?
 # Mikä yritysmuoto sopii sinun toimintaasi parhaiten?
 # Oma henkilökohtainen verkosto ja sen hyöty.
 # Käytä asiantuntijaa ja usko vain faktoihin.

Pirjo Hälli
Sastamalan Seudun Yrityspalvelu

Hanna Häggblom tietää, että omavalmentajille ja yksilöllisesti tehdyille kunto-oh-
jelmille on tänä päivänä kysyntää. Hyvä liikeidea johti yrityksen perustamiseen. 

”Yritys kannattaa perustaa, jos 
on mielessä toimiva liikeidea.
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S
astamalaa ja Sastamalan seutua voidaan hyvällä 
syyllä pitää vahvana yrittäjyysseutuna. Alueella 

on erilaisia yritystoimipaikkoja noin 2500. Ja jos kat-
sotaan pelkästään Sastamalaa ja sen yrittäjyysastet-
ta, on kaupunki kirkkaasti Suomenmestari tällä alu-
eella – Sastamalan yrittäjyysaste eli yrittäjien osuus 
kaikista työpaikoista on maan keskiarvoa merkittä-
västi korkeampi.

Seudun elinkeinorakenne on monipuolinen ja val-
taosa yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. 
Tämä luo vahvan pohjan ja tukevan alustan seudun 
elinkeinotoiminnalle. Se tasoittaa myös talouden 
suhdanteiden mukanaan tuomia vaikutuksia. Työt-
tömyysasteen alhaisuudessakin seutu sijoittuu kär-
keen, kun tunnuslukuja verrataan maakunnan tai ko-
ko maan vastaaviin.

Tämä kaikki edellä kuvattu on hyvä pohja suunnata 
kohti tulevaisuutta ja rakentaa kehittyvää ja kasvuun 
tähtäävää seutukuntaa. Perusta kasvulle on kunnos-
sa.

Millä kasvua sitten luodaan? Sitä syntyy mm. uudes-
ta aktiivisesta yrittäjyydestä ja seudulle perustetta-
vista uusista yrityksistä nykyisten jo toimivien rin-
nalle. Sitä tulee nykyisten yritysten toiminnan kas-
vusta ja muualta alueelle sijoittuvista yrittäjistä ja 
yrityksistä. Kasvua tukevat myös seudulle muutta-
vat uudet asukkaat sekä täällä vierailevat matkailijat.

Tämän kaiken toiminnan aktivointi ja tukeminen on 
kunnan elinkeinopolitiikan tavoitteena. Elinkeino-
toiminta ja sen kehittäminen ei ole pelkästään kun-
nallisen elinkeinotoimen tai sen toimintaa toteutta-
van elinkeinoyhtiön tehtävä, vaikka niillä keskeinen 
rooli toiminnan toteutuksessa ja koordinoinnissa 
onkin. Toiminta tulee nähdä laajempana kokonai-
suutena, jossa eri toimijoilla ja sidosryhmillä, niin 
julkisilla kuin yksityisillä, on oma merkittävä roolin-

sa – elinkeinopolitiikka voidaan laajasti käsittää yh-
teisenä tahtotilana kehittää toimintaa.

Toimiva ja tehokas elinkeinopolitiikka on monen eri 
osan kokonaisuus; se on mm. tontteja ja kaavoitus-
ta, liikenneratkaisuja, asuntoalueiden suunnittelua, 
yrittäjyysilmastoon ja asenteisiin vaikuttamista, yrit-
täjyyskasvatusta kouluissa, koulutusta ja koulutuk-
sen sekä elinkeinoelämän toimivaa yhteistyötä, osaa-
van työvoiman turvaamista, seudun markkinointia, 
toimivaa vuoropuhelua yrittäjien ja kunnan välillä. 
Se on myös konkreettista neuvontaa ja kehityspal-
veluita aloittaville ja jo toimiville yrityksille. Ja ennen 
kaikkea se on toimijoiden samaan päämäärään täh-
täävää yhteistyötä.

Suomen Yrittäjien viimeksi vuonna 2010 tekemän 
kuntien elinkeinopolitiikkaa kuvaavan selvityksen 
mukaan Pirkanmaan 22 kunnasta Sastamala sijoittui 
viidenneksi Lempäälän ollessa maakunnan ykkönen. 
Heitänkin haasteen seudun toimijoille. Tehdään seu-
dusta yhteistuumin tällä saralla Pirkanmaan ykkönen, 
ja miksei suoraan myös Suomen kärkeen samoin tein.

Mikko Nieminen
Toimitusjohtaja

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy

Sastamalan seutu – 
yrittäjyyttä ja osaamista
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Palvelut yrittäjille 2011

YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA

pirkanmaanyrittajat.fi 

TIEDOTUSPALVELUT + VERKOSTOITUMINEN
JÄSENEDUT + NEUVONTAPALVELUT 
ALUEELLISET EDUT

***
Pirkanmaan Yrittäjät toivottaa menestystä 

tulevaisuuteen 80-vuotiaalle 
Vammalan Yrittäjät ry:lle!

SOITA ja kysy lisää: (03) 251 6500
www.pirkanmaanyrittajat.fi 

YKSI MAKSU KOKO JÄRJESTÖN EDUT

R
aja-aita julkisen ja yksityisen palveluiden tuot-
tamisen välillä on murtumassa. Tulevaisuudes-

sa yksityiset yritykset, julkinen sektori ja kolmannen 
sektorin järjestöt toimivat samalla kentällä toisiaan 
täydentäen. Palvelua tarvitsevalle tärkeintä on palve-
luiden laatu. Laadun valvominen jääkin julkisen sek-
torin tehtäväksi ja sitä työtä ei voi ulkoistaa.  Sen si-
jaan palvelun tuottamiseen voidaan käyttää yhtä hy-
vin niin julkista, yksityistä, kuin järjestöpohjaista toi-
mijaakin. 

Hyvä esimerkki yksityisten yritysten ja julkisen sek-
torin yhteistyöstä Sastamalassa on Hoikan opiston 
uudelleen käynnistäminen. Hankkeen takana on 
Sastamalan koulutuskuntayhtymä, yksi valtakunnal-
linen ja yksi paikallinen yritys. Yhdistämällä voimat 
päästään kaikkia osapuolia hyödyttävään lopputu-
lokseen. Vieläkin tärkeämpää on se, että esimerkiksi 
Sastamalan koulutuskuntayhtymälle Hoikan hankki-
minen yksin olisi ollut liian iso investointi saatavaan 
hyötyyn nähden, mutta osakkaana hyvin järkevä 
hankinta. Suurin voittaja koko asiassa on Sastama-
lan kaupunki, jonka alueelle syntyy uusia työpaikko-
ja korvaamaan Hoikan opiston loppumista. 

Suurimmat mahdollisuudet tehdä uudenlaista yrit-
tämistä on hoiva-alalla. Se ei korvaa julkista terve-
ydenhoitoa, vaan täydentää sitä. Osa lääkäreistä ja 
hoitajista haluaa tehdä työtä omassa yrityksessään 
ja se on mahdollisuus on sallittava. SITRAssa val-
mistellaan parasta aikaa yhteiskunnallisen yrityk-
sen mallia, jossa esimerkiksi vanhustenhoitoon voisi 
syntyä hoitohenkilökunnan perustamia yrityksiä ja 
osuuskuntia. Näiden pienten yritysten vahvuus on 
siinä, että hoitohenkilökunta tekee työtä itselleen. 
Asiat tehdään silloin järkevämmin ja hierarkinen by-
rokratia häviää. 

Pienten yritysten vetovoimasta hoiva-alalla kertoo 
se, että niillä ei ole pulaa henkilökunnasta. Suunta 
julkisesta yksityiseen ja kolmannen sektorin suun-
taan on voimakas, koska uudet toimijat koetaan pa-
remmiksi työnantajaksi. Niissä pystyy paremmin 
vaikuttamaan omaan työhönsä ja se on monille hyvin 
tärkeää. Monille on myös hyvin tärkeää tehdä työ-

tä oman eettisen vakaumuksen puolesta. Juuri sen 
vuoksi ajassa on tilaus yhteiskunnallisille yrityksille.

Poliittisessa keskustelussa julkiseen palvelutuotan-
toon liittyy edelleen ideologisia jännitteitä. Tämä 
kävin hyvin ilmi Sastamalan valtuuston viimeises-
sä kokouksessa. Kauimpana vasemmalla ei voitu su-
lattaa palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa, koska 
se johtaa joidenkin vanhusten siirtymiseen kunnan 
vanhainkodista yksityisten tai järjestöjen ylläpitä-
miin palveluasuntoihin. Eikö tärkeintä ole kuitenkin 
se, että hoitoa tarvitseva saa juuri hänelle soveltu-
vaa hoitoa? Emmekö voi luottaa vanhuksen tai hä-
nen omaistensa kykyyn päättää siitä minkä laitoksen 
palveluita he palvelusetelillään ostavat? 

Julkinen sektori ei kuitenkaan voi jäädä sivustakat-
sojan rooliin uusien toimijoiden tullessa hoiva-alal-
le. Päinvastoin nykyistä tehokkaammalla valvonnal-
la pitää varmistaa se, että hoidon laatu on sovittujen 
kriteerien mukaista. Kilpailuttamisessa ei voida kat-
soa vain hintaa, vaan laadullisia mittareita tulee käyt-
tää järkevästi parhaimman lopputuloksen saavutta-
miseksi. Valvontaa pitää siis olla, mutta ovia ei kan-
nata sulkea. Ikääntyminen on Suomelle suuri haaste 
ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan julkista sektoria täy-
dentämään järjestöjä ja yrittäjiä. 

Arto Satonen
kansanedustaja

työelämä-ja tasa-arvovaliokunnan 
puheenjohtaja

Yritysten ja julkisen sektorin 
yhteistyö on tulevaisuutta

TERVEISIÄ EDUSKUNNASTA
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YRITTÄJÄ TAI YRITTÄJÄKSI AIKOVA, 
TUNNETHAN PALVELUMME?

Neuvonta- ja kehittämispalvelumme sinulle:

 – aloittavan yrittäjän palvelut (mm. PRH:n palvelut, 

 eri yritysmuodot, liike-idean arviointi)

 – hoivayrittäjyys (HYVIS- Pirkanmaa ja Green care 

 hankkeet) 

 – investointi- ja kehittämistuet

 – matkailun kehittäminen  

 – omistajanvaihdoksen valmistelu ja toteuttaminen

 – sähköiset palvelut: palvelu- ja yrityshakemisto, 

  toimitila- ja tonttirekisteri

 – teollisten yritysten kehittäminen 

  (Teollinen verkosto – hanke)

 – toimitila- ja tonttirekisteri 

 – tuotteet ja tuotantomenetelmät, teknologiapalvelut

 – työvoiman rekrytointi ulkomailta (Pro Labour –hanke)

Toimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-15. Toimis-
tomme sijaitsee Puistokatu 10:ssä, 3kerroksessa. Sisäänkäynti 
Puistokadun ja Onkiniemenkadun kulmauksesta. Yhteystiedot 
löydät osoitteesta www.yrityssastamala.fi

Tervetuloa!

* Sastamalan Seudun yrityspalvelu Oy on palvellut 
 seudun yrityksiä jo 10 vuoden ajan.

YRITTÄJÄ!
Ainoastaan ALUEVIESTILLÄ tavoitat jokaisen 
talouden ja yrityksen Sastamalassa, Huittisissa, 
Punkalaitumella, Kiikoisissa, Laviassa, Kokemäellä, 
Köyliössä ja Säkylässä.
HUOM! Joka kuukauden ensimmäinen lehti 
jaossa myös Nokialla.
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Huittisten kaupungin elinkei-
notoimessa on käynnistynyt al-
le kymmenen henkeä työllistävi-
en metalli- puu- ja korjaamoyri-
tysten verkostoimiseen ja elin-
keinotoiminnan kehittämiseen. 
Toiminnalle on haettu rahoitusta 
Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelmasta 2007–2013.

Toimintaan osallistuminen 
on yrityksille maksutonta. Kos-
ka kyse on elinkeinojen kehit-

tämishankkeesta, hankkeessa 
ei voida toteuttaa yrityskohtai-
sia toimenpiteitä - yrityskohtai-
sille toimenpiteille etsitään tar-
peen mukaan rahoitusta muis-
ta lähteistä.

Miten ”verkostohanke” edes-
auttaa yritysten toimintaa?
1. Lisätään yrittäjien välistä vuo-
rovaikutusta järjestämällä yrittä-
jille

suunnattuja yhteisiä tilaisuuksia 
ja työpajoja. Vuorovaikutus voi
olla käytännössä esimerkiksi tie-
don ja kokemusten vaihtoa, ver-
taistukea, yhteishankintoja, kes-
kinäisiä asiakkuuksia tai yhteisiä 
uusia asiakkaita. Verkoston syn-
tyminen ja toimivuus on pitkäl-
ti kiinni yrittäjien aktiivisuudes-
ta. Verkoston sisäistä toimintaa 
alkaa syntyä vasta kun yrittäjät 
ovat tutustuneet toisiinsa ja on 

syntynyt yhteistyön edellyttämä 
luottamus toisiin.

2. Kehitetään yrittäjien osaa-
mista yhteisissä työpajoissa ta-
pahtuvan valmennuksen kautta 
yrittäjien itsensä tärkeiksi koke-
milla osa-alueilla kuten talous, 
liiketoiminnan kehittäminen, 
turvallisuus, tuotannon tehos-
taminen, markkinointi, laatu, 
myynti ja henkilöstöjohtami-
nen. 

3.Annetaan käyttöön ul-
koinen ”henkilöresurssi”. Mik-
royrittäjien ongelma usein on, 
ettei ole aikaa. On hyviä ideoita 
kehittää toimintaa, muttei aikaa 
lähteä selvittämään miten asiaa 
vietäisiin eteenpäin. Hankkeen 
asiantuntija voi olla apuna eri-
tavalla tilanteesta riippuen - sel-
vitellä miten asiaa lähdettäisiin 
viemään eteenpäin ja miettiä 
mitkä muut toimijat voisivat ol-

la apuna kyseisessä asiassa, esi-
merkiksi joku oppilaitos tai yri-
tyspalvelu.

Lisätietoja
Elma Haavisto
Asiantuntija, OTM,
044 7730 103 tai elma.haavisto@
huittinen
Huittisten kaupunki / Elinkeino-
toimi

Metalli-, puu- ja korjaamo-
yritysten verkostohanke

Puusepänliike Jarkko Hakasuo

Suunnittelee, valmistaa ja asentaa asiakkaiden tarpeiden mukaan 
räätälöityjä kiintokalusteita.

Jarkko Hakasuo • Puh. 040 506 5561• jarkko.hakasuo@gmail.com
Pajulinnuntie 10, 32700 Huittinen

Kuorma-autokorjaamo Mäkelä Oy

Raskaankaluston korjaus ja 
huolto: rekka-, kuorma- ja 
linja-autot sekä perävaunut.

Erikoisosaaminen: Moottorin ja 
voimansiirron korjaukset

Juha Mäkelä • Puh. 0400 699 484 • kuorma-autokorjaamomakela@pp.inet.fi  
Jokilevonkatu 10, 32700 Huittinen

Autokorjaamo Velj. Mäkelä Oy

Raskaan kaluston korjaamo, kaikki merkit ja perävaunut. Myös katsastus-
palvelut. Valtuutettu Scania-huolto. AD-henkilöautokorjaamo. Valtuutettu 
Saab-huolto.

Puh. (02) 56 6663
Hallitie 6, 32700 Huittinen

Autokorjaamo Alpo Oivanen

Täyden palvelun autokorjaa-
mo, määräaikaishuollot, vara-
osa-, tarvike- ja rengasmyynti.

Erikoisosaaminen: 
Citroën-huollot ja -korjaukset 

Alpo Oivanen • Puh. (02) 566 486 • Koskitie 86, 32700 Huittinen
a.oivanen@luukku.com

Konetekniikka Vainio & Laineenoja Ay

Valmistamme mittatilaustuotteina teollisuuskalusteita, metallirakenteita 
ja ovia sekä myymme alihankintakoneistustyötä.

Juha Vainio Puh. 040 557 4737 / Jari Laineenoja 050 518 2488 
konetekniikka@konetekniikka.net • www.konetekniikka.net 

Laineentie 66, 32700 Huittinen

PSL Puustax Ky

Massiivipuun alihankintatyöt, 
kalusteiden pintakäsittely, 
tilauspuusepäntyö. Omat tuot-
teet: kuntoset –tuoteperhe.

Erikoisosaaminen: Kalusteiden 
pintakäsittely

Heimo Järvinen • Puh. 0500 617 048 • Teollisuustie 2, 32700 Huittinen
puustax@satahansa.fi  • www.satahansa.com

Konepaja Survonen Oy

Tilauskonepaja, jonka liiketoiminta rakentuu tällä hetkellä mm.: teräskaari-
hallit, biokaasu- reaktorit ja lämmönvaihtimet, murskauslaitteiden korjaus 
ja kunnossapito sekä kuorma-autojen varustelu. Erikoisosaaminen: 
Hitsaus, kokoonpano, suuret kappaleet, musta ja ruostumaton teräs. 

Janne Survonen • Puh. 050 5320 906 • jannesurvonen@wippies.fi 
Tanokkaantie 596, 32610 Vampula / Huittinen• www.konepajasurvonen.fi 

Autokiilto Ossberg

Jani Ossberg  • Puh. 0400 746 590 Siipitie 2 halli 4, 
32700 Huittinen • www.autokiilto.fi 

Tarjoamme ajoneuvojen sisätilojen ja ulkopintojen ammattimaisen puh-
distuksen sekä myymme pesuaineita. Palveluihin kuuluvat mm: pesut, 
verhoilunpesut, vahaukset, kiillotukset ja naarmujen poistot.

Porttikivi Racing

Valmistamme ja asennamme 
turvakaaria.

Kimmo Porttikivi • Puh. 0500 631 432
Jokilevonkatu, 32700 Huittinen • porttikivi.racing@huittinen.com

Erikoisosaaminen: Turvakaari-
en valmistus ja asennus.

Peic Oy

Peic on pitkään sähköalalla toimineen ammattilaisen 2003 perustama säh-
kö- ja automaatioalan palveluja tarjoava yritys. Peic tarjoaa kokonaisvaltai-
sia ratkaisuja yritysten liiketoimintaa tukevien sähköteknistenjärjestelmien 
käytettävyyden, suorituskyvyn, varmempaan hallintaan.

Puh. (02) 568 276, GSM 0500 781 352 • www.peic.fi 
Siipitie 3, 32700 Huittinen • jari.kaunisto@peic.fi 

T:mi Klaus Kaikkonen

Massiivipuuntyöstö erikois-
kohteisiin, porrassuunnittelu ja 
valmistus.

Erikoisosaaminen: Portaiden 
suunnittelu ja valmistus.

Klaus Kaikkonen • Puh. 050 350 1295
klaus.kaikkonen@dnainternet.net • Teollisuustie 2, 32700 Huittinen

Metallityö Alpo Laine Oy

Koneistus on palvelua!
Koneistuksen alihankintaa ja 
kokoonpanoa vuodesta 1988.

Alpo Laine • Puh. 0400 131 054 • alpo.laine@metallityo.fi  
www.metallityo.fi  • Suontaustantie 5, 32700 Huittinen

Janne Harjunmaa

Maatalouden koneiden 
ja kalusteiden korjausta, 
yksittäiskappaleiden valmistus 
tilauksen mukaan.

Janne Harjunmaa • Puh. 050 536 3538
janna.harjunmaa@dnainternet.net • Tuomipellontie 21, 32700 Huittinen

Metallipalvelu Kotiranta on Huittisten Karhiniemellä toimiva metallialan yri-
tys, joka palvelee monitoimiyrityksenä eri teollisuuden aloja. Monipuolisten 
korjaamopalveluiden lisäksi valmistamme ja myymme useita metallituottei-
ta. Yritykselle asiakkaan laatuvaatimuksien täyttäminen on erittäin tärkeää. 

050 344 7987 • posti@mp-kotiranta.com
Karhiniementie 251, 32700 Huittinen

Metallipalvelu Kotiranta

Metallipalvelu Kotiranta on Huittisten Karhiniemellä toimiva metallialan yri-
tys, joka palvelee monitoimiyrityksenä eri teollisuuden aloja. Monipuolisten 
korjaamopalveluiden lisäksi valmistamme ja myymme useita metallituottei-
ta. Yritykselle asiakkaan laatuvaatimuksien täyttäminen on erittäin tärkeää. 

050 344 7987 • posti@mp-kotiranta.com
Karhiniementie 251, 32700 Huittinen

Satahansa Keittiöt

Suunnittelee, valmistaa ja 
asentaa kodin ja julkisten 
tilojen kiintokalusteet sekä 
peililiukuovet.

Markus Vuorma • Puh. 040 751 0308 / (02) 560 6770
keittiot@satahansa.com • Teollisuustie 2, 32700 Huittinen

Huittisten Specialmotors Oy

Henkilö- ja pakettiautojen huol-
lot ja korjaukset, ajoneuvodiag-
nostiikka, ilmastointihuollot, 
pakokaasumittaukset ym.

Joni Kömi • Puh. 0440 568 700 • info@hs-motors.com
Autokatu 6, 32700 Huittinen • www.hs-motors.com

LTK-Metalli Oy

Tilauskonepaja, joka valmistaa 
asiakkaan ohjeiden perusteella 
yksittäiskappaleita teollisista 
kalusteista sähköisiin laitteisiin.

Erikoisosaaminen: Alumiini- ja 
ruostumaton teräsrakenteet, 
teollisuuskoneiden valmistus.

Heikki Kulmala • Puh. (02) 569 670 • ltk-metalli@dnainternet.net
Takkulantie 10, 32700 Huittinen

FP-Kotaja Oy

”Protopaja”. Tuotteet ovat 
räätälöityjä koneita tehdas-
automaatioon, ikkunoiden ja 
ovien valmistukseen.

Erikoisosaaminen: Automaa-
tioon liittyvät ohjelmalliset ja 
mekaaniset ratkaisut.

Matti Kotaja • Puh. 0500 329 630 • info@fpkotaja.com 
Tanokkaantie 56, 32610 Vampula • www.fpkotaja.com

Rautaparoni

Valmistamme metallirakenteita, teemme maanrakennustöitä ja teolli-
suuden asennuksia. 

Panu Pietilä • Puh. 0400 527 7755 • rautaparoni@gmail.com
Kärväseläntie 456, 32610 Vampula

Koneistuspalvelu Kajander Oy

CNC-sorvaus, jyrsintä ja poraus pienissä ja keskisuurissa erissä sekä 
tuotteiden kokoonpano. Lisäksi teemme manuaalisorvausta ja –jyrsin-
tää sekä kiilaurien vetoa.

Matti Kajander • Puh. 040 548 8219
matti.kajander@koneistuspalvelukajander.fi  • Palvarinkatu 2, 32700 Huittinen

Raskaan kaluston päällira-
kenteita: lavoista nostureihin, 
laiteasennukset, nostureiden 
määrä-aikaistarkastukset.

Juha Laineenoja Puh.0400 526 934 / Mika Laineenoja Puh. 0400 526 943
www.mommolan-metallipaja.fi  • Lähteenperänkatu 6, 32700 Huittinen

Mommolan Metallipaja

Raskaan kaluston päällira-
kenteita: lavoista nostureihin, 
laiteasennukset, nostureiden 
määrä-aikaistarkastukset.

Juha Laineenoja Puh.0400 526 934 / Mika Laineenoja Puh. 0400 526 943
www.mommolan-metallipaja.fi  • Lähteenperänkatu 6, 32700 Huittinen

Tyrvään Autokorjaamo Ky

Maatalous- ja maanrakennus-
koneiden huolto, korjaus ja 
varaosamyynti.

Erikoisosaaminen: Massey 
Ferguson-, Claas-, Manitou-, 
Kubota-, Deutz- Fahr- ja Zetor 
-merkkihuollot .

Juha Nieminen • Puh. 0400 231 638 • tyrvaan.autokorjaamo@kopteri.net 
Huittinen:Siipitie 2,32700 Huittinen Vla: Vareliuksenkatu 4 38200 Sastamala

Huittisten Alustasuojaus Ky

Olemme ruosteenestokäsitte-
lyihin, autojen kolarikorjauksiin, 
maalauksiin ja katsastuskorjauk-
siin erikoistunut autokorjaamo.

Ilkka Isokallio • Puh. 0400 730 456 • ilkka.isokallio@huittistenalustasuojaus.fi 
Jokilevonkatu 3, 32700 Huittinen • www.huittistenalustasuojaus.fi 

Metalli ja LVI Lundgren Ky 

LVI/sprinkleri asennukset ja teollisuusputkityöt kiinteistöihin, maatalouteen 
ja laitoksiin sekä lämpökeskus/voimalaitos rakentaminen. Huolto-, kunnos-
sapito- ja päivystyspalvelu 24/7, LVI-, automaatio- ja valvontalaite myynti ja 
palvelut. Rakennusmetallityöt ja lämmityspalvelun myynti. 

Jarmo Lundgren • 040 728 3568
 www.putkijampat.fi 

O-P Metalli Ky

Raskaiden koneiden rakenta-
minen, kunnossapito ja korjaus, 
lähinnä maanrakennus, Maa- ja 
metsätalous, teiden kunnossapito.

Ilkka Nieminen • Puh. 040 7520630 • ilkka.nieminen@op-metall.com
Länsiöntie 20, 32700 Huittinen • www.op-metall.com

Konekorjaamo Rauno Leppä

Virallinen Fixus monimerkki-
korjaamo. Autojen ja koneiden 
korjaukset ja huollot
myös takuuaikaiset.

Matkusjoentie 190, 32610, Vampula
(02) 765 8107• rauno@konekorjaamoleppa.fi 

Auto- ja Konekorjaamo Metsämäki

Täyden autokorjaamon palvelut. 
Kolarikorjaukset. Hinauspalvelut 
24h. 

(02) 568 883 / 040 565 8292
www.metsamaki.com

Far-Tec Oy

Far-Tec Oy: n toimialaan kuulu-
vat maatalouden ruokinta-auto-
maatioiden myynti, asennus ja 
huolto sekä sähkötyöt.

Teijo Mikola • Puh. 044 358 7649 • etunimi.sukunimi@far-tec.fi  
Siipitie 1, Huittinen • Paunantie 181, Loimaa

Lauttakylän Betoni Vasamaa Oy

Laadukkaat ja ammattitaidolla 
valmistetut betonielementit ja 
–tuotteet mm. laakasiilo-, liete-
säiliö- ja perustuselementit. 

Veli-Matti Vasamaa • Puh. 0500 733 005 • lb@lauttakylanbetoni.com
Valimonkatu 4, 32700 Huittinen • www.lauttakylanbetoni.com • Fax: (02) 569 741

Puutavaraliike Juha Sakari

Puutavaran ja rakennustarvik-
keiden myyntiä.

Punkalaitumentie 138, Huittinen 
050 555 7608

PUUTAVARALIIKE
Juha Sakari
050 555 7608

PUUTAVARALIIKE
Juha Sakari
050 555 7608

HUITTISTEN KAUPUNKI

Elinkeinotoimi

Euroopan maaseudun

kehittämisen maatalousrahasto:

Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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Elisan yrittäjäjärjestöetusi vuodelle 2011 

 – niissä on ideaa!

Elisa Yrityspotti -jäsenetuna 
-25% kk-maksuista 

Koko yrityksen käyttöön tuleva ns. puhepooli, jossa kaikki 
yrityksen liittymät käyttävät yhtä pakettia ja tästä 

veloitetaan yksi kuukausimaksu.

• Elisa Yrityspotti 1, alennettu hinta 39 !/kk (norm 52 !)

• Elisa Yrityspotti 2, alennettu hinta 76,5 !/kk (norm 102 !)

• Elisa Yrityspotti 3, alennettu hinta 112,5 !/kk (norm 150 !)

• Elisa Yrityspotti 5,alennettu hinta 180 !/kk (norm 240 !)

Edun arvo 13–60 !/kk, 
edun arvo vuodessa jopa 720 !!

Elisa Yrittäjä 
Tasahinta - jäsenetuna 
avaus ja kk-maksu 0!

Elisa Yrittäjä Tasahinta liittymä on perinteinen 
minuuttihinnoiteltu mobiililiittymä, jossa 
puhelumaksu on 5,5 snt/min ja puhelun 

aloitusmaksu 7,2 snt/min. 

Liittymän avausmaksu on 2,38 ! ja 
kuukausimaksu 3 !. 

Edun arvo ensimmäisenä 
vuotena 38,38 ! ja seuraavina 

vuosina 36 !/vuosi.

Elisa Maksupäätepalvelu 
– avausmaksu ja ensimmäiset 3 kk 

+ kuittipaketti veloituksetta
3 kk jälkeen sopimus jatkuu kunkin palvelun 

sopimusehtojen mukaisesti. Avausmaksu norm. 
60 !, kuittirullapaketti norm. 40 ! ja 

Elisa Maksupäätepalvelun 3 kk 
kuukausimaksu norm. 82,5–101,4 !.

Edun arvo yhteensä 
182,5–201,40 !!

äjä 
netuna 

–

so

Elisa Puheratkaisu 
Vakion 010 -numero 

– kaksi vuotta veloituksetta
Edun arvo 24 kk:n 

sopimuksessa on 580 ! 
(avaus 100 ! ja 20 !/kk)!

Niin totta!
Yrittäjä, joko yrityksessäsi on tehty TOTTA Kartoitus?yj

!"TOTTA  
Kartoitus  

!""Saat yleiskäsityksen ympä-
ristön nykytilasta.

!""Auttaa yhtenäistämään 
käytettyjä ohjelmistoja 
ja toimintatapoja.

!""Verkkoanalyysillä selviää 
verkon pullonkaulat.

!""Tietojen varmistuksen tila.

1.

2.

3.
!""Toimenpide-ehdotukses-

ta saat käsityksen välit-
tömistä muutostarpeista 
sekä pidemmän aikavä-
lin investointitarpeista.

5.

4.

 

Tavoitteena on ict-
toimintojen ennakoi-
tavuus ja helppous. 
Dokumentoimme toi-
mintojen nykytilan ja 
annamme ehdotuksia 
niiden kehittämiseksi. 

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

i YElisa Yrityspotti -jäsenetuna i Y
-25% kk-maksuista 

Koko yrityksen käyttöön tuleva ns. puhepooli, jossa kaikki 
yrityksen liittymät käyttävät yhtä pakettia ja tästä 

veloitetaan yksi kuukausimaksu.

• Elisa Yrityspotti 1, alennettu hinta 39 !/kk (norm 52 !)

• Elisa Yrityspotti 2, alennettu hinta 76,5 !/kk (norm 102 !)

• Elisa Yrityspotti 3, alennettu hinta 112,5 !/kk (norm 150 !)

• Elisa Yrityspotti 5,alennettu hinta 180 !/kk (norm 240 !)

Edun arvo 13–60 !/kk, 
edun arvo vuodessa jopa 720 !!

Elisa Yrittä
Tasahinta - jäse
avaus ja kk-maksu 0!

Elisa Yrittäjä Tasahinta liittymä on perinteinen 
minuuttihinnoiteltu mobiililiittymä, jossa 
puhelumaksu on 5,5 snt/min ja puhelun 

aloitusmaksu 7,2 snt/min. 

Liittymän avausmaksu on 2,38 ! ja 
kuukausimaksu 3 !.

Edun arvo ensimmäisenä 
vuotena 38,38 ! ja seuraavina 

vuosina 36 !/vuosi.

äjä
netuna 

Elisa Puhe
Vakion 010

– kaksi vuotta v
Edun arvo

sopimuksess
(avaus 100 ! 
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Siirrä tieto- ja viestintätekniikan 
kokonaisvastuu meille.
Siten varmistat, että käytössä olevat rat-
kaisut, prosessit ja tietoturva ovat ajan 
tasalla ja oikein mitoitettuja. 


