
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 23 | 29. vuosikerta | Keskiviikkona 8.6.2011 | Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen | www.alueviesti.fi  | Painos 32 000 kpl

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

Ota kesä rennosti
Tilaa

alk. 12,90/kk

a Kopteri 
Laajakaista 

RENTO

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

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 10-18

Hofl er
laadukkaat,

huippusuositut
VETOLAUKUT

4:llä pyörällä

LAUKKULAUKKUCENTERCENTER

PORONTALJA
mökin
seinälle

UUTTA!

95,-

Kotiseudun
raaka-aineista
Härkäpakarissa

valmistettua
maukasta ruokaa

Voimassa 9.-15.6.2011
vain Härkäpakarin Hesburgerissa

557070

KANA-ATERIAKANA-ATERIA

Katso lisää 
takasivulta

SEPONPÄIVÄ!

www.rautia.fi • Kauppiaskatu 1, Huittinen, p. (02) 560 6100, faksi (02) 566 322
Avoinna: ma-pe 9.00-17.30  •  la 9.00-14.00  • www. k-maatalous.fi

3499,-

Värisuunnittelija
 Juha Lehtikankare        

Ota talosi kuvat mukaan,
värisuunnitelmat veloituksetta
suunnittelupäivänä

Partner P11-C94
ajoleikkuri
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Leikkuuleveys 94 cm
- Ylös nostettava leikkuulaite
  helpottaa puhdistusta

Partner P51-450SM
leikkuri
- Työnnettävä
- Leikkuuleveys 51 cm
- Isot 8” pyörät
- Pyöräkohtainen korkeudensäätö

JA LAAJA VALIKOIMA
MUITA KESÄKUKKIA

Kotipihamyymälästämme

Pe 10.6. klo 10-17

199,-

Kaasugrilli
Grill`d Trim
Kaksi poltinta

Teboil
nestekaasut
meiltä
esim. 11 kg täyttö Mökkiamppeli

189,-

6,90

ÖLJYPOHJAINEN
PUNAMAALI

24,9024,90

23,90

SASTAMALA

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

MAKSA ERISSÄ, NYT JOPA 6 KK KULUTONTA 
JA KOROTONTA MAKSUAIKAA!

Kehykset
Silmäaseman VIP-ystävämyynti

VIP-ystävämyynnin kunniaksi tarjoamme kehykset hintaan 
50!, 150! tai 250! kehyksen normaalihinnasta riippuen. 
Alennus koskee myös uutuustuotteita. 
Tarjous voimassa 1.-24.6.2011 ostaessasi kehykset ja normaali-
hintaiset linssit. Ei muita alennuksia.

Katso
ilmoituksemme 
sivulta 2

Vammala:
Onkiniemenkatu 8

p. 03-5142955

Kehitämme joka päivä perinteisiä väri!lmejä

www.keskuskuva.fi

Loistavat 
värikuvat!
Valitse itse  

-päätteillä.
KESKUSKUVAN ETUKORTTI:

Kerää 10 leimaa!
Täysi kortti on Sinulle 

10 euron arvoinen.

LAAJASTA VALOKUVAUS-
TARVIKEVALIKOIMASTA

Ps. Meiltä myös: Painotuotteet, kutsut, ohjelmat, käyntikortit, monisteet, 
julisteet, tarrat ja suurkuvatulosteet. Myös koko kesän ajan. Hopunkatu 1.

DIGIKAMERAT 
ASIANTUNTIJALTA!
– Järjestelmät
– Superzoomit

– Kompaktit
– Digivideot

Biotherm hoitavat EAUX
vartalotuoksut 100 ml
valittavanasi 4 erilaista

Energiaa - elinvoimaa - raikkautta

Nyt EAUX vartalotuotteet 
400 ml jättikoossa

Vammala 03-511 2884 
Huittinen 02-569 980

37,-
43,-

4950

Rikollisen hyvää luettavaa 
sinulle tarjoaa tämän lehden 

mukana tuleva

Vanhan kirjallisuuden päivät

Yhteistyössä
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 ! Minna Isotalo

Äitienpäivän iltana Expert-
kauppias Olli-Pekka Jär-
vinen oli grillauspuuhissa, 
kun hän sai puhelun, jon-
ka takia makkarakin mei-
nasi mennä väärään kurk-
kuun. Soittaja oli vanha 
rippikoulu- ja kouluvuosi-
en kaveri, saman alan yrit-
täjä Lassi Tuominen. ”Las-
si ehdotti yhteistyötä ja il-
maisi halukkuutensa liike-
yritykseni ostoon. Mietin 
asiaa 30 minuuttia ja sitten 
päätös oli tehty”, Järvinen 
kuvailee.

Mustan Pörssin liikettä 
pyörittänyt Tuominen siir-
tyy isännöimään kodinko-
neliikettä Expertin tiloi-
hin elokuun alusta. Samal-
la Puistokadulla sijaitseva, 
Tuomisen omistama Musta 
Pörssin liike lopettaa toimin-
tansa. Kummankin liikkeen 
työntekijät jatkavat vanhoi-
na työntekijöinä. 

Tuominen on ostanut yh-
dessä veljensä Kari Tuomi-
sen kanssa sekä kiinteistön 
että tontin, jossa Expert-lii-
ke sijaitsee. Kiinteistössä toi-
mivien vuokralaisten osalta 
asiat pysyvät ennallaan. Las-
si Tuominen omistaa myös 
Seurahuoneen kiinteistön, 
jossa Musta Pörssikin toi-
mii. Vapautuneet tilat vuok-
rataan, kun sopiva vuokra-
lainen löytyy.

Kovaa kilpailua
Pienen paikkakunnan ko-
dinkoneliikkeiden omista-
jina Järvinen ja Tuominen 
ovat  kilpailusta huolimatta 
pysyneet aina hyvissä väleis-

sä, mutta Järvinen myöntää, 
että yksi syy Expert-yrittä-
jyydestä luopumiseen on 
alan silmittömän kova kil-
pailu. ” Haluan myös tehdä 
elämässäni muutakin kuin 
hieroa kodinkonekauppaa. 

Lapsillanikin on omat ku-
vionsa, eikä yrityksen jatka-
minen kiinnosta heitä.”

Lassi Tuominen sanoo ko-
vasta kilpailusta kertovan sen-
kin, että hänen aloittaessaan 
kodinkonekaupan, oli Mus-

talla Pörssillä Suomessa noin 
100 liikettä. Nyt niiden määrä 
on supistunut 30:neen. ”Tääl-
lä pärjäävät Gigantti ja Expert, 
vaihdan siis liiketoimintani 
vahvempaan ketjuun.”

Olli-Pekka Jär vinen 
omistaa edelleen Järvisen 
Kone Oy:n, joka on toistai-
seksi lepotilassa. Suunni-
telmia sen varalle kuiten-
kin lienee jo pöytälaatikos-
sa, sillä Järvinen syventää 
kaupallisen alan tietämys-
tään liikkeenjohdon opin-
noilla Tampereen Yliopis-
tossa. Lähitulevaisuudessa 
Järvinen suuntaa metsäsa-
vottaan Lappiin, jossa työ-
miestä odottaa 100 hehtaa-
ria metsää. 

VAMMALA
PUISTOKATU 30 p. 511 3103

MA-PE 9-18, LA 9-15

!"#$%&'()''$(&#$)**+'(,(%*-'%$$.&/(&0$*+-)%*$,--.&%(1(.&'(*+.&(,*(2!"#$%&'()''$(&#$)**+'(,(%*-'%$$.&/(&0$*+-)%*$,--.&%(1(.&'(*+.&(,*(2

Naisten 
TUNIKA

995995
PENSASLEIKKURI

18 V, ladattava

HYTTYSKARKOTIN 
230V/4W

PIENKONEBENSIINI 5 L45,-45,-
Aikuisten
T-PAIDAT

Hollantilainen
ONKIMATO
n. 40 kpl/purkki

4,-4,-

-)%*$,--.&--))%%*$*$$,,----.&

550550

ONKIVAVAT
alk. 3 m

Jesse
VAAPUT

270270
Jesse

VAAPUT

795795

HUH HELLETTÄ...

250250

MAASTO-
GOLF
-SETTI

79,-79,-
169,-169,- 90,-90,-

REIKÄ-
KENGÄT
koko 
perheelle

495495 995995

17901790
SÄHKÖ-
PERÄMOOTTORI 
30 Endura

AURINKOPANEELI 
13W/17,5V

3%-.*+0(-.--.4&0$.$$%$$.4&
15'),,$&*1%6

789%*"&*-**-

KALA- / TYÖKALUPAKKI
19 x 33 x 15 cm
200 kpl ERÄ

Oho, mikä hinta!Oho, mikä hinta!

Mustan Pörssin Tuominen 
ryhtyy Expert-kauppiaaksi

 " Kodinkoneliike vaihtaa paikallista omistajaa. 
 Musta Pörssi lopettaa Puistokadulla.

Expert-kauppias Olli-Pekka Järvinen myi kodinkoneliikkeensä Musta Pörssi -kauppias Lassi Tuomiselle.
HOPUN TEOLLISUUSALUE, TRAKINKATU 4

SASTAMALA. P. 517 9000. Av. ma-to 8-17, pe 8-18
www.taunokiviranta.fi

30min30min

Pikalataus

GN900ZK
KAASUNAULAIN +
TDO20DSEX ruuvinväännin
!"#$%&'()*+)','&&-"+-'..','/%,*)$&%'&&-"012
!"3-&..%(45++6',-+"7)".'+(4'(4',-+
""89:";%&+'*"<'='%*")($+
!"#$$$%#&$$"'()*()+,("*((+)+-.'./''-
!"Yhdellä akun latauksella"012("3$$$"4()'((
!"56766894+--,/

549,-

Kesän laatukoneet
Stigalla pihatyöt sujuu!Stigalla pihatyöt sujuu!

MULTICLIP 50 EURO B
Kestävä, vankka ja tehokas.
B&S 500 XMH-moottori, kestävä
teräsrunko ja kuulalaakeroidut pyörät.

PARK COMPACT 14
Parkilla on yhtä monta käyttöaluetta
kuin on vuodenaikoja. Se leikkaa ruo-
hon, kerää lehdet, harjaa ja luo lumet.

Kampanjahinta

299,-
ESTATE TORNADO 14
Tehokas ja laadukas puutarhatraktori.
B&S 3130 AVS-moottori, 98 cm leik-
kuuleveys ja multiclip-lisälaite vakiona.

Kampanjahinta

1395,-

Kampanjahinta

3490,-

Tap ´n´Go-siimapää
sekä 25.4 cc moottori.
Katkaistava runkoputki.

Tehokas 32,6 cc.
Tap ´n´Go-siimapää
sekä vesakkoterä.

Kevyt 20 V
akkutrimmeri.
Tap ´n´Go
siimapäällä.
Li-ion akku.

SB 34 D
ruoho-
trimmeri

SGT 2220 A
ST 26 J
trimmeri

135,- 199,- 145,-

Laaja valikoima poltto-
moottoritrimmereitä alk. 135,-

UUTUUS

UUTUUS
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 !Alueviesti

Huittislaisia haastetaan 
kiertämään Huittisten 
omia kulttuurikohteita, -ti-
laisuuksia ja –tapahtumia. 
Huittisten kulttuurisuun-
nistus käynnistyy tuleva-
na sunnuntaina. Jokaiseen 
huittislaiseen talouteen 
jaetaan kulttuurisuunnis-
tusesite, johon on koot-
tu 40 huittislaista kohdet-
ta. Vierailemalla kohteis-
sa kunkin kohteen kohdal-
la mainittuna aikana saa 
kulttuurisuunnistusleiman 
esitteessä mukana olevaan 
irrotettavaan suunnistus-
passiin. 

Suunnistamaan saavat 
lähteä muutkin kuin huit-
tislaiset ja esitettä on jaos-
sa myös Huittisten pääkir-
jastossa ja Vampulan kir-
jastossa.

Kulttuurisuunnistus 
kestää 18.9. asti, jonka jäl-
keen kaikkien vähintään 
viisi leimaa keränneiden 
kesken arvotaan palkinto-
ja, lisäksi vähintään 20 lei-
maa keränneiden kesken 
arvotaan Huittisten Kult-
tuurikuningas -titteli ja 

199
pkt

(6,63/kg)

Pouttu
LEIKKELEET 300g
• ohut keittokinkku
• ohuen ohut savukinkku
• ohuen ohut possun 
  paisti

Tarjoukset voimassa 8.-14.6.2011 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

kpl

Valio 
JOGURTTI 
8x125 g
• mansikka
• banaani 
• hedelmä-
 pommi

Säästömarketin parhaat tarjoukset
8.-14.6.2011

 

189
pack
(1,89/kg)

Muksu
VELLIT 
210 g
• käyttövalmis

KONSULENTIT HUITTINEN: 
PE  10.6. Pyymäen Leipomo   9-16
   Arla   9-16
LA  11.6. Linkosuon Leipomo 9-15

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

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

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

Becel
KASVISRASVA-
LEVITE 38% 
400 g 079

kpl
norm. 1,49

Atria
ATRILLI 
400 g 
• raj. 5 pkt/talous 
 seur. 0,89

099

Muksu
HEDELMÄ-
VÄLIPALA 
6x125 g
• hedelmäseiska
• persikkasose
• mangoyllätys

149

Vuokkoset
TERVEYSSIDE 
10-16 kpl 
• slim

300
(0,09-0,15/kpl)

yks. 1,95

pack 
(1,99/kg)

Ingman
ESKIMO-
PUIKKO 
12x36 g
• monipakkaus
• mansikka-vanilja

299
pkt 

(6,92/kg)

(5,00/kg)
yks. 1,39

Felix
VALKOSIPULI-
KURKKU 
310/600 g
• makea viipaloitu

099
prk 

(3,19/kg)
norm. 1,90

079
pkt

(1,98/kg)

Tend 
PYYKINPESU-
JAUHE 
1,8 kg
• luonnonkukat

299
pkt

(1,66/kg)
norm. 4,29

Havu
MÄNTYSUOPA-
LIUOS 
1 L 149

plo
norm. 1,99

(2,38/kg)
yks. 0,63

300
6 PRK 2 PKT

pkt
(2,48/kg)

Suomalainen 
makea Frisee 
SALAATTI 
n. 100 g

Suomalainen
TOMAATTI

089
kg

 Nokian Paperin
PAPERIMYYNTI

molemmissa myymälöissä
perjantaina 10.6.  

klo 9-17

1790

KONSULENTIT HÄIJÄÄ: 
PE  10.6. Heinon Leipomo  9-16
   Arla  9-17
LA  11.6. Pyymäen Leipomo  9-15

Marabou 
SUKLAA-
LEVYT 
200 g

200
2 KPL

ERÄ!PE-SU!

Molemmat myymälät
suljettu sunnuntaina

12.6.2011

Osallistu Lotuksen Skootteriarvontaan. 
Arvomme yhden skootterin 

Huittisten ja Häijään arvontaan 
osallistuneiden kesken 31.7. 

Voittajalle ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti.

Embo WC-PAPERI 
32 rll ja

Emilia 
TALOUSPAPERI 

16 rll Yhteishintaan

Kotiseutu
Huittislaisia haastetaan 
tutustumaan lähiseutuun

 " Huittisten kulttuurisuunnistus käynnistyy sunnuntaina. 
 Sinustakin voi tulla Huittisten Kulttuurikuningas.

Suunnistuskohteista monet ovat jo perinteisiä huittislaisia tapahtumia ja tuttuja kohteita. Yksi on Huit-
tisten kaunis kivikirkko.

palkinto. Samasta kohtees-
ta voi suunnistuskauden ai-
kana kerätä useammankin 
leiman.

Tuttuja 
kohteita
Suunnistuskohteista mo-
net ovat jo perinteisiä huit-
tislaisia tapahtumia ja tut-
tuja kohteita. Mukana ovat 
kirkot, museot, kirjasto-
jen näyttelyt, kylä- ja mui-
den yhdistysten kulttuuri-
henkisiä tapahtumia, käsi-
työläisten ja taiteilijoiden 
näyttelyitä ja avoimia ovia 
työpajoillaan, konsertte-
ja, kesäteatteria ja eloku-
via. Uudenlaiseksi paketik-
si koottuna tavoite on saada 
niille leikkimielisen kilvoit-
telun kautta lisänäkyvyyttä 
ja –houkuttavuutta niin, et-
tä kuntalaiset innostuisivat 
entisestään käymään lähi-
paikoissa ja kokemaan pai-
kallis- ja lähikulttuuria.

Ideasta 
innostuttiin
Käsityöyhdistys Takatik-
ki ry teki aloitteen kirjasto- 

ja kulttuurilautakunnalle 
kulttuurisuunnistuksen 
käynnistämisestä. Alueen 
toimijat ottivat suunnis-
tusidean erittäin hyvin vas-
taan ja mukaan haluavia 
löytyi helposti. Kulttuuri-
suunnistuksia on järjestet-
ty muuallakin Suomessa, 
mutta Huittisten oma lie-
nee laajimpia niin kestol-
taan kuin kohteiden mää-
rältäänkin.

Suunnistusta on koor-
dinoinut ja suunnittelua 
ja käytännön työtä vienyt 
eteenpäin kirjasto- ja kult-
tuurilautakunnan asetta-
ma työryhmä, johon kuu-
luvat Tarja Peltomäki, Piia 
Sundman ja Marjut Tii-
sala. Yhteistyössä on ollut 
mukana Lauttakylä -lehti ja 
esitteen tekemisessä Mai-
nostoimisto Huiman Pet-
ra Korpela. Esitteen kar-
tan ja Muukalaiset -piirrok-
set  ovat Teppo Palmroosin 
käsialaa. 

Kulttuurisuunnistuksen 
järjestävät Huittisten kau-
pungin kulttuuripalvelut 
yhdessä paikallisten yhdis-
tysten ja muiden toimijoi-
den kanssa.

!"#$%&'(%")*+),(--(.()/012)3*4)*560)7)89:)-(;<=)6;*>+).()*0;*4

Satoja malleja, 
päähineet koko perheelle!

Meiltä myös:
Capreja, sandaaleja, kesäpaitoja

Aina edullisesti

Meiltä:
Helle -ja juhlahatut

Suojaudu helteeltä asianmukaisella päähineellä
Huh hellettä ... 
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Pääkirjoitus 8.6.2011

Kokemäki sai uuden 
kaupunginjohtajan

Paavo Väyrysen avustajanakin työs-
kennellyt ! loso! an maisteri, 35-vuo-
tias Markus Ojakoski aloitti Koke-
mäen kaupunginjohtajana huhtikuun 
alussa. Siviilissä musiikkimieheksi 
tunnustautuva Ojakoski on kotiutu-
nut Kokemäelle hienosti. 

Sivu 10

Alkusammutus 
sankoruiskulla kiinnosti

Keikyän ja Pehulan koulujen op-
pilaat pääsivät vielä ennen kesä-
laitumille karkaamista opettele-
maan ensiapu- ja turvallisuus-
taitoja. Puuhapäivän koululaisil-
le järjestivät Eräveikot ja Keikyän 
VPK. 

Sivu 16

Yritysyhteistyötä 
Vammalan lukiossa

Vammalan lukio aikoo lisätä yh-
teistyötään paikallisten yritysten 
kanssa. Lukiossa uskotaan, että jos 
nuoret tuntevat kotipaikkakuntan-
sa yritykset, he palaavat korkea-
kouluopintojen jälkeen helpom-
min kotikonnuilleen.

Sivu 13

Eipäs 
lorvailla

Nuorten välivuosien viettoon sisuun-
tunut Elinkeinoelämän keskusliiton 
koulutusjohtaja vaati ”loppua lor-

vailulle” ja kyseli, eikö kotona enää opete-
ta työntekoa. Hän muistutti siitäkin, että jos 
ei ole valmis antamaan omaa panostaan yh-
teiskunnassa, ei myöskään pidä odottaa saa-
vansa hirveästi.

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan mo-
ni nuori valitsee tänä päivänä välivuoden 
tarkoituksella. Esimerkiksi uusista ylioppi-
laista jo joka neljäs jättää kokonaan hake-
matta jatko-opintoihin.

EK:n koulutusjohtajan mukaan nuorille tuli-
si tarjota lukiossa sellaista tietoa, jonka avul-
la he voivat muodostaa oikean kuvan työelä-
mästä ja vahvistaa uskoaan siihen, mikä oli-
si heille oikea ala. Suomen lukiolaisten liiton 
puheenjohtaja oli samoilla linjoilla vaatien 
opinto-ohjaukseen lisää voimavaroja ja pai-
nopisteen siirtoa jatko-opintojen suuntaan.

Yhteiskunta haluaa pidentää työuria myös 
niiden alkupäästä ja tulevaisuudennäkymi-
en kannalta se on jopa välttämätöntä. Töihin 
tarvitaan kaikki ikäluokat. Joidenkin mieles-
tä tämä kuulostaa kylmältä ja jyrkältä, mut-
ta sitähän totuus usein on.

Välivuosi voi olla perusteltukin, jos nuori ei 
esimerkiksi ole saanut hakemaansa opiske-
lupaikkaa tai haluaa muuten tehdä vuoden 
töitä ja miettiä jatkosuunnitelmiaan. Jos syy 
kuitenkin on vain halu hengailla, niin siitä 
vaan, mutta silloin mäkeä pitää laskea omal-
la pe! alla. 

Maija Latva

ALUESÄÄ

ELY-keskukselta 
vesihuoltoavustuksia 
Sastamalaan ja 
Punkalaitumelle
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus on päättänyt 
vuoden 2011 vesihuoltoavustus-
ten kohdentamisesta. Avustusta 
myönnettiin 14 hakijalle yhteen-
sä 955 500 euroa. 

Rahoituksen jaossa on huo-
mioitu vesihuollon turvaami-
nen erityistilanteissa, vesihuol-
lon järjestäminen maaseutuyh-
dyskunnissa ja haja-asutusalu-
eilla sekä pinta- ja pohjavesien 
pilaantumisen ehkäiseminen. 
Avustusta suunnattiin viemäri-

verkostojen laajentamiseen ha-
ja-asutusalueille, millä ediste-
tään valtioneuvoston talousjä-
tevesistä annetun asetuksen to-
teutumista.

Vesihuoltoavusta haettiin Pir-
kanmaan ELY- keskukselta yh-
teensä 20 kohteeseen.

Sastamalassa Illon Vesihuolto-
osuuskunta sai vesijohtoon ja vie-
märiin 80 000 euroa ja Sastamalan 
vesi 55 000 euroa.

Punkalaitumen kunta sai 13 
500 euroa.

Etelä-Satakunnan  
perusturvakunta-
yhtymälle aukaistiin 
omat kotisivut
Etelä-Satakunnan perusturvakun-
tayhtymälle on aukaisu omat ko-
tisivut, joilla tiedotetaan valmis-
telutyön etenemisestä ja muista 
ajankohtaisista asioista. Myös val-
mistelutyötä tekevien työryhmien 

muistiot löytyvät kotisivuilta. Si-
vut löytyvät osoitteesta  www.hks-
sote.! . Huittisten kaupungin sekä 
Köyliön ja Säkylän kuntien koti-
sivujen etusivulta löytyy lisäksi 
linkki kuntayhtymän sivuille.

Sastamalassa haetaan 
yksityismajoittajia
Sastamalan kaupungin matkailu ja 
Vanhan kirjallisuuden päivät ovat 
kartoittaneet mahdollisuuksia yksi-
tyismajoituksen tarjoamiseen Sas-
tamalassa. Erityisesti kesän, ja Van-
han kirjallisuuden päivien, aikaan 
olisi tarvetta suuremmalle määräl-
le majoituspaikkoja, kuin kaupun-
gissa tällä hetkellä on.

Yksityismajoitus on ollut toimi-
va palvelu ja siitä on saatu hyvää 
palautetta monissa kaupungeissa 
erilaisten tapahtumien yhteydessä. 

Sastamalassa kysyntää on ollut jo 
aikaisempina vuosina ja tähän tar-
peeseen halutaan nyt vastata.

Sastamalan kaupungin matkai-
luneuvonta toimii kohteiden vä-
littäjänä. Välitys on maksuton-
ta ja varsinaisesta vuokraamisesta 
ja muista ehdoista sopivat vuokra-
nantaja ja vuokralainen keskenään.

Jos haluaa tarjota asuntoa tai ke-
säasuntoa vuokralle, yhteyttä voi 
ottaa kaupungin matkailusihteeriin 
Päivi Mäki-Kerttulaan.

Askel puhtaampaan tulevaisuuteen

Puistokatu 6 A 11, 38200 SASTAMALA 
p. 0500 621 574

Biolanin uutuus!
Biolan Harmaavesisuodatin light

Tilaa heti
TARJOUS-
HINTAAN!

Opastekyltit ajan 
tasalle Sastamalassa

 ! Minna Isotalo

Sastamalan kaupunginhallitus 
on hyväksynyt uuden tienviitoi-
tussuunnitelman koskien alueen 
opastekylttien saattamista ajan 
tasalle. Yleisillä teillä oleva viitoi-
tus on edelleen kaupungin synty-
mistä edeltävän kuntajaon mukai-
nen. Ainoastaan kuntarajalla ole-
vat kyltit on vaihdettu Sastamala 
-kylteiksi. 

Uusittavia opasteita on yhteen-
sä yli 400 kappaletta. Viitoitus uu-
sitaan siten, että Vammalan kyltit 
muutetaan Sastamalaksi. Mouhi-
järvi viitoitetaan jatkossa Mou-
hijärven keskustaan eli Uotso-
laan. Häijääseen ohjataan erik-
seen. Kiikan ja Keikyän taajamat 
saavat omat opasteensa, Äetsä-ni-
mi poistuu käytöstä tienviitoista 
kokonaan. Suodenniemen viitoi-
tus säilyy ennallaan.

Sastamalan kaupungin ja sen 
eri taajamien viitoituksen uusi-
miseen on kaupungin tämän vuo-
den talousarviossa varattu 150 
000 euron määräraha.Talousar-
viossa kustannusarvioksi on esi-
tetty 500.000 euroa. Ramboll Fin-
land Oy:n laatiman suunnitelman 
kustannusarvio on 487 000 euroa, 
joten viitoituksen uusimisen lop-
purahoitus tulisi varata vuoden 
2012 talousarvioon.  Pirkanmaan 
Ely-keskus on ilmoittanut, että se 
ei osallistu kuntajaon muutoksis-
ta aiheutuvien opasteiden uusi-
miskustannuksiin jo tehtyä kun-
tarajakylttien asennusta lukuun 
ottamatta.

Seuraavaksi tienviitoitussuun-
nitelma etenee Pirkanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle suunnitelman hyväksy-
mistä ja toteuttamisluvan myön-
tämistä varten.

Seitsemän ehdolla 
Punkalaitumelle

 !Alueviesti

Punkalaitumen kunnanhallitus 
valitsi maanantaina ehdokkaat 
uudeksi kunnanjohtajaksi. Haas-
tatteluihin pääsi seitsemän henki-
löä. He ovat kehittämispäällikkö 
Matias Hilden Pielavedeltä, toi-
minnanjohtaja Kari Kuusisto Es-
poosta, hallintojohtaja Markku 
Niskala Oravaisista, kehityspääl-

likkö Heidi Rämö Tampereel-
ta, vapaa-aikatoimenjohtaja Sami 
Yli-Pihlaja Tampereelta ja yhte-
ysjohtaja Pekka Määttänen Mas-
kusta. Yksi hakija ei halua nime-
ään julkisuuteen.

Punkalaitumen nykyinen kun-
nanjohtaja Antero Alenius on va-
littu Hämeenkyrön uudeksi kun-
nanjohtajaksi. Hänen viimeinen 
virassaolopäivänsä on 6. elokuuta.

Kirjakorttelityöryhmästä 
tuli kirjakaupunkityöryhmä

 ! Minna Isotalo

Sastamalan kaupungin Marttilan-
kadun kirjakorttelin kehittämistyö-
ryhmän nimi muuttui kirjakaupun-
kityöryhmäksi. Kirjakortteli kasvaa 
kirjakaupungin mittoihin - ainakin 
teoriassa- , sillä työryhmän tehtä-
väksi annetaan myös laaja-alaisem-
pia kirjaan ja kaupunkikuvaan liit-
tyviä asioita kuten rautatieaseman 
alueen kehittäminen.

Työryhmä selvittää myös ulko-
puoliset rahoitusmahdollisuudet 
kehittämishankkeisiin. 

Kaupunginhallituksen jo aiem-
min nimeämän työryhmän pu-
heenjohtaja on Erkki Välimäki, 
varapuheenjohtaja Päivi Peltta-
ri ja viisi luottamushenkilöedus-
tajaa Leena Kukkonen-Lahtinen, 
Elina Kimpanpää, Eveliina Asi-
kainen, Jari Andersson ja Juha-
ni Hakasuo.

Lavia

Kiikoinen
Sastamala

Punkalaidun

Säkylä

Köyliö
Huittinen

Kokemäki

Lavia

Kiikoinen
Sastamala

Punkalaidun

Säkylä

Köyliö
Huittinen

Kokemäki

Lavia

Kiikoinen
Sastamala

Punkalaidun

Säkylä

Köyliö
Huittinen

Kokemäki

Lavia

Kiikoinen
Sastamala

Punkalaidun

Säkylä

Köyliö
Huittinen

Kokemäki

3:52
23:03

3:51
23:05

3:50
23:06

3:49
23:07

Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

+27

+26

+27

+27

+27+27

+28

+28

+28

+28

+29+28

+30

+30

+29

+29

+30+30

+23

+21

+24

+21

+23+24

3 3 1 5



LOIMITRAKTORI OY
Korkeakoskentie 93, HUITTINEN 

Markku Järvinen, puh. 050 591 9979

www.loimitraktori.fi

New Holland
Traktorit, puimurit, työkoneet.

Nro 23 | 29. vuosikerta | Keskiviikko 8.6.2011 | Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen | www.alueviesti.fi  | Painos 32 000 kpl

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

 ! Pauliina Vilenius

Kiikoisten kunnantalol-
la työskentelevillä oli hymy 
herkässä viime keskiviikko-
na, kun lähes täydellisen re-
montin läpikäynyt rakennus 
avasi virallisesti ovensa. Pe-
ruskorjausta juhlittiin kak-
kukahvein. Myös kuntalai-
silla oli mahdollisuus pääs-
tä tutustumaan peruskorjat-
tuun kunnantaloon.

Kunnanjohtaja Tapio 
Rautava oli tilaisuudessa hy-
villä mielin. ”Tottakai tuntuu 
hyvältä päästä täysin uusit-
tuihin tiloihin, vaikka viipa-
levirastoon yllättävän hyvin 
kotiuduimmekin.” Viralli-
nen muutto tapahtui jo pari 
viikkoa sitten. Rautavan mu-
kaan muutto sujui helposti. 
Tavaraa siirrettiin kunnan-
talon takana sijainneesta vä-
liaikaisesta viipalevirastos-
ta uusittuihin tiloihin pik-
ku hiljaa. 

Yllättävän 
viihtyisää
Kiikoisten kunnantalo on ra-
kennettu 1967. Alkuun raken-
nuksessa sijaitsi kunnanviras-
ton lisäksi hammaslääkärin 
vastaanotto ja kunnansihtee-
rin asunto. Hammaslääkäri 
muutti pois 80-luvulla, jolloin 
tilat siirtyivät kunnanviras-
ton käyttöön. Pientä pintare-
monttia kummempaa raken-
nukseen ei ennen perjuskor-
jausta ole tehty. Rautavan mu-

kaan rakennus oli aiemmin 
sokkeloinen ja epäkäytännöl-
linen. Remontissa tiloja on py-
ritty selkiyttämään.

Kanslistina kunnantalol-
la työskentelevä Siru Rinta-
la ja toimistovirkailija Tuu-
la Mäkelä kehuivat vuolaasti 
uusia tiloja. ”Nyt kuulen kun-
nolla mitä puhelimessa puhu-
taan. Ennen ympärillä oli hä-
lyä ja kopiokoneen hurinaa,” 
hymyili aulasta itselleen huo-
neen saanut Rintala. Mäkelä 
oli jopa hivenen yllättynyt sii-
tä, kuinka viihtyisiksi tilat pe-
ruskorjauksella saatiin.

Budjetti piti 
lähestulkoon
Peruskorjauksen lopullinen 
hinta pyörii 800 000 euron 
tuntumassa. Kunnanjohta-
ja Tapio Rautavan mukaan 
kustannusarviossa pysyttiin 
lähestulkoon. Lisä- ja muu-
tostöitä tuli noin 10 pro-
sentin edestä urakkasopi-
musten kokonaishinnasta 
laskettuna. ”Lopputarkas-
tus tehdään 10. kesäkuuta, 
minkä jälkeen myös tarkat 
laskelmat selviävät”, Rauta-
va tarkentaa.

Peruskorjauksen suun-
nitelmat valmistuivat alku-
vuodesta 2010. Tämän jäl-
keen käynnistyi urakkalas-
kenta. Pääurakoitsijaksi va-
littiin Avainrakentajat Oy 
Kankaanpäästä. Peruskor-
jaustyöt käynnistyivät 13. 
heinäkuuta 2010. 

Kiikoisten kunnantalon 
peruskorjaus valmistui

 " Vuonna 1967 rakennettu kunnantalo sai täysin uuden ilmeen 
 viime heinäkuussa käynnistyneessä remontissa. 

Kiikoisten kunnantalon 
peruskorjaus

 # Peruskorjaus käsitti rakennuksen sisäpuolen täydellisen saneerauksen. Lisäksi raken-
nettiin tuulikaappi portaineen ja invaluiskineen. 

 # Kunnantaloon rakennettiin myös wc-tiloja sekä kaksi uutta lv-konehuonetta.
 # Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat toimisto- ja kokoustilat, kellarikerroksessa 
henkilökunnan sosiaalitilat.

 # Pääurakoitsijana toimi Avainrakentajat Oy Kankaanpäästä.
 # Kokonaiskustannukset n. 800 000 euroa.
 # Työt käynnistyivät 13.7.2010.
 # Myös kunnantalon piha on saanut peruskorjauksen yhteydessä uuden ilmeen.

Kiikoisten kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Huhdanmäki sai kunnian tarttua ensimmäisenä saksiin Kiikoisten uusitun kun-
nantalon avajaisissa. Nauhaa pitelevät liikunta- ja nuorisosihteeri Paula Lahdenniemi (vas.), kunnanhallituksen puheenjohtaja Mar-
ko Suoniemi, kunnanjohtaja Tapio Rautava sekä kanslisti Siru Rintala.

Kunnantaloon rakennettiin tuulikaappi portaineen ja invaluiskineen. Myös 
pihaa on ehostettu.

! www.fenestra.fi

To 9.6.2011, klo 10.00–17.00, Ruuskanen Emilia ja Timo,  
Asevelitie 7, 32810 Peipohja

Ikkunoiden  
asennusnäytös

Tervetuloa katsomaan kuinka vaivattomasti  
vaihdamme uudet Fenestra-ikkunat.

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

Mitä? Miksi? Milloin?
Lue tästä lehdestä.   
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Stormin uusi 
monipalvelukeskus 
herättää ihailua

 ! Minna Isotalo
 Kuvat: Sanna Hasu

Stormin upouuden moni-
palvelukeskuksen valmistu-
misaikataulut ovat pettäneet 
moneen kertaan, mutta ”lop-
pu hyvin, kaikki hyvin”, tote-
aa Stormin koulun rehtori 
Pentti Rautanen. 

Koululaisten vanhemmat 
pääsivät tutustumaan uu-
teen monipalvelukeskukseen 
perjantai-iltana 3. kesäkuuta. 
Oppilaat saivat tehdä tutus-

tumiskierroksensa raken-
nukseen aiemmin päivällä. 
Rehtori Rautasen mukaan 
lapset olivat rakennuksesta 
haltioissaan. ”Moni oli kuin 
kuin puulla päähän lyöty, ja 
muutamat koululaiset olivat 
niin innoissaan, että ilmoit-
tivat jäävänsä luokalle, jotta 
saavat oleilla rakennuksessa 
kauemmin.” 

Varustetasoltaan ja yleis-
ilmeeltään monipalvelukes-
kus on uusinta uutta. ”Au-
la on kuin kauppakeskus, 

luokkiin tulee interaktiivi-
seen opetuksen mahdollis-
tava tekniikka, käsi- ja puu-
työtiloihin poistoilmaimu-
rit, kiinteistössä on led-valot, 
juhlasalissa modernilla valo- 
ja äänitekniikalla varustettu 
teatterilava sekä 36 metrin 
valkokangas ja videotykki.”

Rakennukseen sijoite-
tut kiinteät kalusteet ovat 
lähestulkoon paikallaan ja 
muuttopuuhat toden teolla 
alkamassa. Paljon on kui-
tenkin vielä tehtävä, jotta 

lähes 140 kolulaista ja 30 
päiväkoti-ikäistä pääsevät 
elokuussa käyttämään uu-
sia tiloja. Piha-aluekin on 
vielä keskeneräinen. Reh-
tori toteaa, ettei ehdi pitää 
kesälomaa lainkaan. ”Kii-
re tässä vielä tulee. Paljon 
järjesteltävää ja kalusteita 
puuttuu vielä. Myös van-
han koulun tavarat pitää 
käydä läpi. Jään eläkkeelle 
parin vuoden päästä, joten 
pidän tämän kesän lomani 
siinä yhteydessä.”

Monipalvelukeskus
 " Pinta-alaltaan 3000 neliömetriä ja tilavuudeltaan 15 
000 kuutiota 

 " Kuusi luokkahuonetta, puutyöluokat, koneverstas, 
käsityöluokka, musiikki- ja 
kuvataideluokka, päiväkotilat, kirjastohuone, 
420 m2:n liikuntasali, teatteritila, jakelukeittiö ja 
ruokala

 " Piha-alueelle tulee monitoimiareena ja tekonurmea
 " 24 valvontakameraa

Rehtorin visio
Stormin koulun rehtori 
Pentti Rautanen näkee 
uuden monitoimikes-
kuksen mahdollisuuk-
sien paikkana. Nimen-
sä mukaisesti toiminta 
voisi jatkossa olla suun-
niteltuakin monipuo-
lisempaa. ”Vanha kou-
lu olisi hyvä paikka yk-

sityiselle vanhuspalvelu-
jen tarjoajalle, sillä ihan 
lähellä, monipalvelukes-
kuksessa on kirjasto, ruo-
kala, liikuntamahdolli-
suuksia, terveydenhoita-
ja ynnä muuta. Lapsille ja 
vanhuksille olisi varmasti 
hyötyä keskinäisestä kult-
tuurivaihdosta.”

420 neliömetrin liikunta-/juhlasalissa on noin 16 metriä leveä ja 26 metriä pitkä kenttä. Salin perällä 
olevaa lavaa voidaa jatkaa lisärakenteilla.

Liikuntasalin perällä sijaitsevalla näyttämöllä on niin hyvä valotekniikka, että 
se rehtorin mukaan soveltuisi vaikka musiikkivideon tekemiseen.

Koulussa aloittaa elokuussa noin 140 oppilasta ja päiväkodissa on 30 hoito-
paikkaa. Aluetta valvoo 24 valvontakameraa.

Stormin koulun näyttävä aulatila. Päiväkotitilat ovat vielä vailla kalusteita.

Daniella
Naistenvaatteiden  

erikoisliike

Sastamalassa 
Expertin talossa

Tervetuloa palvelevaan Daniellaan!
 AURA      KAARINA      SASTAMALA       AVOINNA
 Turuntie 2      Puntarikatu 1       Itsenäisyydentie 8      ma-pe 10-18
 puh. 02 2434 824      puh. 02 2434 825     puh. 02 2434 828!     la 10-14

   www.daniella.fi  

MISS SUOMI 2011
PIA PAKARINEN 

Daniella 
SASTAMALASSA

LA 11.6. 
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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 12.5. suljettu

K-MARKET HÄIJÄÄN
3-VUOTIS SYNTTÄRIT

Tarjoukset voimassa 9.-11.6. ellei toisin mainita.

Cornetto
JÄÄTELÖTUUTIT

6 kpl/360 g

kg/ps

kg

Kotimainen
TOMAATTI, KURKKU 

ja JÄÄSALAATTI

LOHIFILEE
Norjalainen

069

695

kg

kg 595

2 x 2-pack
(0,48/l)
sis.pantit 1,60

kg

PEPSI,
PEPSI MAX

ja 7UP
1,5 l

raj. 1 erä/talous

Tapolan
MUSTAMAKKARA

Ilman K-Plussa-korttia 1,39-1,49 kpl (6,77-6,95/kg) Ilman K-Plussa-korttia 1,89 tlk (1,89/kg) Ilman K-Plussa-korttia 1,89 rs (4,97/kg)

Saarioinen
PIZZAT
200-220 g

2 tlk
(1,50/kg)

Valio
JOGURTIT

1 kg

2 rs
(3,95/kg)

Atria
GRILLISALAATIT

380 g valkosipulinen,
sinappinen

ja hedelmäinen

2 ps!

894
6-pack (4,06/l)
sis. pantit 0,90

Hartwall
Cool Grape ja Otto

LONKEROT
0,33 l tlk, 6-pack

rs
(8,30-9,96/kg)

Kariniemen Kananpojan
FILEESUIKALEET

250-300 g

kpl
(xx/kg)

Elonen
VEHNÄPATONKI

400
2 ps
(6,35/kg)

Malaco
AAKKOSPUSSIT

hedelmä ja sirkus 315 g

069
ps
(2,94/kg)

Oululainen
REISSUMIES

235 g

2 kpl
(5,71-6067/kg)

Grandiosa
KIVIUUNIPIZZAT

300-350 g

2 kpl!

24-pack

250
2 pkt
(3,13/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 1,89 pkt (4,73/kg)

Atria Hiillos
GRILLIMAKKARA

400 g

-33%

VOIMASSA  1.9.2010 ALKAEN

VOIMASSA  1.6-3.8.2011 VAIN LAUANTAINA

-17%

-22%

1999
24-pack (2,07/l)
sis. pantit 3,60

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

Ilman K-Plussa-korttia 9,96 6-pack (4,58/l) sis. pantit 0,90Ilman K-Plussa-korttia 3,09 rs (10,30-12,36/kg) 

Ilman K-Plussa-korttia 2,89 pkt (8,03/kg) Ilman K-Plussa-korttia 0,89 ps (3,79/kg) Ilman K-Plussa-korttia 2,75 kpl (7,86-9,17/kg) 

Pirkka
III- OLUT

0,33 l tlk
24-pack

VARHAISPERUNA
Ruotsi

Kotimainen porsaan
SISÄFILEE

VAIN PERJANTAINA

Ilman K-Plussa-korttia, yksittäin 3,39 2-pack (0,86/l) sis. pantit 0,80

100 450

VOIMASSA  9.-16.6.

-21%

795

099
kpl 
(4,50-4,95/kg)-28-33%

249
-19%

199
pkt
(5,53/kg)-31% 400

-27%

6-pack!

-11% 099

-20% 300 2 rs!

-20% 300

LAUANTAINA 11.6.
PAIKALLA ELOSEN KONSULENTTI

KLO 10-16 JUODAAN 
SYNTTÄRIKAHVIT

MANSIKKAKAKUN KERA 
- LAPSILLE

MEHUJÄÄTELÖ!
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han siitä aikaa kun pulpe-
teista toisiamme katsottiin. 
Oli sellainen synkkaus, sama 
aaltopituus.Ystävyys. Kai sii-
nä oli vähän jotakin ihastu-
mistakin – molemmin puo-
lin, mutta ei se siitä edennyt. 
Eikä niin ollut tarkoituskaan. 

Yläaste, siitä on ikuisuus. 
Elämä on meitä kuljet-

tanut ja kaiketi kasvattanut. 
En minä häntä ollut unoh-
tanut, vaikka vuodet veivät 
erilleen. Mietin toisinaan, 

mitä hänelle kuuluu. Jos jo-
ku on ollut erityinen, on hän 
sitä aina - jollakin tavalla. 
Paikka sydämestä ei katoa.

Synkkaus, yhteinen sävel. 
Se alkaa soida kuin itsestään. 

”Sinä olet edelleen sinä”. Jo-
tain äärimmäisen tuttua, ja 
jotain kuitenkin vähäsen 
vierasta. Uutta, elämän tuo-
maa. Meillä on samaa histo-
riaa, yhteisiä  muistoja. Mie-
leen muistuvat kouluajat: 
perjantain viimeiset levotto-

mat matikantunnit, välitun-
nit ruusunmarjasotineen. 
Ruokailut; porkkanaraas-
te ja näkkileivät. Nauram-
me sille, kuinka kuvittelim-
me tietävämme elämästä sil-
loin niin paljon. Nyt olem-
me oikeasti aikuistuneet. Vai 
olemmeko? 

Samat silmät hänellä 
on, sama pilke niissä. Hän 
kertoo, ettei ole vieläkään 
unohtanut sitä meidän yh-
teistä tanssia koulun lii-

kuntasalissa, silloin joskus 
– ehkä seiskalla. Niin se on 
– jotkut vain jäävät mieleen, 
erityisellä tavalla. Kerrom-
me kuulumisia, omaa elä-
määmme, kuin tarinaa tai 
elokuvaa. Yritämme ku-
roa ne vuodet kiinni, jotka 
ovat ehtineet mennä. Saa-
da niistä otteen, kuvail-
la lyhyessä hetkessä jota-
kin siitä, mitä olemme ko-
keneet, mitä meille on ta-
pahtunut. 

Sitä tajuaa muuttuneen-
sa, kasvaneensa ja vahvis-
tuneensa. En ole enää se 
ujo ja epävarma tyttö kuin 
silloin. Tuntuu hämmentä-
vältä, kuin palaisi jonne-
kin kauas. Menneisyyteen. 
Tapaisi itsensäkin jälleen – 
teinityttönä. 

Olen iloinen että hän on 
saanut lapsen – saa kokea mi-
tä on olla isä. Puhumme lap-
sista ja tunnemme olevam-
me taas äkkiä aikuisia. Juom-

me kahvia, hymyilemme. Elä-
mälle, kaikelle. Mietin olenko 
hänen silmissään muuttunut 
ja millä tavalla. 

Illalla kun rukoilen, muis-
tan häntä. Pyydän Kaikkival-
tiasta Jumalaa pitämään hä-
nestä ja hänen pojastaan hy-
vää huolta. Rukoilen sitäkin, 
että hän löytäisi yhteyden uu-
destaan - myös Jeesukseen.

Voit lähettää Annelle pos-
tia osoitteeseen anne.kukko-
nen@suunta.name.

Kuolleita

Seurakuntatietoja

Hääpalsta
!"uvauutisi#

Heli ja Petri Keskikiikonen 
Kiikoisista ovat saaneet
poikavauvan 17.4.2011

Satks:ssa Porissa.
Hanna ja Janne Hämäläinen
Sastamalasta ovat saaneet

tyttövauvan 30.5.2011
VAS:ssa Sastamalassa.
Jenna Ala-Pappila ja 

Raimo Kivioja Sastamalasta 
ovat saaneet

poikavauvan 30.5.2011
VAS:ssa Sastamalassa.

Niina ja Jani Lahdenperä
Laviasta ovat saaneet
tyttövauvan 5.6.2011
VAS:ssa Sastamalassa.

Saida Kivioja ja Roope Karaus
Kiikasta ovat saaneet

poikavauvan 26.5.2011
VAS:ssa Sastamalassa.

Päivi ja Marko Valtonen
Sastamalasta ovat saaneet

poikavauvan 31.5.2011
VAS:ssa Sastamalassa.

Sastamala
www.sastamalanseurakunta.! 

KASTETTU
Santeri Kalle Juhani Hujo, Ai-
no Repekka Maria Kimpan-
pää, Onni Kalle Oliver Mäkipää 
Karkku, Martti Arvi Ilmari Tuo-
misto Karkku, Jimi Matti Juhani 
Salo Keikyä 
AVIOLIITTOON VIHITTY
Antti Samuli Esko Nokian srk 
ja Sari Maarit Mantila Nokian 
srk, Ville Olavi Jokinen ja Lii-
sa Marketta Märsy, Marko Ju-
hani Karppanen ja Elina Johan-
na Vainio, Jouni Olavi Tihinen 
ja Sanna Leena Hyvönen, Mar-
ko Juhani Karppanen ja Elina 
Johanna Vainio, Jouni Olavi Ti-
hinen Karkku ja Sanna Leena 
Hyvönen Karkku
KUOLLUT
Eini Emilia Männikkö 82 v
Su 12.6. Messu, Tyrvään kirkko 
klo 10, Airas-Laitila, Tenkanen, 
Inkeroinen. Taize-hartaus, Tyr-
vään Pyhän Olavin kirkko klo 
18, Tenkanen, Savijoki
Kokoonnumme yhteen
Ke 15.6. Musiikkia kesäillan 
iloksi, Sammaljoen kirkko klo 
18, Elisabet Rantanen, Vuoris-
to, Mattila A
Karkun kappeliseurakunta
La 11.6. Kirppu-Karkku klo 14-
18, partiolaiset Harsulla, muka-
na Anne Kauppinen
Su 12.6. Messu, Salokunnan 
kirkko klo 13, Kauppinen, In-
keroinen
Ke 15.6. Yhteislauluilta An-
ja ja Pekka Ryömän pihapiiris-
sä klo 19

Keikyän 
kappeliseurakunta

To 9.6. Kevätsiunaus ja Patsas-
puistotapahtuma, Voimalaitok-
sen rannassa klo 18, Sorva, Sa-
vijoki, Iltapäiväkuoro, Veteraa-
niveljet, Gospel -ryhmä
Ke 15.6. Kappeliseura rukous-
huoneella klo 19

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.! 

To 9.6. klo 17 teltanpystytystal-
koot Kilipuistossa. Klo 19 telt-
takokous Kilipuistossa, muka-
na mm. Hannu Nuutinen, Ma-
rita Kömi, Tuire Linnalouhi, 
Kuninkaan tyttäret, Carita Kal-
lio, naistrio. 
Pe 10.6. klo 19 telttakokous. 
La 11.6. klo 11 nuorten myyjäi-
set torilla Espanjan matkan hy-
väksi. Klo 11-12.30 toritilaisuus. 
Klo 13 Leivät ja kalat –lähim-
mäisruokailu. Klo 19 Kohtaa-
minen KellariKahvilassa. 
Su 12.6. klo 11 päivätilaisuus, 
Hannu Nuutinen. Klo 18 teltta-
kokous. 
Ma 13.6. klo 18 vanhimmisto. 
Ti 14.6. klo 18.30 lähetystoimi-
kunta Haapakalliolla. 
Ke 15.6. klo 18 yhteysilta. Klo 
19 ylistys ja rukous

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 8.6. klo 18.30 miestenpiiri 
Leo Salolla
To 9.6. klo 18-21 Patsaspuistos-
sa kevätsiunaus, Sorva, Savijoki, 
Maranatha, Saku ja Pena, kaja-
kit lapsille ym. monenlaista oh-
jelmaa.
Pe 10.6. klo 19 nuortenilta
La 11.6. klo 10 yhteislähtö las-
tenleirille Aurajärvelle, leiri on 
ilmainen ja päättyy klo 22, il-
moittautumiset tekstiviestillä 
0503425091
Su 12.6. klo 14 Elämän lähteel-
lä. Harri Johansson, Toivonsäde, 
kahvitarjoilu
Ma 13.6. klo 19 rukousilta. 
Markku Viljanen
Ke 15.6. klo 18.30 miestenpiiri 
Päivärinteellä,yhteislähtö klo 18 
rukoushuoneelta 

Mouhijärvi
Su12.6. klo 11 Ehtoolliskokous, 
puhuu Aarto Holmi
Ti 14.6. klo 19 sana ja rukous

VAMMALAN SEUDUN
KANSANLÄHETYS

Vammalassa
Ke 8.6. klo 18:00 Raamattu- ja 
rukousilta, tutkitaan Johannek-
sen evankeliumia, rukoushuo-
neella, Raija Majanen 
Su12.6. klo 16:00 SanaSunnun-
taille, rukoushuoneella, Pert-
ti Peuramäki, Musiikissa Maria 
Piiroinen ja Olena Sandholm, 
juonto Marja Hautamäki 
Ke 15.6. klo 18:00 Kevätkau-
den viimeinen Raamattu- ja ru-
kousilta, tutkitaan Johanneksen 
evankeliumia, rukoushuoneella, 
Tuomo Hörkkö 
Karkussa
Su 12.6. klo 11:00 MESSU, Erk-
ki Koskenniemi, saarna Samuli 
Luomaranta, KEO-Karkku 
Huittisissa 
Ti 14.6. klo 18:30 Sanan- ja ru-
kouksenilta Huittisten srk-ta-
lolla 

THE RIVER SASTAMALA
To 9.6. klo 18 Yhteiskristillinen 
Israel-ilta Kiikan uimahallitalon 
Maremmassa.Mukana Israelis-
ta Radio Dein Israel-toimitta-
ja Heikki Kangas Lev Hatsafon-
yhdistyksestä(Pohjoisen Sydän)
ja pastori Gennadi Shaulov se-
kä diakoni Michael Segal.Tulk-
kina Päivi Huttunen.Kahvitar-
joilu.Tervetuloa.

To 16.6. Lähetysseura Raija Ris-
timäellä klo 14

Kiikan kappeliseurakunta
Su 12.6. Messu, Kiikan kirkko 
klo 16, Paavilainen, Savijoki

Mouhijärven 
kappeliseurakunta

Su 12.6. Messu, Mouhijärven 
kirkko klo 18, Hautala, Vuoristo

Suodenniemen 
kappeliseurakunta

Su 12.6. Messu ja kylvöjen siu-
naus, Suodenniemen kirkko klo 
10, Järventaus, mukana 50 v sit-
ten ripille päässeet, lounas (10 e) 
ja juhla srk-talo
Ke 15.6. Lauluilta Salmissa klo 
18 

SASTAMALAN
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.! 
To 9.6.- la 11.6. Unelmahom-
ma- lastenleiri 7- 13 vuotiail-
le Houhajärven Leirikartanolla.
La 11.6. klo 16 Kaikille avoin 
lastenleirin päätösjuhla
Su 12.6. klo 18 Jumalan kohtaa-
misen ilta. Aihe: Helluntain ih-
me, Kari Härkönen, rukouspal-
velua. Ti 14.6. klo 19 Sanan ja 
rukouksen ilta, Kari Härkönen.

SLEY VAMMALA
11.6. Karkkugospel Karkun 
evankelisen opiston rannassa 
klo 12.00 alkaen
Luther-talossa:
Su 12.6. klo 18.00 Helluntain-
juhla. Puhuvat Ari Paavilainen 
ja Olavi Ryömä. Lausuntaa Mai-
re Sillanpää. Kahvitarjoilu.
Ti 14.6. klo 18.00 Lähetyspiiri. 
Puhe Juhana Tarvainen. Kahvi-
tarjoilu.
Karkussa:
La 11.6. klo 22.00 Riemumes-
su Karkun ev.opistolla. Riemu-
messu on osa Karkkugospel-ta-
pahtumaa.
Su 12.6. klo 11.00 Messu Kar-
kun ev.opistolla. Toimittaa Sa-
muli Luomaranta ja Erkki Kos-
kenniemi. Pyhäkoulu. Kahvit.

Huittinen
www.huittistenseurakunta.! 

AVIOLIITTOON VIHIT-
TY: Sami Juhani Parma ja Hei-
di Mia-Maria Rantaniitty, Ant-
ti Sakari Suomela ja Pia Kristina 
Hautakangas.
Pyhäpäivä:
Su 12.6. Klo 10 Helluntaipäivän 
messu Huittisten kirkossa, Smo-
lander, Kultalahti, Honkanen. 
Jokisivun kinkeripiiri avustaa. 
Klo 18 Kesäillan hartaus Sley:n 
ruk.huoneessa, Raimo Kiiveri.
Viikkotilaisuudet:
Ke 8.6. Klo 13 Lauluhetki van-
hainkodilla ja klo 13.45 Aino-
kodilla. Klo 17.30 Kirkkokuo-
ron harj. kirkossa (huom. aika ja 
paikka). Klo 18 Rukouspiiri Is-
raelin ja Suomen puolesta, tak-
kahuone. Klo 19 Kesäillan har-
taus Ympäristöpuistossa (sateel-
la kirkossa), muk. Kirkkokuoro, 
järj. Jumalanpalvelus- ja musiik-
kityön johtokunta. Klo 19 Kirk-
kovaltuuston kokous srk-kes-
kuksessa.
To 9.6. Klo 19 Täyden evanke-
liumin tilaisuus Kivirannan kar-
tanossa, puhujana Matti Wende-
lin. Tervetuloa!
Pe 10.6. Klo 18 Yht.kristill. nais-
ten raamattupiiri Raili Huhta-
lassa, Kehrääjänk. 6.
La 11.6. Klo 9 Lähtö srk-kes-
kukselta lähetysjuhlille Poriin. 
Tiedustele vapaita paikkoja Eli-
sa Kisamaalta p. 044-0560163.
Ma 13.6. Klo 18 Lauttak. läh.pii-
ri Helena-salissa, Honkanen.
Ti 14.6. Klo 13 Japani-Kenia 
läh.piiri Sley:n ruk.huoneessa, 
Liisa ja Antti Saarenketo. Klo 18 
Naisten saunailta Ylistenrannas-
sa, hartaus, saunomista ja uimis-
ta, kahvit ja makkaranpaistoa 
(omat makkarat mukaan).  Klo 
18.30 Kansanlähetyksen ilta He-
lena-salissa, Harri Lammi.
Ke 15.6. Klo 18 Rukouspiiri Is-
raelin ja Suomen puolesta, tak-
kahuone. Klo 19 Kesäillan har-
taus Ympäristöpuistossa (sateel-
la kirkossa), järj. Diakoniatyön 
johtokunta, tervetuloa!
To 16.6. Klo 18 Lähetysavun 
seurat Helena-salissa.
Tiekirkko:
Huittisten kirkko on kesäaika-
na (6.6.-31.7.) avoinna ma-pe 
klo 11-17 ja sunnuntaisin mes-
sun jälkeen klo 17 asti.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

Ke 8.6. Klo 9 Vampulan vanhan 
kirkon aidan katon tervaustal-
koot, tervetuloa. Lisätietoja Erk-
ki Poutanen p. 050-337 2522.
La 11.6. Klo 8.30 Lähtö Vam-
pulan srk-talolta lähetysjuhlille 
Poriin. Tiedustele vapaita paik-
koja Elisa Kisamaalta p. 044-
0560163.
Su 12.6. Klo 13 Messu Vampu-
lan kirkossa, Eino ja Salli Leh-
tisaari, Honkanen. Eino Lehti-
saaren pappisvihkimyksestä tu-
lee kuluneeksi 60 vuotta. Kirk-
kokahvit.

HUITTISTEN 
KOTIKIRKKO

www.huittistenhsrk.! 
To 9.6. klo 17.30 Leiripalaveri 
klo 17.30 Kuoroharjoitus
Su 12.6. klo 11 Lähetyskokous, 
Toivo Mäki, srk-kuoro, tarjoilua
Ti 14.6. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.! 
Ke 8.6. Lauluhetki Tuulentu-
vassa klo 17.30 ja TK:ssa klo 18. 
Osallistutaan rukoukseen Isra-
elin ja Suomen psta SRK-kes-
kuksen takkahuoneessa klo 18. 
Ylistyslauluharjoitukset klo 19, 
Norppis. 
To 9.6. Sisarpiiri klo 15. Laulu-
hetki Kaarirannassa klo 17.30 ja 
Ryhmäkoti 3:ssa klo 18. Osallis-
tutaan Täyden evankeliumin il-
taan klo 19 Kivirannan Karta-
nossa (Keltainen rakennus), tar-
joilu alk. klo 18.30, Matti Wen-
delin.
Pe 10.6. Yht.kr. naisten raamat-
tupiiri klo 18 Raili Huhtalassa, 
Kehrääjänkatu 6 . Nuorten il-
ta klo 20.
La 11.6. Aamuhartaus Radio 
Mantassa klo 8.10, Jari Lehikoi-
nen.
Su 12.6. Helluntaipäivän Sanan 
äärellä klo 18, Maire Aalto, Rit-
va Kirra. Teltan pystytys Kivi-
rantaan tilaisuuden jälkeen. Il-
tahetki Satakunnan vankilassa 
Köyliön osastolla klo 18.
Ma 13.6. Talkoot klo 9. Telttailta 
Kivirannan Kartanossa klo 19, 
David ja Doreen Wilson, Dun-
can Pratt, musiikissa Mika Kyl-
väjä, Ritva Kirra, rukouspalvelu.
Ti 14.6. Talkoot klo 9. Ruokailu 
lähimmäisille klo 12, Mirja Mä-
kelä, Mari Mattelmäki. Telttail-
ta Kivirannan Kartanossa klo 
19, Milton ja Noora Borda ym., 
nuorten bändi, rukouspalvelu.
Ke 15.6. Lauluhetki TK:ssa klo 
18. Musiikkipainotteinen telt-
tailta Kivirannan Kartanossa 
klo 19, M.Y.S.L.I., englantilaisia 
vieraita, Päivi Tuomi, lähetysuh-
ri. Tervetuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KASTETTU:
Leevi Eemeli Mäkelä ja Matilda 
Saara Maria Koivunen.
Kuollut:Eeva Maria Saarinen s. 
Ilola 84 v. ja Soini Veikko Tork-
keli 77 v.
To 9.6. Israel-tilaisuus  srk.kes-
kuksessa klo 14, Soini Niemi-
nen, Fagerit. Kahvitarjoilu. Jär-
jestää Jokilaakson kristilliset 
eläkeläiset ry.
Pe 10.6. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8.

Helluntaipäivä 12.6. Rauhan-
yhdistyksen kirkkopyhä. Mes-
su Kokemäen kirkossa klo 10, 
Veikko Ruusuvuori, Pentti Kop-
peroinen, Jari Ketola. - Sana-
jumalanpalvelus Aittakarissa 
klo 10, Albert Halonen, Maria 
Reikko.
Ma 13.6. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. - Virsipiiri Kau-
vatsan vanhustentalolla klo 14. 
- Raamattupiiri srk.keskukses-
sa klo 18.
Ke 15.6. Saunailta Aittakarissa 
klo 18. Mahdollisuus makkaran 
paistamiseen. Hartaus klo 20, 
Tiina Kulha-Hynninen.

KOKEMÄEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.! 

To 9.6. Terrvehdyskäynti Rata-
mokodilla klo 18.00
Su 12.6. klo 11.00 Päivätilai-
suus, vieraita ”Elämän Leiväs-
tä”: Seppo Mäkipää ym. 
Ke 15.6. klo 18.30 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta/ Kirsi. Olet sydä-
mellisesti tervetullut !

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.! 

Pe 10.6. Rippikoulun retki Po-
riin. Lähtöaika varmistetaan lei-
rillä. Klo 16-18 Lähetystori srk-
talolla. 
Su 12.6. klo 10 Kon! rmaatio-
messu.Soini Olkkonen, Raam.
käänt. saarnaa.
Ti 14.6. klo 12.30 Tiistaikam-
mari Vanhustentalolla.

KIIKOISTEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
Ke 8.6. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja 19 Sanan ja 
rukouksen ilta.
To-pe 9.-10.6. klo 19 ja su 12.6.  
klo 18 telttakokouksia Anne ja 
Jukka Kukkosen pihassa, muka-
na Jukka Mäkinen.
La 11.6. alkaen klo 10 Siivous-
talkoot Betaniassa.
Su 12.6. klo 12 Päivätilaisuus, 
mukana Jukka Mäkinen
Ti 14.6. klo 10-17 Action-päi-
väleiri Raunioilla Kiikassa, Ilm. 
Raijalle 040-5717805.
Ke 15.6. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta.

Lavia
www.lavianseurakunta.! 

Su 12.6. klo 10 Helluntain mes-
su; Jokinen-Lundén, Hämäläi-
nen
Ke 15.6. klo 10  veteraanijärjes-
töjen hengellisten päivien mes-
su; kirkossa, mukana kkokuoro

Punkalaidun 
AVIOLIITTOON VIHITTY: 
Pentti Sakari Hirvonen ja Piia 
Annukka Niiranen, molemmat 
Punkalaitumen seurakunnasta.
To 9.6. klo 8-12 lähetyksen tori-
kahvila torilla. 
Pe 10.6. klo 11.30 rippileiri 
päättyy leirimajalla. Klo 17 kuo-
rojen saunailta leirimajalla. 
La 11.6. retki  lähetysjuhlille Po-
riin  PERUTTU vähäisen osan-
ottajamäärän vuoksi. 
Su 12.6. klo 10 Helluntain mes-
su kirkossa (Tulkki, Bondfolk). 
Messuun osallistuu 60-vuotta 

sitten ripille päässeet ja juhlaan 
srk-talolle. 
To 16.6. klo 8-12 lähetyksen to-
rikahvila torilla. Klo 18 Vihalai-
ta-Palojoen kinkeripiirin sauna-
ilta leirimajalla, srk:sta mukana 
Tulkki. 

Köyliö
AVIOLIITTOON AIKOVAT: 
Pasi Eerikki Pertilä Tampereen 
tuomiokirkko seurakunnasta ja 
Minna Kaisa Erkkilä Malmin 
seurakunnasta
KUOLLUT: 
Kalle Valter Tuomola Voitoisis-
ta, 91 v Ritva Maria Huhtamaa 
e. Saha Vinnarista, 70 v 
To 9.6. klo 18 Kuninkaanläh-
teen hartaus Kankaanpäässä, 
Vuola, Jokitalo. 

Kuva: Valokuvaamo STUDIO-86

Minna ja Sami Siuko
vihitty 14. toukokuuta
Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkossa.

Kuva: Valokuvaamo STUDIO-86

Taija&Jussi Rossi vihitty 
14. toukokuuta 
Sastamalassa

• Anne Kukkonen

Nahkatakkinen poika
Ajatuksia

Yhtäkkiä hän on sii-
nä, vuosien jälkeen. 
Aikuinen pitkä mies. 

Muistan hänet vallattoma-
na teini-ikäisenä, mopolla 
ajamassa. Ruskean nah-
katakin, reteät farkut. On-

†HENÓTÊS-srk
Tyrväänkyläntie 310, Sastamala
Su 12.6. klo 18 Jumalanpalvelus
Janne Järvinen, Olavi Palomäki.
Henótês=yhteys Kristuksessa
Tervetuloa! www.Henotes.com
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Katri Paavola os.Sulander 
ja Jussi Paavola vihitty 
Köyliössä 26.2.2011

Sydämellinen kiitos teille kaikille, jotka kunnioititte 
rakkaamme

Risto Marilan
muistoa ja otitte osaa suruumme.

Tuula ja lapset perheinneen
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Su 12.6. alkaen klo 9. Hiljen-
ny hetkeksi. Vapaan rukouksen 
hetki Järvisalilla. Klo 10 hellun-
tai messu kirkossa, Vuola, Joki-
talo. Klo 11-15 Järvisalin kesä-
kahvio. 
Ti 14.6. klo 18 suomalaisen 
messun harjoitukset Järvisalilla, 
Toivanen-Perko. 
Su 19.6. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa. Klo 11-15 Järvi-
salin kesäkahvio.
Diakonia- ja lähetystyö: 
La 11.6. Diakonia- ja lähetys-
työn yhteinen retkipäivä Porin 
Lähetysjuhlille. Tilataksin lähtö-
aika klo 12 Kankaanpään Op:ltä 
kohti Porin Karhuhallia. 
Diakoniatyö:

Ti 14.6. Srk-retki Poriin ja Re-
posaareen. Lähtö Vuorenmaan 
OP:lta klo 8 halki Köyliön ja pa-
luu n. 16.30. 

EURAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

To 9.6. klo 19.00 Musiikillinen 
Hyvänsanoman ilta Panelian 
työväentalon pihalla
Pe 10.6. klo 19.00 Musiikillinen 
Hyvänsanoman ilta Panelian 
työväentalon pihalla Asko leino 
ja Euranlauluveljet Tuomo Aho-
nen Veijo Heinonen
Su 12.6. klo 11.00 Lähetys ju-
malanpalvelus
Su 12.6. klo 18.00 Eurakosken 
seuraintalo Musiikki juhla Pert-
tu Mathlin

Ma 13.6. klo 18.00 Tallinmäki 
palaveri A. Leinolla
Ti 14.6. klo 11.00 Päiväruko-
us hetki
Huom! Lasten leiri Mansikissa 
11.7-14.7

Säkylä
KASTETTU:
Joona Tatu Kalevi Raitanen
Avioliittoon kuulutettu: Kalle 
Matti Johannes Leinonen ja Jaa-
na Ulriikka Vapola  
Su 12.6. klo 10 seurakuntatalol-
la messu Isotalo, Perko, kirkko-
kahvit. vapaaehtoinen maksu lä-
hetyksen hyväksi.

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

Pienestä tytöstä suureksi kylväjäksi
 ! Heidi Kuusisto

Irmeli Viljanen syntyi Tert-
tu ja Lasse Kangassalon per-
heen esikoiseksi 21.6.1961. 
Myöhemmin seuraksi syn-
tyivät pikkuveljet Jari ja Joel. 
Sipintien kodissa oli hyvä 
viettää lapsuuttaan ja kul-
kea Muistolan kouluun pit-
kin Härmän metsän polku-
ja. Sieltä hän siirtyi opiskele-
maan vuotta ennen avattuun 
Sylvään kouluun. Idearik-
kaana ja lapsirakkaana Ir-
meli oli harjoittelijana Hop-
pulan päiväkodilla ja vähän 
suunnitteli opiskeluakin las-
tenhoitoalalle.

Irmeli on tullut tunte-
maan Raamatun Jumalan ja 
Jeesuksen jo lapsuudestaan 
lähtien ja hän tekikin oma-
kohtaisen uskonratkaisun jo 
12-vuotiaana. Samana vuon-
na hän sai Jumalalta lähetys-
kutsun, jonka hän koki si-
simmässään tietoisuutena 
siitä, että hänen tehtävänään 
on kertoa ihmisille Jeesuk-
sesta muuallakin kuin Tyr-
vään alueella. 16-vuotiaana 
hän lähti Katinalaan Raa-
mattuopiston kurssille oppi-
maan ja ymmärtämään sy-
vemmin Raamatun opetuk-
sia. Kurssiin kuului myös 
kuorolaulua ja jumalanpal-
veluksien pitämistä eri paik-
kakunnilla. Kuoronjohta-
jan pitkän sairastelun vuoksi 
ihanasti laulava Irmeli valit-
tiin hänen tilalleen ja niinpä 
hän johti suurta 80 jäsenistä 
kuoroa. Kurssin jälkeen Ir-
meli kävi välillä evankelis-
ta isänsä kanssa pitämässä 
hengellisiä kokouksia ja jo 
18-vuotiaana Irmeli siunat-
tiin Vammalan Helluntai-
seurakunnan työntekijäksi.

Uruguayhin
Tuo vuosi oli muutenkin iso-
jen muutosten aikaa. Ilpo Vil-
janen, Uruguayssa koko lap-
suutensa elänyt suomalainen, 
lähti isänmaahansa suoritta-
maan siviilipalvelusta  sekä 

”löytämään sukujuureksiaan 
Siikaisten Sammin kylästä”, 
kuten silloin vielä vähän hei-
kommin suomea puhunut Il-
po oli todennut. Sammin telt-
takokouksessa Ilpo tapasi Ir-
melin ja he ihastuivat. Nuoret 
tapasivat viiden kuukauden 
aikana yhteensä kahdeksan 
kertaa ja menivät naimisiin 
25.10.1980, viikkoa ennen 
kuin Ilpon oli määrä mennä 
takaisin Uruguayhin. 

Ilpon vanhemmat olivat 
tuolloin lähetystyöntekijöinä 
Uruguayssa ja Ilpo ja Irme-
li lähtivät sinne samaan työ-
hön eri paikkakunnalle. Näin 
heistä tuli vasta avioituneina 
myös lähetystyöntekijäparis-
kunta ja työtoverit. He olivat 

siellä töissä yhteensä 23 vuot-
ta, jonka aikana he perusti-
vat kaksi seurakuntaa. Hei-
dän työnsä oli pioneerityö-
tä maassa, jonka valtauskon-
tona on katolilaisuus ja jossa 
harjoitetaan suuressa mää-
rin okkultismia ja saatanan-
palvontaa. Työ  sisälsi evan-
keliumin julistamista, ju-
malanpalveluksien pitämis-
tä uskoon tulleille ihmisille, 
heidän opetuslapseuttamista, 
kirkon rakennusta ja työnte-
kijöiden kouluttamista pai-
kallisista uskovaisista.  Tä-
män lisäksi he ovat olleet vie-
railevina puhujina Argentii-
naa myöten. Tuona aikana 
he perustivat myös perheen 
ja heille syntyi kaksi ihanaa 

lasta, Heidi ja Henrik. On-
neksi Uruguayn kulttuuriin 
kuuluu ”antaa kaikkensa”. 
Tällä mentaliteetilla lasten-
hoitoa ja muutakin apua sai 
varmasti. Siihen tosin kuului 
myös se, että jos sinä ostit pa-
kettiauton, niin koko naapu-
rusto ja seurakuntaväki kiit-
ti, kun meillä kaikilla on näin 
hyvä auto kuljetuksiin!

Uruguayn työjakson pää-
tyttyä Irmeli ja Ilpo muutti-
vat perheineen Vammalaan. 
Ilpo ja lapset opettelivat tuol-
loin suomenkielen, kulttuu-
rin ja tavat; heidän kotimaan-
sahan on ollut Uruguay ja äi-
dinkielenä espanja. Irmeli 
sanoi, että koska hän on läh-
tenyt Suomesta niin nuore-

na, hän on oikeastaan juurtu-
nut uudelleen Suomeen vasta 
tuona kuuden vuoden aika-
na, jolloin he olivat Vamma-
lan Helluntaiseurakunnan 
pastoripariskuntana.

Espanja kutsuu
Tuona ihanan antoisana ai-
kana he kerkesivät tutustu-
maan lähemmin sukulai-
siinsa ja seurakuntalaisiin 
sekä saamaan uusia ystäviä-
kin. Seurakunnan työ hoitui 
mukavasti vastuutiimin kes-
ken. Heidän työhönsä kuu-
lui mm. jumalanpalveluksi-
en pitäminen Vammalassa 
ja Suodenniemellä, Irmelil-
lä seurakunnan kirpputorin, 
Löytötuvan, toiminnanoh-
jaus sekä mm. lapsityössä ja 
diakoniatyössä auttaminen. 

Syksyllä 2009 Irmeli ja Il-
po lähtivät lähetystyöhön 
Espanjaan. Tällä hetkellä he 
ovat pastoripariskuntana Pi-
lar de la Horadadan Hellun-
taiseurakunnassa. Siellä työ-
hön kuuluu mm. evankeli-
oimistapahtumien, juma-
lanpalveluksien, kerhojen ja 
kirpputorin pitäminen. Seu-
rakunta on monikansallinen, 
kuten väestökin rannikko-
kaupungissa ja se tuo elä-
mään omanlaista väriä. Es-
panjassa he ovatkin jälleen 
opetelleet uudenlaisia tapo-
ja ja kulttuuria.  

Jumala ja Jeesus ovat edel-
leen Irmelille erittäin tärkei-
tä. Läheinen suhde Jumalaan 
ja puolisoon auttaa jaksa-
maan tässä kutsumustyössä, 
jossa lapset ja muut rakkaat 
sekä Suomen luonto ovat 
kaukana.

Nyt Irmeli ja Ilpo ovat ke-
sälomalla Suomessa ja siksi 
Irmeli voikin viettää 50-vuo-
tispäiviään ensi viikon lau-
antai-iltapäivänä Vammalan 
Helluntaiseurakunnan kir-
kolla kaikkien kanssa, jot-
ka vain haluavat häntä tulla 
juhlimaan. Silloin hän voi ja-
kaa hetken yhdessä ystävien-
sä kera saman katon alla.

Lähetystyöntekijä Irmeli Viljanen täyttää 50 vuotta ja juhlia vietetään Vam-
malan Helluntaiseurakunnassa ensi viikon lauantaina. Vierellä puoliso Ilpo.

Risto Marila
Innokas ja huumorintajuinen 

talkoomies on poissa 
Alueemme kaikkien kun-
tourheilun ystävien hy-
vin tuntema Risto Mari-
la on poissa keskuudestam-
me. Hän menehtyi kotonaan 
19.5.2011. 

Risto Marila oli huumo-
rintajuinen, sanavalmis, ah-
kera, työteliäs, osaava ja 
kaikkien kanssa hyvin toi-
meen tuleva mies. Hän teki 
harvinaisen pitkän työuran 
raskaassa liikenteessä vaa-
rallisten kemikaalien paris-
sa. Tällä työuralla meni var-
masti rikki 50 vuotta. Ris-
to piti työstään ja hän aloit-
ti työuransa hyvin nuorena. 
Työura kuorma-autojen pa-
rissa alkoi heti kun se oli iän 
puolesta mahdollista – tosi-
asiassa taisi käydä niin, että 
työura alkoi jo vähän ennen 
kuin se olisi ollut mahdollis-
takaan. Vahvana ammattilai-
sena Risto  jatkoi työuraan-
sa useita vuosia vielä eläke-
läisenäkin.

Raskaan ja vaativan työ-
uran vastapainona Risto oli 
erityisen aktiivinen myös 
vapaa-ajalla. Oman, läpi elä-
män jatkuneen, liikuntahar-
rastuksen lisäksi hän antoi 
merkittävän panoksen toi-
mimalla muiden liikunta-
mahdollisuuksien paranta-
miseksi. 

Risto Marila toimi Äetsän 
Kunto -81 ry:n hallinnossa 
ja toiminnassa heti seuran 
perustamisesta lähtien. Hän 
antoi seuralle paljon aikaa 

vievän suuren talkoopanok-
sen sekä sen myötä paljon 
hikeä ja ponnistuksia. Ris-
to oli mukana laaja-alaises-
ti seuran kaikissa toiminta-
muodoissa kesällä ja talvella. 
Yhtenä esimerkkinä hänen 
toimistaan muiden hyväksi 
voi mainita Aurajärven ul-
koilureitin alkuosuuden va-
laistusprojektin. Hän suostui 
ottamaan projektista veto-
vastuun ja antoi siihen suu-
ren henkilökohtaisen työpa-
noksen.

Risto osallistui aktiivisesti 
Suomen punaisen ristin toi-
mintaan, Hän toimi usean 
vuoden ajan SPR:n Keiky-
än osaston ensiapuryhmäs-
sä. Myös palokuntatoiminta 
kuului aiemmin hänen va-
paa-aikaansa. Paikallisten 
urheiluseurojen kuljetusten 
järjestämisessä Riston avuli-
aisuudesta oli paljon hyötyä, 
oli sitten kyseessä esimerkik-
si Äetsän kunnon Lapin mat-
kat, kilpailumatkat kirkko-
venesoutuihin tai kirkkove-
neiden siirrot lähikuntiin ja 
kauemmaskin. Myös FC 57 
ry:n lentopalloilijat taittoivat 
useat turnaus- ja pelimatkat 
Riston turvallisessa kyydissä.

Risto oli rauhallinen ja 
leppoisa henkilö, jonka per-
soonaa sekä tilannekomiik-
kaa jäämme kaikki kaipaa-
maan.

Pertti Marjamäki
Markku Torpo 

Anne Kauppinen 
asetettiin virkaan
Anne Kauppinen asetettiin 
Karkun kappalaisen vir-
kaan helatorstaina. Virkaa-
nasettamisen suoritti piis-
pa Kaarlo Kalliala. Hän-
tä avustivat lääninrovasti 
Simo Laitila, kirkkoherra 
Ari Paavilainen, vs kap-

palainen Minna Järvinen, 
Maiju Vuorenoja notaarina 
sekä kirkkoneuvoston jä-
sen Helena Heikkilä. Juh-
lajumalanpalveluksen jäl-
keen kirkkokansalle tarjot-
tiin ruokaa ja kakkukahvit 
kirkonmäellä.

Anne Kauppinen asetettiin Karkun kappalaisen vir-
kaan helatorstaina. Kuva: Urpo Vuorenoja.

MuistokirjoitusMuistokirjoitus

Keikyän kappeliseurakunta 
kerää lähetysvaroja kirpparilla
Keikyän kappeliseurakunnan 
lähetystoimikunta on päättä-
nyt varata oman osaston  Kei-
kyän sillan eteläpuolella  ole-
valta Kauppakulman kirp-
putorilta. Jokainen voi teh-
dä kodissaan inventaariota ja 
toimittaa tarpeettomaksi käy-
neet, vielä hyväkuntoiset ja 
käyttökelpoiset astiat, vaat-
teet, koriste-esineet, kirjat, le-
lut, matot, pientyökalut, pien-
koneet, jne.  Keikyän Vakin-
tiellä olevaan rukoushuoneen 
varastoon, josta ne toimite-

taan viikoittain kirpputorille 
myyntiin. Kesäajan vastaan-
ottopiste on avoinna paritto-
mien viikkojen keskiviikkoi-
na kello 18-19. 

Lähetyksen myyntipis-
te avataan 14. kesäkuuta ja 
myyntitoiminnasta kertyneet 
varat toimitetaan Sastamalan 
seurakunnan nimikkolähetti-
työn kautta eri puolille maa-
ilmaa, esimerkiksi tukemaan 
orpolapsityötä Keniassa ja 
Jenni Haunian sairaalatyötä 
Pakistanissa.
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Uusi kaupunginjohtaja 
rentoutuu basson varressa

 ! 35-vuotias Markus Ojakoski aloitti aprillipäivänä Kokemäen kaupunginjohtajan virassa.
 Perhe muutti paikkakunnalle isän työn perässä.

 " Pauliina Vilenius

Kokemäen kaupunki sai ke-
väällä uuden johtajan, kun 
pitkään kaupunginisänä 
työskennellyt Martti Jalka-
nen jäi eläkkeelle. Hänen 
saappaisiinsa astui huhti-
kuun 1. päivä, aprillipäivänä, 
35-vuotias Markus Ojakos-
ki. ”Onhan tässä paljon ope-
teltavaa. Ensimmäiset kuu-
kaudet ovat kuluneet taloon, 
henkilöstöön ja organisaa-
tioon tutustuessa”, Ojakos-
ki sanoo. 

Vastaanotto on ollut kai-
kin puolin positiivinen. 

”Minut on otettu oikein hy-
vin vastaan. Olen saanut jo 
huomata, että luottamus-
henkilöorganisaatio on kes-
kusteleva, mikä sopii itsel-
leni erittäin hyvin. Kaupun-
gin henkilöstö osaa asian-
sa, joukossa on sekä pitkän 
uran tehneitä että tuoreita 
kasvoja, mikä on varmasti 
hyvä yhdistelmä.”

Opintoja myös 
Englannissa
Markus Ojakosken synty-
mäpaikaksi on virallisiin 
papereihin merkitty Ikaali-
nen. ”Oikeasti synnyin kyl-
lä Helsingissä. Vanhempani 
opiskelivat siellä, mutta sii-
hen aikaan kirjojaan ei saa-
nut muuttaa opiskeluajaksi”, 
mies naurahtaa. Lapsuus- ja 
nuoruusvuodet kuluivat kui-
tenkin Lempäälässä, jonne 
perhe muutti Ojakosken ol-
lessa 8-vuotias. 

Tuore kaupunginjohtaja 
on koulutukseltaan ! loso! -
an maisteri Tampereen yli-
opistosta. Hän on opiskel-
lut myös poliittista historiaa 
Salfordin yliopistossa Man-
chesterissa. 

Väyrysen 
avustajana
Ennen Kokemäen kaupun-
ginjohtajan virkaa Markus 
Ojakoski työskenteli ulko-

maankauppa- ja kehitysmi-
nisteri Paavo Väyrysen eri-
tysiavustajana. Vuoden pes-
ti päättyi lokakuussa 2010. 

”Kokemus oli todella mie-
lenkiintoinen. Sain olla mu-
kana erilaisilla vienninedis-
tämismatkoilla esimerkiksi 
Siperiassa, Kazakstanissa ja 
Puolassa.”

Ojakoski kertoo arvosta-
vansa Väyrysen kehityspo-
liittista linjausta, jonka pe-
rusajatuksen voi kiteyttää 
lauseeseen ”mistään ei tule 
mitään, jos on nälkä”. ”Tar-
koittaen tietenkin sitä, et-
tä maataloustuotantoa pitää 
tukea”, kaupunginjohtaja tar-
kentaa.

Talouden kanssa 
pärjätään
Myös eteläpohjanmaalaisen 
Teuvan kunnan hallintojoh-
tajana työskennellyt Ojakos-
ki sanoo Kokemäen olevan 
kohtuullisen iso paikkakun-
ta aloittaa kaupunginjohtaja-
na. Tulevat haasteet ovat hä-

nen mukaansa ennen muuta 
kaupungin taloudessa. ”Sen 
johdosta resurssit on mitoi-
tettu tiukaksi. Sanoisin kui-
tenkin, että talouden kanssa 
pärjätään.”

Kuntaliitoksia vastaan 
tuore kaupunginjohtaja ei 
ole, mutta vakuuttaa että en-
nen kuin mihinkään kimp-
paan lähdetään, pitää liitok-
sen tuomat hyvät ja huonot 
puolet punnita tarkasti. ”Kun 
on yksin, voi suunnitella vain 
omaa toimintaansa, mutta 
muiden kanssa resurssit ovat 
paremmat”, mies pohtii.

Kokemäen kaupungin pal-
velutarjontaa Markus Oja-
koski pitää hyvänä. Porin lä-
heisyys on sekin positiivinen 
piirre. ”Porin palvelut ovat 
samalla etäisyydellä kuin jos 
asuisi Helsingissä laitakau-
pungilla. Kun asuimme pää-
kaupungissa, minulta me-
ni neljän kilometrin työmat-
kaan 40 minuuttia, kun vein 
lapsen päiväkotiin”, Ojakos-
ki vertaa.

Siviilissä 
musiikkimies
Markus Ojakosken perhee-
seen kuuluvat poliittisena 
sihteerinä toiminut avopuo-
liso ja kohta 3-vuotias Väi-
nö-poika. Perhe on ostanut 
talon Kokemäeltä. Ojakoski 
muutti kaupunkiin jo aiem-
min, puoliso ja poika seura-
sivat puolitoista viikkoa sit-
ten perässä. 

Tuore kaupunginjohtaja 
on siviilissä musiikkimiehiä. 
Hän on ollut vuosien varrella 
mukana erilaisissa kokoon-
panoissa. Useimmin hänet 
tapaa tanssiorkesterista, jo-
ka kiertää keikoilla esimer-
kiksi häissä. ”Musiikkila-
ji on valikoitunut tanssimu-
siikkiin ihan siitä syystä, että 
sen soittamista pitää harjoi-
tella paljon vähemmän kuin 
esimerkiksi raskaan rokin”, 
Ojakoski naurahtaa. Hänen 
soittimiaan ovat basso ja 
kontrabasso. 

”Peremmälle”, toivottaa Kokemäen uusi kaupunginjohtaja, 35-vuotias Markus 
Ojakoski.

”Lukeminen kehittää mielikuvitusta”
 ! Kaukolan koulu palkittiin koulukirjastokilpailussa. 

 " Pauliina Vilenius

Kaukolan koulu Sastamalas-
ta osallistui viime lokakuussa 
tekijänoikeusjärjestö Kopios-
ton järjestämään koulukir-
jastokilpailuun. Aloite osal-
listumisesta tuli koulun op-
pilaskunnalta. Oppilaat päät-
tivät hakea kannustusrahaa 
koulukirjaston kehittämi-
seen. Maaliskuussa oppilas-
kunnan puheenjohtaja Sanni 
Mäkipää ja sihteeri Viljami 
Ojansivu kävivät vastaanot-
tamassa palkinnon Tampe-
reella pidetyssä palkintojen-
jakotilaisuudessa. ”Saimme 
palkinnoksi 700 euroa. Lisäk-
si vanhempainyhdistys lah-
joitti vielä 300 euroa”, Sanni 
kertoo. Rahoilla Kaukolaan 
perustettiin koulukirjasto, jo-
ka suorastaan houkuttaa tart-
tumaan kirjaan.

”Meillä oli aiemminkin kir-
jasto, mutta se oli paljon pie-
nempi tähän uuteen verrat-
tuna”, selittää oppilaskunnan 
uusi sihteeri Helena Kaasa-

lainen. Oppilaat ovat pääs-
seet vaikuttamaan kirjaston 
valikoimaan, vaikka lopulli-
sen päätöksen hankittavista 
kirjoista tekivätkin opettajat. 

Hyllyistä löytyy nyt kaikkien 
koululaisten suosikkeja, ku-
ten Ella-, Risto Räppääjä- ja 
Heinähattu ja Vilttitossu-kir-
joja. ”Täällä on myös tavutet-

tuja kirjoja, että 1.-2. luokka-
laisetkin voi lukea”, oppilas-
kunnan jäsenet kertovat.

Kotiin saakka koulukirjas-
ton kirjoja ei saa viedä, mut-

ta hyllystä voi valita itselleen 
pulpettikirjan, jota voi lukea 
ennen oppituntien alkua.

Hyvä kirja on jännä
Kaukolan koululaisten mie-
lestä jokaisessa koulussa pi-
täisi olla oma kirjasto. ”Sik-
si, että kirjojen avulla oppii 
lukemaan paremmin ja lu-
keminen kehittää mieliku-
vitusta”, perustelevat Sanni 
ja Helena.

Sanni, Helena, Aliina 
Finska, Aleksi Tomukorpi 
ja Joonatan Junkkala kerto-
vat lukevansa koulussa pal-
jon ja kotonakin jonkin ver-
ran. ”Pääkirjastossa en käy 
kovin usein, kun se on niin 
kaukana, mutta kirjastoautol-
la joskus”, sanoo Helena mui-
den nyökytellessä. 

Poikien lempikirjoja ovat 
kaikki jännät ja hauskat, tytöt 
tykkäävät Timo Parvelan kir-
joittamasta Ella-sarjasta, kos-
ka sen kirjat ovat paitsi jän-
nittäviä, myös romanttisia.

Kaukolan koulun oppilaskuntaan kuuluvat Aleksi Tomukorpi (vas.), Helena 
Kaasalainen, Sanni Mäkipää, Aliina Finska ja Joonatan Junkkala ovat tyytyväi-
siä uuteen koulukirjastoonsa.

Hinnat voimassa 30.6.2011 
saakka tai niin kauan kuin 
tarjouserän tuotteita riittää.  

Lisää tuotteita löydät 
myymälästämme 
sekä osoitteesta 
www.multasormi.fi

Puhelun hinta soitettaessa Hankkija-Maatalous Oy:n toimipaikkojen 010-alkuisiin 
numeroihin on 8,28 snt/puh. + 11,99 snt/min kaikista liittymistä.

Daalia 
Hypnotica
Ihastuttavat Hypno-
tica-sarjan daaliat 
kukkivat suurin 
kukin runsaasti 
koko kesän. Taimet 
13 cm ruukussa, 
useita upeita värejä.

4,20

Kekkilä 
Kesäkukkamulta 30L
Kaikkiin kesäkukkaistutuksiin 
parvekkeelle, amppeleihin, 
ruukkuihin. Sisältää kasvia 
helliviä pitkavaikutteisia 
lannoitteita ja kosteutta 
tasaavia kastelukiteitä. 
Norm. 5 ! / säkki.

8,90/2 säkkiä

Multasormi 
kukittaa koko kesän!

Meiltä saat 
Bonusta!

4,90
Kiinanpioni 
Dr Alexander 
Fleming
Loistelias ranskalainen kiinanpionilajike, jolla erittäin suuret, 
voimakkaasti kerrotut vadelmanpunaiset kukat kesä-heinäkuussa, 
kukat makeatuoksuiset. Voimakaskasvuinen, yli metrin korkuisissa 
kukkavarsissa useita sivukukintoja. Kestävä koko maassa. 

Kekkilä Olkikate 100 L
Kotimaista viljan olkea, katkottua käyttöys-
tävälliseen pituuteen ja seulottu. Sopii erin-
omaisesti peruna-, mansikka-, perenna- ja 
kasvimaan sekä rivivälien kattamiseen. Kate-
kerros pidättää kosteutta, parantaan maan 
pieneliötoimintaa, estää rikkakasvien kasva-
mista ja maan liettymistä ja roiskumista 
sadesäällä. Sopii myös lemmikkieläinten kui-
vikkeeksi sekä väliaineeksi avokompostiin.

12,90

Pesurinkatu 1 SASTAMALA
Pia Dunder 010-7684385, Sanna Pietilä 010-7684381

Sastamalan  
kaupunginvaltuuston kokous
pidetään Sylvään koulun auditoriossa maanantaina 
13.6.2011 kello 18.00. Kokouskutsu ja kokouksen esitys-
lista ovat nähtävänä Sastamalan kaupungin ilmoitustau-
lulla kaupungintalolla, Sastamalan pääkirjastossa, Mou-
hijärven, Suodenniemen ja Äetsän kirjastoissa sekä Sas-
tamalan kaupungin kotisivuilla www.sastamala.fi.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Sas-
tamalan kaupungintalolla, 3. kerros Hallinto, tiistai-
na 21.6.2011 kello 9-15.
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koskeviin poikkeuksiin

48 Sastamalan perusturvakuntayhtymän vuoden 
2010 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja ar-
viointikertomus

49 Sastamalan kaupungin tilintarkastajan tilintar-
kastuskertomus, tarkastuslautakunnan arvioin-
tikertomus sekä tilinpäätöksen hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2010

50 Huhtikuun 2011 osavuosikatsaus ja talousarvio-
muutokset

51 Laukulan yksityistien peruskorjausavustus

52 Porttivuoren yksityistien peruskorjausavustus

53 Ruohoston yksityistien peruskorjausavustus

54 Kärppälän koulukiinteistön varaamista kau-
pungin omaan tulevaan käyttöön koskeva val-
tuustoaloite

Sastamalassa 7. päivänä kesäkuuta 2011

Ulla Yli-Hongisto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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Kuljettaja nukahti, 
auto ojaan 
Kokemäellä
Henkilöauton kuljettaja 
nukahti rattiin ja suistui 
pellolle Kokemäellä per-
jantaina. Vastaan tullut toi-
nen henkilöauto ehti väis-
tää täpärästi ja vältti näin 
törmäyksen.  

Ojaan päätynyt auto py-
syi pyörillään, ja sen kuljet-
taja pääsi itse ulos ajoneu-
vosta. Hän ei loukannut it-
seään rytäkässä. Pelastus- 
ja raivaustoimien vuoksi 
liikenne onnettomuuspai-
kalla sujui tunnin verran 
vain toista kaistaa myöten.

Ulosajo sattui valtatie 
2:lla. 

Turvepalo roihusi 
Huittisissa
Nanhian turvetuotanto-
alueella Huittisissa roihu-
si tulipalo viime perjan-
taina. Palo sai alkunsa il-
tapäivällä turvealueella 
työskennelleestä trak-
torista, joka syttyi pala-
maan.

Palo alkoi Vapon omis-
taman suon puolesta vä-
listä niin, että sen pohjoi-
nen osa säästyi. Perjantai-
illan mittaan palo laaje-
ni jopa noin 50 hehtaarin 
alueelle, kun vielä alkuil-
lasta tulen saaliiksi epäil-
tiin jääneen parikymmen-
tä hehtaaria. Koko turve-
tuotantoalue on yhteensä 
120 hehtaarin kokoinen. 

Palon jälkisammutus 
jatkui viikonlopun yli, 
jälkivartiointia jatketaan 
useita päiviä. Sammu-
tus- ja vartiointimiehitys 
koostuu nyt pääosin Va-
pon työntekijöistä. 

Savuhavaintoja turve-
palosta tehtiin myös Pun-
kalaitumella ja Urjalassa. 
Suurta paloa olivat sam-
muttamassa pelastuslai-
toksen yksiköt myös Vam-
malasta, Äetsästä ja Pun-
kalaitumelta. Sammutusta 
hankaloitti kova tuuli. 

Stiga kateissa
Torstain ja perjantain vä-
lisenä aikana on anastettu 

Otamusillantiellä pihassa 
ollut keltainen Stiga-merk-
kinen ruohonleikkuri.

Sinnikäs ajo-
oikeudeton
Sunnuntaina iltapäivällä 
poliisi tavoitti Ratakadul-
ta 20-vuotiaan mieshenki-
lön. Hän ajoi pakettiautoa 
ilman ajo-oikeutta. Kerta 
oli jo 13. vuoden sisällä.

Rattijuopot 
työllistivät 
viikonloppuna
Lauantai-iltana poliisi ta-
voitti Punkalaitumella 1,7 
puhaltaneen epäillyn rat-
tijuopon sekä Sastamalan 
Marttilankadulta 0,6 pro-
millea alkometriin puhal-
taneen rattijuopon.

Perjantai-iltana auto 
suistui ojaan Sastamalan 
Tampereentiellä. Auton 
kuljettaja puhalsi 2,8 pro-
millea.  Aiemmin perjan-
taina Ylijoentieltä Mou-
hijärveltä tavoitettiin 2,9 
promillea puhaltanut 
epäilty rattijuoppo ja per-
jantaina päivällä Sasta-
malan Itsenäisyydentiel-
lä henkilöauton kuljetta-
ja puhalsi alkometriin 1,3 
promillea.

Pahoinpitely 
parkkipaikalla
Sastamalalainen mies löi, 
kuristi ja potki toista pai-
kallista miestä lauantain 
ja sunnuntain välisenä yö-
nä. Pahoinpitely sattui Sas-
tamalassa parkkipaikalla. 
Tekijä ehti poistua paikal-
ta ennen kuin poliisi saa-
pui, mutta poliisilla on tie-
dossa pahoinpitelijän hen-
kilöllisyys. 

Mopoilijoille 
sateli rikesakkoja
Mopoilijoille sateli rike-
sakkoja Satakunnassa vii-
me viikon aikana. Jopa 125 
mopoilijalle tai mopoau-
ton kuljettajalle kirjoitet-
tiin sakkolappu, kun polii-
si valvoi tehostetusti nuor-
ten kuljettajien liikenne-
käyttäytymistä. 

Poliisi tarkasti viikon ai-
kana 835 mopoa tai mopo-
autoa. 11 mopoista oli niin 
paljon viritetty, että ajoneu-
vot luokiteltiin kevytmoot-
toripyöriksi ja niiden kul-
jettajia sakotettiin ja heidät 
määrättiin ajokieltoon. 

Poliisi on huolissaan val-
vonnassa havaittujen rikko-
musten suuresta määrästä. 
Siitä voidaan päätellä, että 
mopoikäisten liikennekult-
tuurissa on parantamisen 
varaa. Samaa käsitystä tukee 
niiden valvontapyyntöjen 
suuri määrä, joita poliisille 
joka kevät tulee mopoilijoi-
den ja mopoautoilijoiden ai-
heuttamista häiriöistä. Polii-
sin toiveena on se, että lasten 
vanhemmat tuntisivat vas-
tuunsa jälkikasvunsa edes-
ottamuksista ja estäisivät ai-
nakin mopojen virittämiset.

Poliisi hävitti 
2500 litraa 
alkoholia 
nuorisolta
Poliisi valvoi tehostetus-
ti nuorten päihteiden käyt-
töä koulujen päättymisvii-
konloppuna. Viikonlopun 
aikana poliisi joutui puut-
tumaan lähes 1500 lapsen 
ja nuoren alkoholin naut-
timiseen ja  hallussapitoon. 
Valtaosa viikonlopun aika-
na alkoholirikoksiin syyllis-
tyneistä oli 15-17 -vuotiaita, 
mutta joukossa oli yli sata 
alle 15-vuotiasta.

Poliisi hävitti lähes 2500 
litraa erilaisia alkoholijuo-
mia. Nuorten hallussa oli 
tavallisimmin mietoja juo-
mia, kuten olutta ja siideriä. 
Väkeviä alkoholijuomia hä-
vitettiin yli 120 litraa.

Poliisi kirjoitti tehoval-
vonnan aikana alkoholi-
juomien luvattomasta hal-
lussapidosta ja käytöstä yli 
750 rikosilmoitusta, ran-
gaistusvaatimusta ja rike-
sakkoa. Lisäksi poliisi te-
ki lähes 1100 lastensuoje-
luilmoitusta sosiaaliviran-
omaisille. Alkoholijuomien 
välitystä alaikäiselle tavat-
tiin tehovalvonnan aika-
na 28 tapauksessa. Valvon-
nan yhteydessä kirjattiin 13 
huumausaineisiin liittyvää 
rikosta.

 ! Poliisin piiristä

Kohti tangokuningattaren kruunua
 ! Anette Ekholm viettää vapaa-aikaansa yhtä paljon Sastamalassa 

 kuin kotikaupungissaan Tampereellakin.
 " Marianna Langenoja

Sastamalalaisen Laulukou-
lu Preston oppilas Anette 
Ekholm on laulanut tien-
sä Tangomarkkinoiden se-
mifinaaleiden karsintaan. 
Karsinta alkaa tänään kes-
kiviikkona ja päättyy lauan-
taina semi! naaliin. Kolmen 
päivän aikana karsitaan 52 
laulajasta kahdeksan paras-
ta miestä ja naista. Lauan-
tain semifinaalissa kilpai-
lijoiden lukumäärä tippuu 
vain viiteen mieheen ja nai-
seen.

Sukujuuret Sastamalas-
sa omaava tamperelainen 
Anette Ekholm valittiin 30 
parhaan naislaulajan jouk-
koon sadoista hakijoista. 
Vaikka tulevat semifinaa-
lin karsinnat jännittävätkin, 
Ekholmin tavoitteet ovat 
korkealla myös jatkon suh-
teen. ”Vahvuuksiani tango-

laulajana ovat fraseeraus eli 
melodian rytminen muun-
telu sekä tulkinta. Uskon 
pärjääväni myös energisyy-
delläni ja positiivisella asen-
teellani.” 

Isovanhemmat 
Sastamalasta
Anette Ekholm on kasva-
nut musiikkiin. Hän opis-
keli jo alakoululaisena mu-
siikkiluokalla ja on sittem-

min käynyt konservatorion 
pääaineenaan piano. Nuo-
relta naiselta sujuvat myös 
huilun, haitarin ja viulun 
soittaminen. Ekholmin 
suurin haave on esittää tu-
levaisuudessa suomalais-
ta tanssimusiikkia. ”Tan-
gomarkkinat on hyvä pon-
nahduslauta. Ihmisten tie-
toisuuteen ei ole helppo 
päästä. Kävi kisassa miten 
tahansa, musiikin tekemis-
tä en lopeta.”

Nuori artisti ryhtyi vie-
mään rakasta harrastus-
taan aktiivisesti eteenpäin 
pari vuotta sitten. Nii-
hin aikoihin hän löysi ys-
tävänsä avulla Laulukou-
lu Preston. ”Päivi Vahela 
on kannustanut minua to-
si paljon. Hän patisti mi-
nut osallistumaan Tango-
markkinoille.” 

Osittain Preston, osit-
tain isovanhempiensa an-
sioista laulajanalku viet-
tää Sastamalassa aikaansa 
yhtä paljon kuin kotikau-
pungissaan Tampereella-
kin. Isovanhemmat Lii-
sa ja Pentti Leino ovat 
olleet Ekholmille tärkei-
tä lapsuudesta asti. ”Per-
heeni on kannustanut mi-
nua osallistumaan Tango-
markkinoille. Kisa on mi-
nulle todella iso asia, joten 
läheisten tuki on tärkeä”, 
Ekholm sanoo. 

Anette Ekholm uskoo pärjäävänsä Tangomarkkinoilla persoonallisen 
fraseerauksen ja tulkinnan voimalla.

”Kisa on minulle iso asia, 
joten läheisten tuki on tärkeä.

Liikuntajärjestöjen vuosiavustukset
Sastamalan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta on kokouksessaan 31.5.2011 päättänyt jatkaa lii-
kuntajärjestöjen vuosiavustusten hakuaikaa 13.6.2011 
kello 13 asti.  Jo saapuneet hakemukset huomioidaan. 
Uudet hakemukset tulee toimittaa osoitteella: Vinkin 
vapaa-aikakeskus, Ahertajankatu 33, 38250 Sastamala.

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuurifoorumi taiderannassa
tiistaina 14.6.2011 klo 18-20

”Mikä ihmeen Taideranta?”

Tilaa taiteelle Sastamalassa

Avoin keskustelu- ja tutustumistilaisuus Siikasuon Tai-
derannassa, osoite: Uittomiehenkatu 23, 38210 Sasta-
mala

Tervetuloa!
Vammalan seudun taideyhdistys ry
Sastamalan kulttuuripalvelut
Sastamalan Opisto
Sastamalan kaupunginkirjasto

Sastamalan kaupunki hakee  
kaupunginkirjastoon informaatikkoa
Toimi täytetään 1.10.2011 alkaen ja päätoimipaikkana 
on Sastamalan pääkirjasto.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on kirjastoasetuk-
sen 4 § (17.12.2009/1157) 1) kohdan mukaisesti yli-
opistossa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisäl-
tyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opin-
topisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja in-
formaatioalan opinnot. Palkkaus määräytyy KVTES:n 
mukaan.

Informaatikko vastaa pääkirjaston tieto- ja kaukopal-
velun hoidosta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Li-
säksi informaatikko osallistuu asiakaspalveluun, ryh-
mien opastamiseen, aineiston hankintaan ja kokoel-
matyöhön sekä verkkopalveluiden kehittämiseen ja 
verkostoyhteistyöhön. Informaatikolta edellytetään 
kirjastoalan asiantuntemuksen lisäksi joustavuutta se-
kä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työhön si-
sältyy säännöllistä ilta- ja viikonlopputyötä.

Johtaja Eero Mäki-Tanilalle osoitetut hakemukset tu-
lee toimittaa 7.7.2011  klo 15 mennessä osoitteella: 
Sastamalan kaupunginkirjasto, Sillankorvankatu 1, 
38210 Sastamala. Kuoreen merkintä: ”Hakemus in-
formaatikon toimeen”. 

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan nel-
jän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: kulttuurijohtaja Arja Valtonen, 050-320 
8462 ja kirjastonjohtaja Sari Sillanpää, 040-505 6836

Sastamalassa  1.6.2011 
Sastamalan kaupunki 
Elämänlaatu ja elävä maaseutu

Johtaja Eero Mäki-Tanila 

Rantasaunojen kesäaikainen käyttö
Rantasaunat ovat kaupunkilaisille avoinna seuraavasti:

Kaupungin rantasauna 7.6.-31.8.
Tiistaisin ja torstaisin klo 13-20
Keskiviikkoisin  klo 11-15
Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-18
Muuna aikana rantasauna ympäristöineen  
(myös uimaranta) on varattu yksityistilaisuuksiin. 

Aurajärven ja Kiimajärven rantasaunat 21.6.-12.8.
Aurajärvi tiistaisin,  
keskiviikkoisin ja torstaisin  klo 14-20
Kiimajärvi keskiviikkoisin  klo 14-20
ja perjantaisin klo 13-18

Aurajärven rantasauna ympäristöineen on muuna aika-
na varattu yksityistilaisuuksiin.

Rantasaunat pidetään suljettuna juhannuksena.

Saunamaksut aikuisilta 2 ! ja 7-15-vuotiailta 1 !. Maksu 
suoritetaan paikan päällä saunanhoitajalle.

Rantasaunoja voi varata yleisöaikojen ulkopuolella yk-
sityiskäyttöön liikuntatoimistosta puh. 03 5213 4572. 
Käytöstä peritään korvaus.

Liikuntapalvelut

Siilintien ja Kutomontien  
perusparannussuunnitelmien nähtävilläolo
Siilintie ja Kutomontie sijaitsevat Uotsolassa. Suunni-
telmaan sisältyy Kutomontien parantaminen n. 90 m 
matkalla ja Siilintien parantaminen n. 300 m matkalla.

Suunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 43 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä Sastama-
lan kaupungin yhdyskuntatekniikassa Sastamalan kau-
pungintalo II kerroksessa sekä Mouhijärven kirjastos-
sa ja kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.sas-
tamala.fi ajalla 9.- 22.6.2011.

Mahdolliset muistutukset suunnitelmien johdosta on 
jätettävä kirjallisena ja tekniselle lautakunnalle osoi-
tettuna 22.6.2011 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Pasi Lähteenmä-
ki, puh. 03-52134683, pasi.lahteenmaki@sastamala.fi

Sastamalassa 9.6.2011

Tekninen lautakunta

Teatteri-ilmaisun leiri
Salmin leirikeskuksessa Suodenniemellä 27-29.6.2011 
12-17-vuotiaille. Leirimaksu 40! Leiriohjelmaan kuu-
luu mm. teatteri-ilmaisua, improvisaatioharjoitteita 
ym. rentoa yhdessäoloa. Huom! Leirille voi ilmoittau-
tua 16.6.2011 saakka. Leiristä lähetetään leirikirje lei-
riä edeltävällä viikolla. Ilmoittautumiset ovat sitovia. 
Mikäli leirille ilmoittautuminen perutaan 16.6.2011 jäl-
keen, peritään leirimaksusta puolet. Peruuttamatta jät-
tämisestä peritään koko leirimaksu.

Ilmoittautumiset numeroon 050- 5275 705 tai sähkö-
postilla hanna-leena.kianen@sastamala.fi 

Lisätiedot: Hanna Kianen 050- 5275 705

Leirin järjestää: Sastamalan kaupunki/Nuorisopalvelut, 
Sastamalan seurakunta, Sastamalan opisto
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”Olen ihan 
innoissani sekä 
koulutuksesta 
että tulevasta 
näytelmästä.

 ! Pauliina Vilenius

Äetsästä kotoisin oleva pir-
teä laululintu Janna Ilén 
työstää parhaillaan mielen-
kiintoista produktiota. Hän 
opiskelee Ikaalisissa Länsi-
Pirkanmaan koulutuskun-
tayhtymän järjestämässä 
Ideasta estradille-koulutuk-
sessa, joka valmistelee ko-
mediallista musiikkinäytel-
mää Meri verissä. Näytelmä 
saa ensi-iltansa Ikaalisten 
Omalla Tuvalla torstaina 
22. syyskuuta. Täysimittai-
sen estradiproduktion tuot-
taminen on osa Ideasta est-
radille-koulutusta.

”Olen ihan innoissani se-
kä koulutuksesta että tule-
vasta näytelmästä”, Janna 
hehkuttaa. Tampereella ny-
kyään vaikuttava nuori nai-
nen on kotiseudullaan tun-
nettu ennen muuta laula-
jana. Jokin aika sitten hä-
nenkin oli pysähdyttävä 
miettimään mitä tulevai-
suudeltaan haluaa. ”Olin 
pitkästä aikaa laulamatta ja 
mietin, mihin suuntaan läh-
den elämääni viemään. Sa-
moihin aikoihin törmäsin 
Facebookissa Ideasta estra-
dille-koulutuksen mainok-
seen ja tajusin, että hei, tä-
mähän on se mun juttuni.”

Janna haki kurssille ja 
pääsi mukaan. Opinnot al-
koivat viime vuoden syys-
kuussa. ”Tämä matka on ol-
lut rankka, mutta hieno.”

Metsoloista 
tuttu 
ohjaaja
Meri verissä on tarina 
17-vuotiaasta hienohelmas-
ta, joka perii merirosvolai-
van. Merellä otetaan nai-
sesta mittaa ja tyhmempi-
kin rosvo tietää mikä Huk-
kuneiden Riutalla odottaa. 

Pirteä laululintu seikkailee 
merirosvotarinassa

 "Äetsäläinen Janna Ilén opiskelee parhaillaan Ideasta estradille-koulutuksessa. 

Näytelmän lavasteet 
valmistuivat Vammalassa

Janna Ilén piti luovan tauon, jonka aikana tajusi ettei voi elää ilman musiikkia. 
Nyt hän valmistelee merirosvoseikkailua Meri verissä, joka on osa hänen Ide-
asta estradille-koulutustaan.

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta 
lavasterakentajaksi valmistunut Nanna Hirvo-
nen teki opinnäytetyönään lavasteet Meri veris-
sä-näytelmään. Tässä lavasteita sovitellaan näy-
töspaikalla eli Ikaalisten Omalla Tuvalla.

 ! Pauliina Vilenius

Meri verissä-musiik-
kinäytelmän lavasteet val-
mistuivat Tyrvään käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitok-
sesta lavasterakentajak-
si viime viikolla valmis-
tuneen Nanna Hirvosen 
opinnäytetyönä. Nanna 
kertoo kuulleensa produk-
tiosta opettajaltaan, jolle 
Janna Ilén vinkkasi näy-
telmän lavastetarpeesta. 

Ikaalisiin tilattiin Nan-
nalta mm. kaksi puulaa-
tikkoa, ruori, purje, laivan 
hytti ja silta, joka kulkee 
katsomon välistä laval-
le. Materiaalina lavasteis-
sa käytettiin pääosin raa-
kalautaa ja metallia. ”Sekä 
tietysti kangasta ja maale-
ja”, Nanna kertoo. Varsi-
nainen toteutus tapahtui 

maaliskuussa. Sitä ennen 
Nanna kuunteli ikaalis-
laisten toiveet lavasteista ja 
esitteli ryhmälle ideoitaan. 

”He toivoivat patinoitua, 
vanhanaikaista tyyliä.”

Nanna sanoo, ettei las-
kenut lavasteisiin upon-
neita työtunteja. ”Ylitöi-
tä kyllä varmaan tehtiin”, 
hän naurahtaa. Aivan yk-
sin Nannan ei merirosvo-
teeman kanssa tarvinnut 
painiskella, sillä auttavina 
käsinä hänellä oli Anu Pa-
so ja Jenni Taimi.

Artesaaniksi valmis-
tunutta Nanna Hirvosta 
odottaa mielenkiintoinen 
kesätyö rekvisitöörinä elo-
kuvaprojektissa. Sitä en-
nen hän panostaa Taidete-
ollisen korkeakoulun pää-
sykokeisiin. ”Lavastaja on 
haaveammattini.”

Näytelmän käsikirjoitus on 
Päivikki Välttilän ja Ideasta 
estradille-opiskelijoiden yh-
teistyön tulos. Ohjauksesta 
vastaa mm. television Met-
solat-sarjasta tuttu näytteli-
jä Katriina Honkanen. ”Kat-
riina on todella tiukka, mut-
ta myös todella turvallinen 
ohjaaja. Hän antaa selkei-
tä ohjeita, joiden avulla en-

sikertalaisenkin on helppo 
lähteä harjoittelemaan”, Jan-
na kuvailee. Hänellä on näy-
telmässä palvelustyttö Juuli-
an rooli.

Itse näytelmä yhdistelee 
puhetta, laulua ja tanssia. 

”Olemme laulaneet kuusi, 
seitsemänkin tuntia päiväs-
sä”, Janna naurahtaa. Kappa-
leiden sovitukset ovat läh-
töisin Merzi Rajalan kynästä. 

”Hän on rautainen ammatti-
lainen ja laulut ihan mielet-
tömiä.” 

Näytelmässä on sen ver-
ran vauhtia ja vaarallisia ti-
lanteita, että aivan perheen 
pienimmille merirosvoille 
sitä ei suositella.

Luova tauko 
kirkasti 
ajatukset
Ideasta estradille-koulu-
tus päättyy syyskuussa Me-
ri verissä-näytelmän esitys-
ten myötä. Opiskelu on an-
tanut Jannalle paljon uusia 
eväitä tulevaisuutta aja-
tellen, mutta Teatterikor-
keakouluun hän ei näe it-
seään pyrkimässä. ”Jotain 
bändikuvioita on kehitteil-
lä, mutta ei niistä vielä sen 
enempää”, Janna naurahtaa 
salaperäisesti. ”Luova tau-
ko ja etäisyyden ottami-
nen musiikkiin kirkastivat 
ajatukseni. Laulaminen on 
minulle ominta, se on tapa-
ni elää.”

! Marttilankatu 5, 38200 Sastamala 
! Asiakaspalvelu puh. (03) 5199 2252  
! Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13
! www.esp.fi 

Soita tai  
tule käymään!

!" Ongelmia asennuksen kanssa?
 Soita Kopterin Helpdesk:iin 
 puh. 0800 90903 tai laita sähköpostia  
 helpdesk@kopteri.net

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

Jos et halua uppoutua tietotekniikan ihmeelliseen maailmaan, me teemme senkin puolestasi
hmeelliseen maailmaan me teem ki
hmeelliseen maailmaan me teem kme teemme teemliseen maailmaanlliseen maailmaanan ih

Jos et halua uppoutua tietotekniikkuppp utuoutu

Ota Rennosti
,

1290/kk

alk.

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

Esim.Esim.

Kopteri  
Laajakaista 
RENTO

 ”Avaimet käteen”-asennuspalvelu, sis. verkkopäätteen asennuksen,  
 sähköposti- ja selainasetusten tekemisen yhteen sähköpostiin,  
 toimintojen testauksen ja opastuksen.
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Vammalan lukio lisää 
yritysyhteistyötä

 ! Lukiossa uskotaan, että nuori palaa korkeakouluopintojen jälkeen
 helpommin kotikonnuilleen, jos tuntee paikkakunnan yritykset. 

 " Marianna Langenoja 

”Yritykset tekevät huomat-
tavasti enemmän yhteis-
työtä ammattikoululaisten 
kanssa, vaikka me lukiolai-
set olisimme ! ksumpia yh-
teistyökumppaneita”, lukion 
kakkosluokkalaiset Antti 
Kiviniemi ja Marcus Jark-
ko miettivät. Heidän mie-
lestään lukioiden olisi hyvä 
kehittää yhteistyötään paik-
kakunnan yrittäjien kans-
sa. ”Emme tällä hetkellä saa 
tietoa työelämästä muuten 
kuin opolta. Jos meille esi-
teltäisiin erilaisia aloja ja 
pääsisimme käymään yri-
tyksissä, jatko-opintosuun-
nitelmamme voisivat olla 
selvemmät.” 

Vammalan lukiossa on 
tartuttu tuumasta toimeen. 
Myös sastamalalaiset yri-
tykset ovat asiasta kiinnos-
tuneita. Fysiikan ja kemi-
an lehtori Sakari Härmän 
mukaan yrityksiltä on tul-
lut viestiä, että nuori palaa 
korkeakouluopintojen jäl-
keen helpommin kotikon-
nuilleen, jos tuntee paikka-
kunnan yritykset. Takaisin 
lapsuudenmaisemiin ve-
tää muun muassa olemas-
sa oleva tukiverkosto. ”On 
hyvä, että nuorelle jää ta-
karaivoon, millaisia yrityk-
siä paikkakunnalla toimii, ja 
mitä niissä käytännössä teh-
dään.” 

Teemapäiviä ja 
yritysvierailuja
Alkanut yhteistyö näkyi lu-
kiolla myös viime viikolla, 
kun 1.-2.-luokkalaisille jär-
jestettiin aktiivinen kansa-
lainen ja yrittäjyys -teema-
päivä. Teemapäivän aikana 
oppilaat toteuttivat yrittäji-

en antamia tehtäviä. Esimer-
kiksi Niemen Tehtaat laittoi 
opiskelijat suunnittelemaan 
viihdekeskustason ja Lojer 
yrityksensä Facebook-sivut. 
Oppilaat suorittivat tehtävät 
ryhmissä ja kilpailivat par-
haasta tuloksesta.

Yhteistyö lukion ja yritys-
ten välillä on aiemmin nä-

kynyt muun muassa lukio-
laisten yritysvierailuina ja 
yrittäjien luentoina. Millai-
siin mittakaavoihin yhteis-
työ vielä kehittyy, sitä Här-
mä ei lähde spekuloimaan: 

”Kehitämme yhteistyötä kai-
kessa rauhassa. Nyt katsel-
laan, palveleeko se kaikkia 
osapuolia.” 

Mikko Koivuniemi, Miikka Helisevä, Antti Kiviniemi ja Marcus Jarkko osallis-
tuivat Vammalan lukion ja paikallisten yritysten yhteiseen teemapäivään. Po-
jat suunnittelivat Niemen Tehtaille viihdekeskustason, joka valittiin suunni-
telmista parhaaksi.

Anni ja Annika Vammalan lukiosta 
ovat uskonnon huippuosaajia
Anni Aho ja Annika Lai-
ne palkittiin 30. toukokuuta 
Helsingissä Suomen uskon-
nonopettajien liiton ja Ope-
tushallituksen järjestämässä 
tilaisuudessa. Anni ja Anni-
ka kirjoittivat syksyllä uskon-
non ainereaalin erinomaisen 
hyvin. Heidän tuloksensa oli-
vat koko maan yhdeksän par-
haan joukossa. Juhlassa pal-
kittiin myös opiskelijoiden 
uskonnon opettajat Eija Kos-
ki ja Kasper Kouvo.

Tilaisuudessa opetusneu-
vos Pekka Iivonen Opetus-
hallituksesta kiitteli opiskeli-

joiden suoritusta ja sanoi, että 
näin erinomaiset suoritukset 
voivat perustua vain kovalle 
työlle. Hän totesi syvällisesti 
ja salaperäisestikin kaiken al-
kavan hiljaisuudesta ja pysäh-
tymisestä.

”Poikkeuksellisen 
hyviä”
Ylioppilastutkintolautakun-
nan edustaja kertoi lukeneen-
sa tuhat vastausta, eikä yhdes-
säkään niistä ollut yhtä hyviä 
pisteitä kuin palkittujen tu-
loksissa. Hän korosti sitä, et-

tä opiskelijoiden kirjoittami-
sen taito ja uskonnon osaa-
minen ovat poikkeuksellisen 
hyviä. Hänen mukaansa täl-
lainen taito tulee näkymään 
myönteisesti myös jatko-opis-
keluissa.

Annika ja Anni yhdessä 
pohdiskelivat hyvän vastauk-
sen perusteita ja löysivät kes-
keisiksi teemoiksi analyytti-
sen ajattelun taidon ja selkeän 
ja jäsentyneen tavan kirjoittaa. 
Pelkällä asioiden muistamisel-
la ei voi saavuttaa korkeampia 
pisteitä nykymuotoisessa ai-
nereaalissa.

Vammalan lukion abiturientit Annika Laine (vasemmalla) ja Anni Aho kirjoit-
tivat syksyllä uskonnon ainereaalin erinomaisen hyvin.
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Step by step edistää maahan-
muuttajien kotoutumista

 ! Hankkeen tiimoilta yhdistykset ja maahanmuuttajat narraavat 
 yhdessä kaloja tulevana lauantaina Punkalaitumella.

 " Pauliina Vilenius

Punkalaitumen kunnan hal-
linnoima Step by step-hanke 
järjestää yhteistyössä pun-
kalaitumelaisten yhdistys-
ten kanssa ongintapäivän 
tulevana lauantaina 11. ke-
säkuuta. Kyseessä on leikki-
mielinen kilpailu, jossa väli-
neenä on mato-onki ja syöt-
tinä kastemadot. Onginta 
tapahtuu Punkalaitumenjo-
en rannalta. Kisassa on kol-
me sarjaa ja jokaisen sarjan 
kolme parasta palkitaan. Pal-
kinnon saavat myös suurim-
man ja pienimmän kalan on-
kineet.

Step by step-hankkeen ta-
voitteena on edistää maa-
hanmuuttajien kotoutumis-
ta ja työllistymistä. Punkalai-
tumella kohderyhmänä ovat 
lapset, nuoret ja työikäiset 
perheelliset maahanmuutta-
jat. Hanketta rahoittaa Sisä-
asiainministeriön Pilottioh-
jelma-avustus. Kolmivuoti-
nen hanke käynnistyi syys-
kuussa 2009. 

Yhteistyöllä tutuksi
Punkalaitumella Suomea 
maahanmuuttajille opetta-
va Anna-Kaisa Mäkinen to-
tesi taannoin Alueviestis-
sä, että Punkalaitumella on 
rasistisempaa kuin muual-
la Suomessa. Step by step-
hankkeen hanketyönteki-
jä Maarit Tiittanen on sitä 
mieltä, että pienellä paikka-

kunnalla ja etenkin koulu-
maailmassa rasisimi näkyy 
helpommin kuin suures-
sa kaupungissa. ”Punkalai-
tumen kunnassa ei rasismia 
näy kovinkaan paljon. Maa-
hanmuuttajia on saatu esi-

merkiksi työelämäharjoitte-
luun todella hyvin ja yhteis-
työtä eri yhdistysten kanssa 
tehdään koko ajan. Pääsään-
töisesti asiat ovat Punkalai-
tumella hyvin ja maahan-
muuttajien kunnassa oloon 

on sopeuduttu”, Tiittanen 
muotoilee.

Vaikka Step by stepin on 
tarkoitus edesauttaa kotou-
tumista, toimii hanke sa-
malla rasismin kitkemisessä. 

”Yhteistyöllä saadaan ihmiset 
tutustumaan toisiinsa ja eri-
laisissa tapahtumissa tutus-
tumisen kynnys madaltuu”, 
sanoo Tiittanen.

Loistava FC 
Punkkis
Step by stepin myötä Punka-
laitumella on saatu aikaan jo 
paljon. ”Suomen kielen opis-
kelua, työharjoittelupaikko-
ja, SPR:n Punkalaitumen pi-
tämä läksyparkki, tukihen-
kilöitä perheisiin”, Tiittanen 
listaa. Nyt tekeillä on pien-
viljelyspalsta, jossa maahan-
muuttajat voivat kasvattaa 
jotakin pientä omiin tar-
peisiinsa. ”Lisäksi meillä on 
loistava FC Punkkis, jossa 
pelaavat yläasteikäiset maa-
hanmuuttajapojat yhdessä 
suomalaisten poikien kans-
sa.”

Onkipäivän järjestelyissä 
ovat mukana mm. Punkalai-
tumen Jyry, Punkalaitumen 
VPK, SPR:n Punkalaitumen 
osasto, Punkalaitumen Yrit-
täjät, Lions Club Punkalai-
dun, Pitäjänseudun Kyläyh-
distys ja Punkalaitumen vas-
taanottokeskus.

Ilmoittautuminen on-
kikilpailuun alkaa kello 12 
Sarkkilan sillan pielessä.

Step by step-hankkeen hanketyöntekijä Maarit Tiit-
tanen toivottaa kaikki tervetulleiksi lauantain on-
kikilpailuun.

Kirja
Juuret Jaarassa esittelee 
Lehtimäen suvun Kiikoisista

 " Pauliina Vilenius

Kiikoisten rajaseudulla asu-
va Juhani Lehtinen on ku-
luttanut viimeisten vuosien 
aikana satoja tunteja etsies-
sään jälki- ja esipolvia Juho 
Yrjönpoika Lehtimäelle. Nyt 
uurastus on viimein päät-
tynyt, ja käsissä valmis kir-
ja Lehtimäen Juhosta ja hä-
nen viidessä polvessa olevas-
ta 720 jälkeläisestään. Kirja 
kantaa nimeä Juuret Jaarassa.

Lehtinen kiinnostui 
omista juuristaan jo yli pa-
rikymmentä vuotta sitten. 

”Isoisäni Vihtori Lehtisen 
tiedettiin olevan kotoisin 
Kiikoisten Jaarasta, Lehti-
mäen talosta. Hänen van-
hemmistaan ja heidän vai-
heistaan ei paljoa tiedetty. 
Joutessani päätin ottaa asi-
asta selvää.” 

Juho Yrjönpoika Lehtimä-
ki oli Juhani Lehtisen isoisän 
isoisä.

Arkinen voi olla 
arvokasta

”Onhan se jokseenkin hel-
pottavaa, kun saa valmiik-
si tällaisen projektin”, Lehti-
nen toteaa valmis kirja kä-
dessään. Kiireiselle ja lyhyt-
jännitteiselle ihmiselle hän 
ei sukututkimusta suositte-
le. ”Jos kaikki työtunnit oli-
si kirjannut ylös, voisi pian 
harmitella mitä kaikkea jär-
jellistä toimintaa olisikaan 
saanut aikaiseksi”, hän nau-
rahtaa. 

Lehtisen mukaan ihmiset 
ovat suhtautuneet kirjan te-
kemiseen pääsääntöisesti po-
sitiivisesti. ”Tietojakaan ei 
varmaan pantattu, ainakaan 
tietoisesti. Ongelma oli lä-
hinnä siinä, ettei tiennyt mi-
tä kysellä ja keneltä. Homma-
han ei etene niin, että käskee 
jonkun muistella ja itse kir-
joittaa ylös.” 

Lehtinen uumoilee 
myös, etteivät ihmiset ym-
märrä omien tietojensa, 
valokuviensa ja asiakirjo-
jensa arvokkuutta tällai-
sissa kirja-aikeissa. ”Moni 
hyvinkin arkiselta nyt tun-
tuva asia voi olla vuosien 
päästä vaikka kuinka kiin-
nostava”, Lehtinen muis-
tuttaa.

Juuret Jaarassa -kirjasta on 
otettu 700 kappaleen painos. 
Kirjaa voi ostaa Lehtiseltä it-
seltään sekä Vanhan kirjalli-
suuden päiviltä Vammalas-
ta heinäkuun alussa. Kirjan 
pienimuotoinen julkistamis-
tilaisuus pidetään Kiimajär-
ven kylätalolla Kiikassa tänä 
sunnuntaina. ”Siellä kirjaa 
myydään tietysti myös.”

Juhani Lehtinen on saanut valmiiksi suvustaan kertovan kirjan Juuret Jaarassa.

www.expert.fi

Tarjoukset
voimassa
4 päivää tai
niin kauan
kuin tuotteita
riittää.

- 3” kosketusnäyttö
- 3,2 Mpix kamera
- muistikorttipaikka
- musiikki- ja videosoitin
- FM-radio
- värit: musta, valkoinen
  ja pinkki

Euroopan myydyin
kosketusnäyttöpuhelin

95!

Teräväpiirtoviritin
kaapelitalouksiin

349!349!
699!499!499!AMD PhenomII

-prosessori ja
1 Gt näytönohjain!

KIINTOLEVY
640Gt

KESKUSMUISTI
Gt415,6

32
LCD

2x

79!79!

S5230

TX-L32C3
32” LCD-TV
- digiviritin antenni- ja
  kaapelitalouksiin
- Conax-kortinlukijapaikka
  maksukortinlukijalle
- V-real Plus -tekniikka
- 2 x HDMI-liitäntä

EXPERT KESÄ-
EXPERT KESÄ-

EXTRAT!EXTRAT!

G62-B39
Kannettava

SASTAMALA
Itsenäisyydentie 8,

p. (03) 511 2831

HUITTINEN
Loimijoentie 3,
p. (02) 569 720

KOKEMÄKI
Teljänportti 9,

p. (02) 5461 777

- AMD PhenomII
  X3 830 -prosessori
- 4 Gt keskusmuisti
- 640 Gt kiintolevy
- ATI Radeon HD5470
  (1 Gt) -näytönohjain
- Windows® 7
  Home Premium
  -käyttöjärjestelmä

Vanhoja vempeleitä 
Ytin suulilla

 !Viime vuoden runsaan kävijämäärän vuoksi
 Ytin suulin ovet avataan jälleen.

 " Marianna Langenoja

Huittisten Wanhat Kon-
neet -yhdistyksellä on 
edessään aktiivinen ke-
sä. Vanhoja perinteitä yl-
läpitävä yhdistys on esil-
lä muun muassa Suomen 
Maatalousnäyttelyssä Po-
rissa, Huittisten Saparo-
festivaaleilla ja yhdistyk-
sen itse järjestämässä Pe-
rinnepäivässä elokuussa. 
Ensi sunnuntaina yhdistys 

avaa yleisölle ovet aarreait-
taansa, Ytin suuliin. 

Suulissa on vanhaa maa-
talous- ja käsityötavaraa 
1900-luvun alusta puolivä-
liin saakka. Viime kesänä 
suulin ovet avattiin ensim-
mäistä kertaa yleisölle. Sil-
loin tapahtuma oli menes-
tys, kävijöitä oli jopa 200. 

”Olimme niin tyytyväisiä kä-
vijämäärään ja saamaamme 
palautteeseen, että päätim-
me tänäkin vuonna järjes-

tää avoimien ovien päivän”, 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Erkki Jokinen hehkuttaa. 

Sunnuntain tilaisuuteen 
kannattaa ottaa mukaan ko-
din tylsät veitset ja sirpit, sil-
lä paikalla on käsinkierrettä-
vä tahko. Tapahtuman veto-
naulana toimii myös Takalan 
veljesten kunnostama säkki-
puimakone, joka oli käytös-
sä 1960-luvulla. Ytin suulin 
ovet ovat avoinna 12. kesä-
kuuta kello 12-14. 

Huittisten Wanhat Konneet -yhdistyksellä on aluillaan aktiivinen kesä. 
Kuva: HWK.
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Maiskis, sanoo matkailija, 
kun suuhun päätyy loma-
kohteen eksoottisia ruokia. 
Brööt, sanoo matkailijan 
vatsa, jos ruoassa piileekin 
pöpöjä. Vatsanväänteiltä 
voi kuitenkin välttyä, kun 
pakkaa matkalle mukaan 
myös maalaisjärkeä.

Ulkomaanreissu on mo-
nelle suomalaiselle kesä-

loman kohokohta. Loma-
fiilikset latistuvat kuiten-
kin nopeasti, jos äkillinen 
vatsapöpö pakottaa viettä-
mään aikaa mahdollisim-
man lähellä vessaa. ”Loma-
kohteessa hanavesi ei vält-
tämättä ole ihan juotavaksi 
kelpaavaa. Ruokalajit ovat 
usein outoja, ja ruoka voi 
olla myös huonosti kypsen-

nettyä tai väärin säilytettyä. 
Lisäksi bakteerikanta on 
erilainen kuin mihin on to-
tuttu,” asiantuntijalääkäri 
Eeva Kari listaa ulkomaan-
reissujen ikäviä piirteitä.

Jos vatsaan päätyy pö-
pöjä ruoan mukana, seu-
rauksena on ankeita oi-
reita: ruokahaluttomuut-
ta, pahoinvointia, oksen-

telua, vatsakipua ja ripulia. 
Etenkin vesiripulista saat-
taa koitua ongelmia, sil-
lä lämpimässä matkakoh-
teessa kuivuminen uhkaa 
nopeasti.

”Jos on saanut ripulin, 
pitäisi yrittää juoda mah-
dollisimman paljon. Hana-
vesi ei välttämättä ole juo-
makelpoista, joten pullo-
tettu juotava on turvalli-
sempi vaihtoehto.”

Hygieniaa ja hyviä 
bakteereja
Onnellisen vatsan ja on-
nistuneen lomareissun 
lähtökohta on hyvä hy-
gienia: kädet pestään huo-

lellisesti ennen ruokailua 
tai puhdistamiseen käy-
tetään desinfiointipyyh-
keitä. Lautaselle on hyvä 
koota perusteellisesti kyp-
sennettyä kuumaa ruokaa, 
kun taas raakoja vihan-
neksia, lämpimässä ollei-
ta maitotuotteita sekä ha-
navedestä tehtyjä jääpalo-
ja on hyvä välttää.

Vatsan vastustuskykyä 
voi myös pönkittää mai-
tohappobakteereilla, jot-
ka ovat monelle suoma-
laiselle tuttu varuste niin 
reissussa kuin flunssakau-
dellakin. Ne lisäävät hyvi-
en bakteerien määrää eli-
mistössä ja vievät elintilaa 
haitallisilta bakteereilta.

Kesällä palvelemme
TI-PE 9-17
ja LA 8-14

POISTO-
TUOTTEITA 

Maanantaina liike suljettu

2-6!
.

Metsästys

Metsällä heräävät suuret tunteet
 ! Helena Manninen on seurannut isänsä jalanjälkiä niin harrastuksiinsa kuin ammattiinsakin.

 " Marianna Langenoja 

Ensimmäistä saalista ei 
unohda koskaan. Kun nuo-
ri Helena painoi liipaisin-
ta ja pyy putosi pusikkoon, 
tyttö huudahti: ”Isi, mä 
sain sen.” Isän silmistä va-
luivat kyyneleet, eikä lapsi 
ymmärtänyt miksi. Nyt hän 
ymmärtää. ”Joka kerta kun 
saan saaliin, ensimmäinen 
tunne on liikutus. Muistan 
aina nuo sanat, jotka isälle 
huudahdin vuosikymme-
niä sitten.”

Helena Manninen kävi 
metsällä jo silloin, kun hauli-
kon perä roikkui nilkoissa ja 
haittasi kävelyä. Hän harras-
ti isänsä kanssa hirvijahtia, 

sorsastusta ja rämpi suossa 
hanhijahdissa sukset jalas-
saan. Isä vei tytärtään myös 
kalaan. Kalastusmatkat saat-
toivat kestää päiviä. ”Vietim-
me isän kanssa paljon aikaa. 
Minua kiinnostivat hänen 
harrastustensa lisäksi myös 
hänen ammattinsa.” Hele-

na Mannisen isä toimi kul-
taseppänä. Hänen jalanjäl-
jissään tytärkin ajautui alal-
le. Viikko sitten tuli täyteen 
30 vuotta siitä, kun Manni-
nen aloitti työt Huittisten 
Kello-Hovissa. ”Menin yri-
tykseen aluksi kesätyönteki-
jäksi. Kun minua pyydettiin 

jäämään myös lauantaitöi-
hin, aloin hankkia koulutu-
tusta alalle.” 

Yhteen-
kuuluvutta 
metsässä
Helena Mannisen kasvet-
tua nuoreksi naiseksi jäi 
metsästysharrastus muiden 
kiinnostustenkohteiden 
jalkoihin. Innostus heräsi 
eloon uudestaan kymmeni-
sen vuotta sitten. Nyt nai-
nen toimii Suomen Metsäs-
täjäliiton Satakunnan pii-
rin koulutus- ja riistanhoi-
tokunnan puheenjohtajana 
ja Metsästysseura Illon sih-
teerinä. ”En näe, että met-

sästys olisi tappamista. Se 
on tärkeää riistanhoitotyö-
tä, jolla varmistetaan, että 
riistakannat pysyvät kuris-
sa. Metsästäjät kunnioitta-
vat eläintä vielä saaliinakin. 
Emme retuuttele ruhoa pit-
kin metsiä, vaan hoidam-
me työmme mahdollisim-
man siististi.”

Mannisen mielestä met-
sästys antaa paljon harras-
tajalleen: metsässä kaik-
ki ovat samanarvoisia, ei-
kä ole väliä, onko nainen 
vai mies, herra vai työläi-
nen. ”Yhteisjahdeissa tu-
lee ainutlaatuinen yhteen-
kuuluvuuden tunne. Saalis 
ei ole vain minun, vaan se 
on meidän.”

”Saalis ei ole vain minun, 
vaan se on meidän.

Helena Manninen on monille tuttu Kello-Hovista tai Huittisten kirkko- ja kaupunginvaltuustosta, mutta nainen viihtyy myös 
metsällä. 

Otsikoiden takaa

Pauliina Vilenius

Hyvä äiti, 
huono äiti
Hyvä äiti hoitaa lapsensa kotona kou-

luikäiseksi, huono äiti menee töihin 
heti kun äitiysloma loppuu. Kuulos-

taako tutulta? Ihmisten ahdasmielisiä kom-
mentteja keskustelupalstoilla seuratessa he-
rää väistämättä kysymys, millä vuosikym-
menellä oikein elämme? 

Lisää vettä hoitokeskustelumyllyyn lisäsi 
pari vuotta sitten valtakunnan tunnetuin 
kotiäiti Nina Mikkonen, jonka mukaan ai-
noastaan huono äiti menee töihin. Mikko-
nen vertasi tuolloin televisio-ohjelmassa 
päiväkotia jopa natsi-Saksaan ja väitti työs-
säkäyvien äitien olevan ennen muuta itsek-
käitä. 

Äitiyslomani loppui huhtikuun lopussa, ja 
viimeisen kuukauden aikana olen hiljalleen 
palannut työelämään. Mielestäni en ole tip-
paakaan itsekäs viettäessäni kahdeksan tun-
tia päivässä pois lapseni luota. Työssäkäy-
miselläni on selkeä vaikutus paitsi perheem-
me toimeentuloon, myös omaan henkiseen 
hyvinvointiini. Kun on yhdeksän kuukaut-
ta leikittänyt, laulattanut, syöttänyt, kanta-
nut ja hoivannut, tekee ihan mielellään vä-
lillä jotain muutakin. Tai ainakin minä teen. 
Ymmärrän toki, että lapset ovat pieniä vain 
hetken, mutten jaksa uskoa että pojalleni 
muodostuu traumoja äidin työssäkäymises-
tä. Varsinkaan, kun poika nyt viettää laatu-
aikaa kotona isänsä kanssa. 

Kiitos tästä laatuajasta kuuluu Kelalle, joka 
tarjoaa isille mahdollisuuden viettää isyys-
vapaan lisäksi kokonaisen isäkuukauden 
lapsensa kanssa. Kun isäkuukauden päälle 
tulee vielä kesäloma, ei pojan tarvitse men-
nä kodin ulkopuolelle hoitoon ennen kuin 
1-vuotiaana. 

Mielestäni olemme omaksuneet uudet ku-
viot hienosti. En ole vielä kertaakaan joutu-
nut jättämään äidin perään itkevää lasta ko-
tiin, saati sitten itse pillittänyt töissä ikävää-
ni. Miesväen mukaan kotonakin on mennyt 
hyvin. Ja kun saan välillä miettiä ”aikuisten 
juttuja”, jaksan iltaisin olla lapselleni 100 
prosenttisesti läsnä.

Nina Mikkosen pojat ovat jo kouluiässä, 
mutta muutama kuukausi takaperin luke-
mani haastattelun mukaan Mikkonen itse 
edelleen kotiäitinä. Kaikesta päätellen hän 
vaikuttaa tyytyväiseltä valintaansa. Niin mi-
näkin.

Onnellinen vatsa takaa 
onnistuneen loman

 ! Lomafi ilikset latistuvat nopeasti, jos äkillinen vatsapöpö 
 pakottaa viettämään aikaa mahdollisimman lähellä vessaa.



16 Keskiviikko kesäkuun 8. 2011

Puuhapäivä Eräperkossa opetti 
ensiapu- ja turvallisuustaitoja

 ! Rasteilla esiteltiin mm. elvytystä, hätäilmoituksen tekoa, sammutuspeitteen
 käyttöä ja alkusammutusta sankoruiskulla.

 " Hannu Virtanen

Keikyän metsästysseura Erä-
veikot ja Keikyän VPK järjes-
tivät Keikyän ja Pehulan kou-
lujen viidennen ja kuuden-
nen luokan oppilaille puuha-
päivän vielä ennen koulujen 
päättymistä. Paikalla Eräper-
kossa pistäytyi myös Sasta-
malan poliisi.

”Rasteilla esitellään elvy-
tystä, hätäilmoituksen tekoa, 
sammutuspeitteen käyttöä, 
alkusammutusta sankoruis-
kulla sekä paloautoa”, kertoo 
Mika Airio Keikyän VPK:sta.

Pekka Mattila puoles-
taan luettelee metsästysseu-
ran rasteilta ilmakivääriam-
munnan sekä eläinten tun-
nistamiseen liittyvät täytetyt 
eläimet ja riistakamerakuvat. 
Renkaanheittorasti kysyi se-
kin tarkkuutta ja kykyä arvi-
oida etäisyyttä.

Ensimmäinen 
puuhapäivä 
laatuaan

”Tämä on nyt ensimmäinen 
kerta, kun tällainen päivä 
järjestetään. Toivomme tie-

tenkin kouluilta palautetta 
päivästä”, Mika Airio sanoo.

Pehulan koulunjohta-
ja Leena Iso-Ketola-Ryyp-
pä piti päivää onnistunee-
na. ”Lapsille tekee hyvää 
toimia viranomaisten kans-

sa. Luulen lisäksi, että pai-
kalla oleva vanhempi kaar-
ti myös tykkää katsella tätä 
nuoremman polven rohke-
utta tarttua asioihin.”

Koululaiset Emilia Soini, 
Sanni Kahilakoski ja Ro-

sa-Maria Helander kom-
mentoivat puuhapäivää hy-
väksi ja kivaksi. Kaikki kol-
me sanovat oppineensa uu-
sia asioita.

”Täällä oppi paljon. Al-
kusammutus sankoruiskulla 
oli kaikkein kiinnostavinta. 
Oli myös kiva, kun sai istua 
poliisi- ja paloautossa”, Emi-
lia tuumii päivän annista.

Ryhmien lähtiessä polku-
pyörillä takaisin kouluilleen 
Keikyän VPK:n Satu ja Mi-
ka Airio jakoivat heille vie-
lä ensiapu- ja turvallisuus-
ohjeen.

Keikyän ja Pehulan koulun oppilaat kokoontuivat puuhapäivään Keikyän metsästysseura Eräveikkojen majalle Eräperkoon.

”Lapsille tekee hyvää toimia 
viranomaisten kanssa.

Atte Ojala ja Heikki Tapio seuraavat ensiapurastilla Satu Airion esitystä elvytyksestä. Tässä hän näyttää, miten tajuttoman ihmi-
sen hengitystiet avataan.

4H-kilpailuja 
Mouhijärvellä
Mouhijärvellä kisattiin 
17.5. 4H-metsätaito- ja 
luontopolkukilpailut. 

Tulokset:
METSÄTAITO
Sarja: 13-14v.
1. Olga Teräväinen 
Ikaalinen 96p
Sarja: 15-17v.
1. Ville Jokela 
Sastamala 160p
2. Emmi Jokela
Sastamala 139p
3. Aleksi Yli-Mattila 
Sastamala 126p
4. Salla Lesonen 
Sastamala 125p
Sarja: 18-28v.
1. Hanna Äyväri
Huittinen 90p

LUONTOPOLKU 
Sarja: 6-9-vuotiaat
1. Katri Vesman 
Ikaalinen 123p
2. Mari Teelmäki 
Ikaalinen 118p
3. Heikki Linnainmaa 
Sastamala 115p
4. Sanni Lesonen 
Sastamala 114p
5. Aarne Lahti 
Ikaalinen 109p
6. Sara Vesman 
Ikaalinen 99p
6. Aino-So! a Juurijärvi
Ikaalinen 99p 

8. Vinja Viljanen 
Sastamala 92p
9. Fanny Nyman 
Sastamala 91p
10. Essi Katajamäki 
Ikaalinen 89p
11. Eetu Lesonen 
Sastamala 82p
12. Milla Eino 
Sastamala 73p
Sarja: 
10-12-vuotiaat
1. Miina-Reetta Lahti
Ikaalinen 133p
2. Elina Äyväri 
Huittinen 130p
3. Paula Linnainmaa 
Sastamala 127p
4. Kari Lähdekorpi 
Sastamala 114p
5. Petra Mäenranta
Ikaalinen 105p
6. Roberto Luht 
Ikaalinen 93p
7. Emilia Mäenranta 
Ikaalinen 88p
7. Valtte Viljanen 
Sastamala 88p
7. Miska Kemppainen
Ikaalinen 88p
10. Laura Vesman
Ikaalinen 85p
11. Oskari Teräväinen
Ikaalinen 84p

LUONTOPOLKU 
PERHESARJA
1. Perhe Teräväinen 
Ikaalinen129p

Eetu Lesonen tarkkana luontopolkukilpailussa.

Suosi mainostajiamme. 
He tarjoavat sinulle

tämänkin Alueviestin. 

Alueensa asialla
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Euran Pallo taistelee 
uudessa Kolmosessa

 ! Joukkueessa on vahva edustus Alueviestin levikkialueelta.
 " Föger Nakmann

Jalkapallokaudelle 2011 ta-
pahtui muutos alueen sar-
jasysteemeihin, kun Sata-
kunnan ja Tampereen piiri-
en kolmosdivarit yhdistyivät. 
Tämä tarkoitti tiukkoja säily-
mistaistoja vuonna 2010, sil-
lä uuteen sarjaan tuli Sata-
kunnasta neljä ja Tampe-
reen piiristä seitsemän jouk-
kuetta.

Euran Pallon ainoa tavoi-
te kaudelle 2010 täyttyi, kun 
viimeisellä kierroksella jouk-
kue varmisti sijoituksensa 
sarjakolmosena ja paikka 
tulevankin kauden Kolmo-
seen avautui. 

Kausi 2011 on alkanut ku-
takuinkin odotetusti. EuPalla 
on nuori joukkue ja se on ai-
heuttanut vaihtelevuutta ot-
teisiin. Kärkikahinoissa eu-
ralaiset eivät tällä hetkellä ole, 
mutta putoamisviivakin on 
saatu pidettyä kaukana erityi-
sesti toukokuun aikana tul-
leiden kolmen voiton myötä. 
Joukkueen valmentaja Juha-
Pekka Erkkilä kertookin ta-
voitteeksi ”olla paras satakun-
talainen joukkue Kolmosessa 
ja jättää pari Tampereen piiri-
läistäkin taakse”.

EuPassa toimii tällä het-
kellä vahvan euralaisrungon 
lisäksi myös runsaasti Alue-
viestin levikkialueelta tulevia 
miehiä. Joukkueen valmen-
nuksessa hääräävät pääval-
mentaja Juha-Pekka Erkkilä 
ja pelaajavalmentaja Mikko 

Kärki ovat molemmat Sas-
tamalasta. Kokemäen Jar-
no Perttula ja Sastamalan 
Mikko Laine ovat tuttuja 
nimiä avauskokoonpanos-
ta ja Säkylän Lauri Ikonen 
tuo vaihtoehtoja puolustus-
päähän. Miehistöön ovat 

vammalalaisista palaamas-
sa myös  varusmiespalve-
lustaan Porin Prikaatissa 
suorittava Wili Hukkanen 
ja alkukauden pilanneesta 
sairaudesta toipunut Ville 
Erkkilä. Harjoituskaudella 
mukana oli myös huittislai-
nen Sakari Tuomola, mut-
ta valitettavasti loukkaantu-
minen pilasi miehen kauden.

TPV/2 palautti 
EuPan maan 
pinnalle
Euran Pallo kohtasi kauden 
toisen tappionsa lauantaina 
kotikentällään. Paremmalla 
asenteella liikenteessä ollut 
TPV/2 haki pisteet lukemin 
1-4 (0-2).

Kohtalaisen hyviä otteita 
aiemmissa peleissä esittänyt 
euralaisjoukkue sortui tällä 
kertaa jonkinnäköiseen peli-
rohkeuden puutteeseen, sillä 
peliä ei millään tohdittu pyö-

rittää rauhallisesti, vaan ker-
ta toisensa jälkeen sorruttiin 
pitkien pallojen yrittämi-
seen. Vieraiden puolustus 
oli kuitenkin vahva, eikä Eu-
Pa onnistunut kovin mon-
taa paikkaa luomaan pysty-
syötöillä.

Toisaalta myös TPV:n rat-
kaisevat syötöt olivat varsin-
kin ensimmäisellä jaksolla 
luokattomia, eikä kotijouk-
kueen puolustuksella ollut 
suurimmaksi osaksi hädän 
päivää.

Tappion myötä euralaiset 
pysyivät sarjassa viidentenä, 
mutta maanantaina pelattu 
ottelu FC Tigersia vastaan on 
saattanut muuttaa sarjatau-
lukkoa moneenkin suuntaan.

Joukkueen seuraava ot-
telu on lauantaina 11. kesä-
kuuta Eurassa, legendaari-
sella ”Wembleyn” nurmella. 
Vastaan asettuu sarjan kärki-
päässä keikkuva Tampereen 
Kisatoverit.

TPV:n pelaajien törmäillessä Antti Julin pitää katseensa pallossa. Kuva: Waltteri Erkkilä.

Sastamalan 
Pesäpallopuulaki

 # Lihan Liukkaat – 
Pesähait 11 – 3

 # SW-Näpy - 
Karkun baari 11 – 17

 # Karkun baari - 
Lihan Liukkaat 6 – 5

 # SW-Näpy – 
Ipa 9 – 11

www.loimaanlaatuauto.fi

Alennukset 100–5000 !/auto/pyörä
jopa ilman käsirahaa ja korkoa!

Ensimmäinen erä vaikka elokuussa.

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

Lamminkatu 7,
Myynti

040 450 7001
Huolto

040 450 7002

Lamminkatu 39,
Myynti

040 450 7011
Huolto

040 450 7012

Tee hyvä kauppa 
Loimaalla!

Ostamme ja vaihdamme 
halvempaan.

 ! Palvelukseen halutaan
JAKAJAN 

PAIKKA AVOINNA

p. 010 2290 415
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Kiikan Riennon 
sarjakisat käynnistyivät
Kesän ensimmäiset sarjaki-
sat aloitettiin Honkolan ken-
tällä. Keikyän Osuuspankki 
toimi kisaisäntänä ja kisois-
ta lähti monta iloista lasta 
reppujen kera kotiin.

TULOKSET:
M17 100m
1) Sakari Mäkinen 12,90
T15 100m
1) Marianne Viitamaa 14,80
T15 kuula 3kg
1) Marianne Viitamaa 6.95
T13 60m
1) Janina Keronen 9.00
T13 pituus
1) Janina Keronen 387
T13 kuula 2.5kg
1) Janina Keronen 7.66
P13 60m
1) Antti Miettinen 9,70
2) Heikki Ketola 9,80
3) Aleksi Inkinen 9,90
4) Santeri Jalonen 10,10
5) Viljami Heinonen 11,70
P13 pituus
1) Aleksi Inkinen 361
2) Heikki Ketola 342
3) Antti Miettinen 310
4) Santeri Jalonen 291
5) Viljami Heinonen 165
P13 kuula 3kg
1) Aleksi Inkinen 7.70
2) Santeri Jalonen 5.09
3) Viljami Heinonen 3.68
T11 60m
1) Karoliina Iso-Ropo 10,70,
2) Kiia Korpela 11,70
T11 pituus
1) Karoliina Iso-Ropo 320
2) Kiia Korpela 274
P11 60m
1) Joonatan Junkkala 9,50
2) Mikko Ylinen 10,00
3) Julle Virtanen 10,20
4) Tommi Laaksi 10,50
5) Reino Ketola 10,60
6) Harri Ketola 10,80
7) Joona Salminen 11,10
8) Matias Inkinen 11,50
9) Janne Lemola 15,10
P11 pituus
1) Joonatan Junkkala 365
2) Julle Virtanen 348
3) Tommi Laaksi 345
4) Mikko Ylinen 335
5) Harri Ketola 328
6) Joona Salminen 303
7) Reino Ketola 211
8) Matias Inkinen 289
9) Janne Lemola 226
T9 40m
1) Petra Jalo 7,10
2) Pilvi Jalo 7,30
3) Julia Junkkala 7,70
4) Lilli Virtanen 7,80
4) Milla Pääkkönen 7,80, 6) 
Anni Nieminen 8,20
7) Wilma Rintala 8,50
7) Jose! ina Hirvikoski 8,50 
9) Tiia Koskinen 8,60
9) Ronja Virtanen 8,60
T9 junnukeihäs

1) Julia Junkkala 13.00
2) Petra Jalo 10.01
3) Milla Pääkkönen 8.78
4) Pilvi Jalo 7.51
5) Lotta Joona 6.50
6) Tiia Koskinen 6.05
7) Lilli Virtanen 5.93
8) Ronja Virtanen 5.76
9) Anni Nieminen 5.52
10) Wilma Rintanen 5.26, 
11) Jose! ina Hirvikoski 5.19.
P9 40m
1) Jeremias Saukola 7,30
2) Teemu Miettinen 7,50
3) Jaakko Pietilä 7,90
3) Eero Sakari 7,90
5) Ville Pääkkönen 8,00
5) Veikka Westergren 8,00
7) Niki Mäkilä 8,20
8) Vili Reunanen 8,80
9) Akseli Alanen 8,90
P9 junnukeihäs
1) Eero Sakari 12.57
2) Jeremias Saukola 11.84
3) Teemu Miettinen 10.91 
4) Niki Mäkilä 10.56
5) Akseli Alanen 8.85
6) Jaakko Pietilä 8.43
7) Ville Pääkkönen 7.14
8) Vili Reunanen 6.92
9) Veikka Westergren 5.76
T7 40m
1) Jessica Junkkala 8,80
1) Hilma Lehtimäki 8,80
3) Saga Stenberg 9,10
4) Jessica Miettinen 9,30
5) Jenny Alanen 9,60
6) Sinna Mäkilä 10,10
7) Laura Reunanen 10,70
T7 pallo
1) Jessica Junkkala 8.48
2) Sinna Mäkilä 6.96
3) Saga Stenberg 6.49
4) Hilma Lehtimäki 5.87
5) Laura Reunanen 4.42
6) Jessica Miettinen 3.93
7) Jenny Alanen 3.62
P7 40m
1) Niko Salminen 9,10
2) Roope Pesonen 9,40
3) Tomi Koskinen 9,60
4) Niilo Kaunisto 10,10
P7 pallo
1) Tomi Koskinen 7.06
2) Niko Salminen 6.14
3) Niilo Kaunisto 5.20
4) Roope Pesonen 4,82
T5 40m
1) Jasmin Miettinen 10,60
2) Iida Rapeli 11,40
3)Elsa Marttila 12,00
4) Aada Alanen 12,70
5) Jamina Ketonen 13,10
6) Amanda Visanen 15,00
7) Mimmi Suutari 15,50
8) Maija Koskinen 15,80
T5 pallo
1) Elsa Marttila 5.28
2) Jasmin Miettinen 4.73
3) Iida Rapeli 3.95
4) Jamina Ketonen 3.86
5) Amanda Visanen 3.50
6) Aada Alanen 2.94,
7) Mimmi Suutari 2.85

8) Maija Koskinen 2.14
P5 40m
1) Mikael Inkinen 9,90
2) Weetu Rintala 10,00
3) Julius Rajala 10,10
4) Valtteri Lahtinen 11,20 
5) Tuomas Pietilä 11,70
6) Veeti Pesonen 12,00
7) Aaro Silvennoinen 12,20 
8) Lenni Koskinen 12,60
9) Olli Savolainen 13,10
10) Johannes Ojansivu 13,40
11) Sulo Kaunisto 13,50
12) Lauri Aaltonen 19,90.
P5 pallo
1) Mikael Inkinen 9.44
2) Lenni Koskinen 5.50
3) Weetu Rintala 5.45
4) Julius Rajala 5.17
5) Tuomas Pietilä 4.56
6) Olli Savolainen 3.87
7) Veeti Pesonen 3.72
8) Sulo Kaunisto 3.35
9) Aaro Silvennoinen 2.93, 
10) Johannes Ojansivu 2.67 
11) Lauri Aaltonen 2.20
12) Valtteri Lahtinen 1.95
T3 40m
1) Viivi Pesonen 19,30
2) Iida Hynnä 24, 90
3) Helmi Visanen 28,40
4) Iida Aalto 40,30
5) Lilli Reunanen 48,00
T3 pallo
1) Viivi Pesonen 2.07
2) Helmi Visanen 1.98
3) Iida Hynnä 1.10
4) Lilli Reunanen 0.80
5) Iida Aalto 0.37
P3 40m
1) Miro Mäkitalo 12,00
2) Arttu Inkinen 13,80
3) Niilo Aarno-Kaisti 14,40
4) Luka Innanmaa 16,10
5) Rasmus Lahtinen 16,20 
6) Martti Jalarvo 17,50
7) Aleksi Ala-Pappila 20,10
8) Mikael Heinonen 20,50
9) Lauri Rajala 21,40
10) Wertti Rintala 21,60
11) Anttoni Rantala 22,80
12) Aaro Savolainen 27,80
13) Eemeli Virtanen 37,20
14) Hugo Salmi 40.20
15) Maxim Miettinen 
1.04,60 
16) Weikka Rintala 1.26,10
P3 pallo
1) Miro Mäkitalo 4.23,
2) Aleksi Ala-Pappila 3.44
3) Martti Jalarvo 3.29
4) Luka Innanmaa 3.10
5) Rasmus Lahtinen 2.70
6) Niilo Aarno-Kaisti 2.36
7) Arttu Inkinen 2.06
8) Lauri Rajala 1.85
9) Aaro Savolainen 1.66
10) Maxim Miettinen 1.55
11) Mikael Heinonen 1.52
12) Hugo Salmi 1.32
13) Wertti Rintala 1.12
14) Anttoni Rantala 1.06
15) Eemeli Ala-Pappila 0.44
16) Topias Ojansivu 0.10.

Meiltä saa Bonusta!

Kampanja voimassa 8.-18.6.2011
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JONSERED 
PIENKONEBENSIINI 5 L
Bensiini ja oikea määrä 2-tahtiöljyä on 
valmiiksi sekoitettu. Vaivatonta ja 
turvallista. 
(3,90/l)

19,50

PENSASLEIKKURI 
RYOBI RHT400
• Teho 400 W
• Terän pituus 45 cm
• Hammasväli 18 cm

54,-

RAIVAUSSAHA 
RYOBI RBC30SBSA
•  Vakiona ruohoterä ja 

siimapää suojuksineen 
•  Moottori 

2-tahtinen 
30 cm3 

• Teho 0,8 kW

229,-

VESIPUSSI H2GO
KOTTIKÄRRYYN 80 L
Kätevä, kottikärryyn sopiva vesi pussi hel-
pottaa veden kuljet tamissa tallissa, laitu-
mella, puutarhassa tai vaikka rakennuksilla. 
Vetoisuus 80 L. Pakkaus sisältää kumima-
ton, joka pitää pussin paikoillaan kottikär-
ryssä. Norm. 16,50

HARJAREPPU SWEET
6 kpl erilaisia hevosen hoito-
tuotteita läpinäkyvässä 
muovilaukussa.
Norm. 17,50

TARJOUS!
14,90 €

TARJOUS!
14,50 €

SASTAMALA www.agrimarket.fi 

Marttilankatu 44, VAMMALA 
puh. (03) 514 1811 
Av. Ma-Pe 8.00-17, La 09-13

Huittisten
Käteisvaraosa
Lauttakylänkatu 7
32700 HUITTINEN
puh. 02-569 490

Aleksi Määtälle 
vapaaottelun SM
Vammalalainen tyrvääläis-
huittislaista MMA MaxPo-
wer seuraa edustava vapaa-
ottelija Aleksi Määttä voitti 
Kouvolassa alle 77,1 kilois-
ten yleisen sarjan Suomen 
mestaruuden. Suomen lah-
jakkaimpiin vapaaottelijoi-
hin lukeutuva Määttä kukisti 
turnauksen neljässä ottelus-
saan kolme vastustajaa heti 
ensimmäisessä erässä ja vain 
yhdessä vastustaja jaksoi sin-
nitellä toiseen erään. 

Jo antiikin olympialaisis-
sa harrastettu vapaaottelu 
on viimeisten kahden vuo-
sikymmenen aikana muo-
dostunut nopeasti yhdek-
si maailman suosituimmis-
ta kamppailulajeista. Ama-
töörivapaaottelussa otellaan 
täydellä kontaktilla eli vas-
tustajan saa pystyottelussa 
tyrmätä lyönneillä tai pot-
kuilla. Mattokamppailussa 
ottelun voi lopettaa lukoilla 
tai kuristuksilla. Saavutuk-
sen arvoa nostaa osaltaan se, 
että sarja 77,1 kg on yleensä 
kaikkein kovatasoisin. Täs-
säkin turnauksessa juuri tä-
hän sarjaan oli ilmoittautu-
neita kaikkein eniten. 

Ensimmäisen vastusta-
jan Aleksi kukisti turnauk-
sen näyttävimmällä lukolla, 
jossa hän pyörähti vastusta-
jan ”selätysasennosta” ninja-
maisesti kuperkeikalla tyr-
vääläisen vapaaottelutaiteen 
tavaramerkkiin eli suoraan 
nilkkalukkoon. Toinen vas-
tustaja oli jyväskyläläinen lii-
kuntatieteilijä, joka kivenko-
van fysiikkansa ja loistavan 
painitaitonsa ansiosta sin-
nitteli toiseen erään asti. Sii-

nä Aleksin lyöntisarja johti 
tuomarin keskeyttämään ot-
telun ja julistamaan teknisen 
tyrmäyksen. 

Kypsytti 
vastustajansa
Välieräottelussa vastaan tu-
li turkulainen karateka, jol-
la oli pitkä vapaaotteluko-
kemus ja kaksi SM-hopeaa. 
Aleksi haastoi kuusivuoti-
aasta asti karatea harrasta-
neen pystytaiturin rohkeas-
ti ja pakotti iskusarjalla tä-
män viemään ottelun nope-
asti mattoon. Koko kevään 
ajan Vinkin tatamilla hiotul-
la sidonnalla Aleksi kypsytti 
vastustajansa ja nappasi pie-
nen odottelun jälkeen jälleen 
suoran nilkkalukon. 

Finaali oli varsin lyhyt, 
kun imatralainen vastusta-
ja erehtyi laskemaan matto-
kamppailussa kättään muu-
taman sentin liian alas. Alek-
si kuittasi välittömästi Mel 
Gibsonin Tappava Ase –elo-
kuvan loppurähinöistäkin 
tutulla triangelikuristuksella. 
Nähdessään vastustajan kä-
den kohoavan antautumis-
taputukseen pieni mutta si-
täkin ärhäkämpi tyrvääläis-
katsomo kohotti Kouvolan 
jäähallin kattoa useita tuu-
mia ylöspäin. Heti kulta-
mitalin kaulaan ripustami-
sen jälkeen antidoping-toi-
mikunnan edustaja nappasi 
mestarin doping-testiin, jon-
ka negatiivinen tulos osoitti, 
ettei ruokavalioon ollut ek-
synyt mitään maitokaaka-
ota ja pähkinöitä mystisem-
piä elementtejä.

Sastamalalainen Aleksi Määttä lukeutuu Suomen 
lahjakkaimpiin vapaaottelijoihin.

Ylennyksiä ja palkitsemisia 
Porin Prikaatissa
Tasavallan Presidentti on 
ylentänyt Porin Prikaatin 
henkilökunnasta Aluevies-
tin levikkialueella:

INSINÖÖRI!
KAPTEENIKSI:
Insinööriyliluutnantti Ju-
ha Matti Mäkinen (Sä-
kylä)"

Lisäksi Tasavallan Presi-
dentti on ylentänyt 
reservissä 
YLILUUTNANTIKSI: 
Luutnantti Päivi Marjat-
ta Kuusela; Sotilaslääke-
tieteen keskus, Säkylän va-
ruskunnan terveysasema

Luutnantti Markku Juha-
ni Hannus; Länsi-Suomen 

Huoltorykmentti, Säkylän 
Vaatetuskorjaamo

Porin Prikaatin henkilö-
kunnasta on palkittu: 
SUOMEN 
VALKOISEN RUUSUN 
MITALI, 
1. LUOKKA 
Kokki Tarja Holvisola 
(Säkylä) 

SOTILAS!
ANSIOMITALI 
Luutnantti Matti Kron-
man (Säkylä)

VALTION 
VIRKA!
ANSIOMERKKI"
Kapteeni evp Ilpo Mylly-
kangas (Säkylä)

KILTA!ANSIOMITALI 
(Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry):
Kapteeni evp Mauri Pen-
tinniemi (Säkylä)

Puolustushallinnon Ra-
kennuslaitos, Säkylän pai-
kallistoimisto
"
SUOMEN 
LEIJONAN 
ANSIORISTI
Rakennusmestari Veli-
Matti Ollonqvist (Säkylä)
"
SUOMEN VALKOI!
SEN RUUSUN 1. LUO!
KAN MITALI KULTA!
RISTEIN
Toimistonhoitaja Tuula 
Vehviläinen (Köyliö)

Aurinko häikäisi, auto 
ojaan Putajantiellä
Vuonna 1945 syntynyt nai-
nen suistui henkilöautolla 
ojaan Putajantiellä Mylly-
maassa maanantai-iltana 
hieman ennen kymmen-
tä. Nainen ajoi Vammalan 
suunnasta kohti Putajaa, 
kun hän auringon häikäi-
semänä ajautui ajoradan 

oikeaan reunaan ja siitä 
ojaan. Auton matka päät-
tyi sähköpylvääseen, jo-
ka meni törmäyksen voi-
masta poikki. Myös hen-
kilöauto vaurioitui. Hen-
kilövahingoilta vältyttiin. 
Alkoholilla ei ollut osuut-
ta asiaan.

 ! Poliisin piiristä
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AVOINNA ARK. 9-17, KESÄLAUANTAISIN SULJETTU

TOYOTA-MYYNTI, VAIHTOAUTOT
Henry Santaoja LOMALLA
Olli Tuominen 044 560 1264 
FIAT, CHRYSLER, CITROEN,
DODGE, JEEP-MYYNTI, 
VAIHTOAUTOT
Pekka Heinonen 044 560 1262
Juha-Pekka Mykrä 044 560 1263

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

UUSI CITROËN C3

city

Uusi Citroën C3 City alkaen: autoveroton svh. 11 160 € + arvioitu autovero 
2 836,65 € CO2-päästöllä 137 g/km + toimituskulut 600 € 
EU-keskikulutus 5,9 l/100 km. Kuvan auto lisävarustein.

Vakiona mm.
• Vakionopeudensäädin

• Ilmastointi
• ESP

• Ohjauspyörä 
nahkaa

• Radio/CD

13 997 !
Voimassa rajoitetun ajan.

Honda Stream 1,7i LS a/c 7p 137t 
-02 10.900

Alfa romeo 156 1,8 T.S. Super 4d 113t 
-05 10.950

Chrysler Voyager 2,4 A4 SE a/c 7h 133t 
-03 11.900

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

Peugeot 407 Olympia 2,0  127t 
-06 11.900

Chrysler Pt cruiser 2,2 CRD M5 Touring 
158t -04 11.950

Citroen Xsara picasso 1,6i 16v Famille 
a/c 89t -07 11.950

Volkswagen Passat Variant Comfortline 
1,9 TDI PowerDiesel 77 kW  ml.198t 
-06 14.950

Volvo V70 2,4 170hv AT 207t  -03 
 12.500

Seat Leon Stylance 1,9 TDI  a/c uudempi 
korimalli 181t -06 12.950

Skoda Octavia 1,6 Ambiente a/c 95t 
-05 13.900

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

Hyundai Sonata 2.0 CRDi GLS AAC 177t 
-08 14.950

Citroen C4 HDi 110 Exclusive Berline 
52t -07 15.900

Toyota Corolla 1,6 Dual VVT-i Sol Plus 
4ov 107t -07 15.900

Toyota Corolla 1,6 VVT-i Linea Terra 
Wagon  93t -07 15.900

Seat Altea xl 1,6 Reference a/c 47t 
-07 16.900

Chrysler Voyager 2,8 CRD A4 SE Touring 
277t -07 16.950

Dodge Caliber 2,4 M5 R/T 170hv  98t 
-07 16.950

Ford Focus 1,6 TDCi 90hv Trend  5ov 72t 
-08 16.950

Volkswagen Passat 2,0 FSI 110 kW 
Trendline 63t -06 18.900

Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol Technical 
Wagon 62t -08 22.900

Toyota Hiace 2,5 D-4D 95 4ov a/c 106t 
-08 22.900

Volvo V70 2,5T Summum Business aut 
80t -08 32.900

Shokkitarjous !
Yli 10.000!  vaihtoauton ostajalle peräkärry,
hinta 1.000!
Varusteina kippi, nokkapyörä, lehtijouset. 
Tarjous on voimassa 10 nopeimmalle



20 Keskiviikko kesäkuun 8. 2011

peugeot fi

Uusi Peugeot 308
5 vuoden takuu.

UUSI PEUGEOT 308

 
308 hinta alk. 15.500 ! + arv. autovero 4.155,84 !, kokonaishinta 19.655,84 ! + toimituskulut 600 !. 
CO2-päästöt 104–180 g/km, keskikulutus 4,0–7,8 l /100 km.  Kuvan auto erikoisvarustein. 
Takuu 5 vuotta / 100.000 km (2 vuotta ilman km-rajoitusta + 3 vuotta Peugeot jatkotakuu 100.000 km asti).

ENNAKKOESITTELYSSÄ PERJANTAINA 10.6. KLO 9-18, LAUANTAINA 11.6. KLO 10-15.

Huom! Kaikkien Peugeot 308:n
30.6. mennessä koeajaneiden kesken

arvotaan Peugeot Speedfight3 -scootteri
(arvo n. 2300 e).

Vammalan Autokeskus Ky
Itsenäisyydentie 5, p. 010 422 1960 automyynti

Pertti Järvinen 0500 634 319, Juha Ranki 0500 618 073, Arto Vuorenniemi 0400 126 289

Kuvalliset vaihtoautomme netissä: www.vammalanautokeskus.fi

Ps. Esittelypäivinä tilauksen tehneille 3 vuoden
huolenpitosopimuksesta 1. vuosi veloituksetta.

Tervetuloa! - kahvitarjoilu!

 !Alueviesti

Kokemäen perjantai-ilta 
oli pro! loitunut Sataravin 
ajatuksissa vauhti-illaksi 
jo keväällä ja toive toteutui 
mitä mainioimmalla tavalla 
ja hevosten omat ennätys-
ajat enteilevät vauhdikasta 
menoa myös juhannuksena.

Yleisöä oli paikalla mel-
kein 1500 ja pelivaihtokin 
muodostui yli 141 000 eu-
ron lukemiin.

”Luvut näyttävät hy-
viltä vaikka pelkäsimme 
koulujen päättäjäisvii-
konlopun tuovan pien-
tä yleisöäkatoa ja saim-
mepa vielä lisänäkyvyyt-
tä, kun viimeiset nel-
jä lähtöä näytettiin myös 
TotoTV:ssä, mikä toi li-
säarvoa koko Kokemäel-
le”, hallituksen jäsen Tero 
Alamäki kertoo.

Illan kovimmassa sar-
jassa suosikkina matkaan 

lähti jo ensimmäisissäkin 
Kokemäen raveissa ykkö-
seksi yltänyt Etoile Etain 
ja Mika Forssin luotsaa-
ma hevonen ei pettänyt 
nytkään vaan vei helpoh-
kon voiton ajalla 14,5a. 
Näin hevonen on jo vah-
vasti voitossa kiinni he-
vosliigassakin, missä pa-
ras hevonen palkitaan FC 
6000 kilpakärryillä. Illan 
nopeinta vauhtia piti kui-
tenkin Erkki Kujansuun 

Falco, joka nipisti uusiksi 
ennätyslukemiksi hienos-
ti 13,9a. 

”Falcon aika lupaa jo 
rataennätyksen rikko-
mista juhannuksena”, ap-
rikoi Alamäki. ”Kokemä-
ellä tehtiin mittava ratare-
montti ennen kauden al-
kua ja tuntuu, että siinä 
onnistuttiin hyvin yhteis-
työssä Porin Ravit Oy:n 
myötävaikutuksella”, Ala-
mäki jatkaa.

Mukava jatkaa 
juhannusraveihin
Illan ehdoton ykkösoh-
jastaja oli Mika Forss, jo-
ka taituroi kolme voit-
toa ja nousi näin muka-
viin asetelmiin kesärato-
jen ohjastajakilpailussa 
ja samaa voi sanoa Jarmo 
Saarelasta, joka pitää nyt 
kisan kärkipaikkaa ja on-
nistui myös illan aikana 
hienosti.

Harri Koivunen jou-
tui jäämään sairaana Ko-
kemäeltä pois, mutta tä-
män johdosta enemmän 
ajotehtäviä saaneet Ilkka 
Korpi ja Mika Forssa an-
toivat hevosten omistajille 
ja valmntajille hyvän pal-
velun sijoittumalla kärki-
päähän."

Kotiradan hevosista hy-
vä esityksen tekivät voi-
toillaan Clarissa Jerk ja 
Blue Pine Pax sekä pitkään 

voitossa kiinni ollut Vies-
kervili tehden kuitenkin 
uuden ennätysajan."

”Vauhti-ilta oli nimen-
sä veroinen ja illan tulos-
taso oli kauttaaltaan erit-
täin kova, tästä on oikein 
mukava jatkaa juhannus-
raveihin. Ennen juhannus-
ta punnerramme vielä suu-
ren ponileirin ja"  juhan-
nusviikon torstain ponira-
vien parissa, joten eipähän 
ainakaan tarvitse miettiä 
mitä juhannuksena puu-
hailee”, ravien selostajana-
kin toimiva Alamäki nau-
rahtaa."

4.900
Hobby 560tf prestige   
Etuteltta, siisti kunto -89

6.350
Honda Cb seven fifty 750 
23tkm, Huippuyksilö! -99 

3.950
Mazda B2200 Pick-Up 2,2D  
Hyvä yksilö! -93 

Nissan Vanette Cargo 1tn 
2,3 Dsl, 6-0vinen -00

3.950

Toyota Hiace 2,5 TD 4ov 
pitkä, 135tkm, sis. alv. -07

Ristikankaantie 134, Huittinen, puh. (02) 569 251, 
0400 779 231,  avoinna arkisin 9-18   

www.huittistenajoauto.fi

Huittisten 
Ajo-Auto Oy

Lisäksi n. 50 kpl henkilö- ja pakettiautoja. Myös moottoripyöriä.

Mitsubishi Pajero 2,5 TD-IC 
4x4, 215 tkm, ilmast. 
Rek. 7:lle -01

Chrysler Sebring 2,7 V6 A4 
LE 72tkm
Hieno jenkki -06

Toyota Corolla 1,6 VVT-i 
Ilmastoitu farkku, 
170tkm -05

Mercedes-Benz Vito 108 
CDI 1+8 Bussi 
Ilmastointi -03

Citroen C5 2,0i 16v VTR  
Berline 140tkm
Tasokasta kyytiä -06

Volvo V40  2,0T Classic    
automatic 220tkm
Huippuvar. -04

19.890 17.850 13.950 13.500 11.900 11.800 11.750

Volkswagen Transporter 1,9 
TD Pitkä malli -98

Volvo 850 GL 2,4i  
Vahva iso Volvo -95

Fiat Scudo Van 1,9 TD EL   
Rek. 3:lle -00

5.900 4.890 4.690
Nissan Primera 2,0 TD 
Ilmastoitu turbodiesel  -00

5.950
Mitsubishi Pajero  2,5TD IC 
4X4, Halpa d-vero -92

5.900

2.300
Volkswagen Transporter 2,0  
Juuri kats. avolava -91

Honda Cbr 125R 22tkm   
Uudet renkaat -07

2.790
Suzuki Vx 800 V2    
Kardaaniveto -94

3.900

Kokemäen ravikausi jatkui vauhdikkaasti
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Huittisten 
ammatti - ja 
yrittäjäopisto
Liiketalouden perustut-
kinto, merkonomi, 120 ov 
Asiakaspalvelun ja markki-
noinnin koulutusohjelma 
Isotalo Janita Oripää
Jortikka Jani Eura (Valmis-
tunut 10.01.2011) 
Ketola Suvi Kokemäki 
Kivimäki Iida Kokemäki 
Koski Netta Punkalaidun 
Laakso Eeva Sastamala 
Laitila Jonna Pori 
Mäkinen Heidi Sastamala 
Mäkinen Maria Säkylä 
Rantala Karoliina Sastamala 
Tamminen Jonna Säkylä 
Tuominen Emilia Sastamala 
Ylinen Markus Sastamala

Liiketalouden perustut-
kinto, merkonomi, 120 ov 
Asiakaspalvelun ja myyn-
nin koulutusohjelma
Pajunen Nita Sastamala
Rakkolainen Annika Koke-
mäki

Liiketalouden perustut-
kinto, merkonomi, 120 ov.
Talous- ja toimistopalvelu-
jen koulutusohjelma, ilta
Jokitulppo Jussi Säkylä
Tuominen Marika Kokemäki

Liiketalouden perustut-
kinto, merkonomi, 120 ov 
Taloushallinnon koulutus-
ohjelma 
Jaakkola Satu Sastamala
Kanerva Jussi Sastamala
Koivumäki Piia Punkalaidun
Korkki Niko Sastamala
Korkki Senja Sastamala
Lankinen Susanna Huittinen
Pihlava Jenni Sastamala
Voutilainen Juha Sastamala

Liiketalouden perustutkin-
to, merkonomi, 120 ov Ta-
loushallinnon koulutusoh-
jelma, ilta
Toivonen Aulikki, Huittinen 
(Valmistunut 23.09.2010)

Tietojenkäsittelyn perus-
tutkinto, datanomi, 120 ov 
Tietojärjestelmien kehittä-
misen koulutusohjelma
Hoti Valon Sastamala
Jaakkola Jyri Kokemäki
Keinänen Lauri Punkalaidun
Komulainen Ville Sastamala
Kotiranta Jesse Nokia
Kuusisto Tuomas Huittinen
Latvala Anu Huittinen
Leino Kimmo Kokemäki
Mäki Teemu Huittinen
Ojala Joonas Huittinen 
(Valmistunut  08.11.2010) 
Pulkkinen Atte Kokemäki 
Rantanen Riku Sastamala 
(Valmistunut 10.09.2010) 
Rintanen Kristiina Eura 
Roukka Jani Huittinen 
Suontausta Juha Huittinen 
(Valmistunut 11.03.2011) 
Uusinoka Joni Sastamala 
Vaaranmaa Mikko Nokia

Karkun kotitalous- 
ja sosiaalialan 
oppilaitos
Catering-alan perustutkin-
to, Suurtalouden ruoka-
tuotannon koulutusohjel-
ma, suurtalouskokki
Koivisto Lauri Huittinen
Ryynänen Crista Sastamala
Ristimäki Miikka Sastamala

Kotitalous- ja kuluttajapal-
velujen perustutkinto, Koti-
talouspalvelujen koulutus-
ohjelma, kotitalousyrittäjä
Marjamäki Hanna Sastamala
Tuomi Jemina Sastamala
Vuorijärvi Nina Sastamala

Sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkinto, lähihoitaja, en-
sihoidon koulutusohjelma
Fontaine Helene Sastamala
Juvonen Maiju Sastamala
Tuori Maija Sastamala

Sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkinto, lähihoitaja, 
kuntoutuksen koulutusoh-
jelma

Koivuniemi Mari Sastamala
Rajaniemi Taina Lavia
Seppä Mari Sastamala
Wahtera Nina Sastamala

Sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkinto, lähihoitaja, 
lasten ja nuorten hoidon 
ja kasvatuksen koulutus-
ohjelma
Korpela Susanna Sastamala
Mäki Henna Sastamala
Noukka Enni Sastamala
Toiviainen Riina Sastamala
Vuorma Anna Sastamala

Sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkinto, lähihoitaja, 
sairaanhoidon koulutus-
ohjelma
Ahvenainen Mari Sastamala
Hakala Mirva Sastamala
Harakka Anne Huittinen
Jyrkinen Ilona Sastamala
Järvenpää Riikka Kiikoinen
Laaksi Minna Sastamala
Laine Pia Sastamala
Lumiainen Mervi Sastamala
Mahlamäki Kaisu Sastamala
Murtoo Sanna Sastamala
Ojanen Tiina Punkalaidun
Purola Katriina Sastamala
Pääkkönen Heidi Sastamala
Sairiala Merja Sastamala
Sarkki Suvi Sastamala
Topi Hilppa Sastamala
Tuominen Maarit Kokemäki
Viljanen Minna Sastamala

Sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkinto, lähihoitaja, van-
hustyön koulutusohjelma
Pitkäperko Päivi Huittinen
Rauvala Armi Huittinen
Uusi-Hautamaa Soili 
Sastamala
Välimaa Sirpa Punkalaidun

Tyrvään käsi- ja 
taideteollisuus-
oppilaitos
Käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkinto, artesaani, 
ympäristön suunnittelun 
ja rakentamisen koulutus-
ohjelma, sisustusala

Heikka Miia Tampere  
Kurki Mari Kerava
Kuusela Janica Tampere 
Lang-Mero Pauliina Ylöjärvi 
Leino Iisa Mynämäki
Leino Suvi Sastamala 
Lind Jenni Riihimäki 
Mäenpää Paula Huittinen
Mäkinen Jenna Sastamala 
Nieminen Salla Sastamala 
Nurminen Sanna Sastamala
Nännimäinen Annika
Pirkkala 
Puttonen Tiia Tampere 
Ruutiainen Saska Lempäälä
Toiviainen Annika Ulvila
Vuortio Minna Vantaa 

Käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkinto, artesaani, 
esinesuunnittelun ja -val-
mistuksen koulutusohjel-
ma, puuala
Korolainen Nyyti Tampere

Käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkinto, artesaani, 
esinesuunnittelun ja -val-
mistuksen koulutusohjel-
ma, kiviala
Mäkinen Janne Kyröskoski 

Käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkinto, artesaani, 
ympäristön suunnittelun ja 
rakentamisen koulutusoh-
jelma, lavasterakentaminen
Forsman Akseli Tampere 
Hirvonen Nanna 
Sastamala
Jylhä Saara Sastamala
Nieminen Jonna Tampere
Taimi Jenni Pori
Tuomela Johanna Tampere 
Uosukainen Lea Nokia

Käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkinto, artesaani, 
tuotteen suunnittelun ja 
valmistuksen koulutusoh-
jelma, kultasepänala
Haapiainen Leena Sastamala
Kotilainen Antti Tampere 
Lehto Niina Tampere
Leikkaa Maria Sastamala
Lepistö Mia Sastamala
Merisaari Martti Sastamala
Moilanen Sari Tampere
Peltomaa Pasi Tampere
Räisänen Ilkka Tampere
Sihvonen Taru Sastamala
Viljainen Laura Naantali
Vähäkoski Susanne 
Sastamala

 ! Sastamalan päiväkotien ruokalista
Ma 14.6.
Aamupala: Moniviljapuuro, tuorepala
Lounas: Siskonmakkarakeitto, leipä, 
tuorepala
Välipala: Viilis, hapankorppu

Ti 15.6.
Aamupala: Helmipuuro, tuorepala
Lounas: Liha-makaronilaatikko, 
lanttu-porkkanaraaste
Välipala: Rieska, leikkele

Ke 16.6.
Aamupala: Kauralesepuuro, tuorepala

Lounas: Currykala, perunat, 
punajuurisalaatti
Välipala: Jäätelö, leipä

To 17.6.
Aamupala: Sydänystävänpuuro, 
tuorepala
Lounas: Uunimakkara, perunasose, 
salaatti
Välipala: Hedelmäkiisseli, voileipäkeksi

Pe 18.6.
Aamupala: Aamiainen talon tapaan
Lounas: Hernekeitto, ruisleipä, tuorepala

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

 ! Valmistuneita

www.alueviesti.fi

Sastamalan 
koulutuskuntayhtymä

Muista oppilaitoksista 
valmistuneita

Katja Iso-Kukkula ja 
Jaana Virtanen Sastama-
lan Mouhijärveltä ovat val-
mistuneet sosionomeik-
si / lastentarhanopettajiksi 

27.5.2011 Satakunnan am-
mattikorkeakoulusta.

Topi Vilenius Sastamalas-
ta on valmistunut 31.5.2011 
kone- ja metallialan työnjoh-

tajaksi Tampereen ammatti-
opistosta.

Antti Nikkilä on 1.6.2011 
valmistunut Haapajärven am-
mattiopstosta datanomiksi.

Lukunurkka
Utö – syksy ja kevät 
lintusaaressa
Suomen eteläisimmässä asu-
tussa majakka- ja luotsisaa-
ressa pääsee säätä ja vuoden-
aikojen vaihtumista seuraa-
maan aitiopaikalta. Tyyntä ja 
sumuista aamua voi seurata 
kirkas, myrskyisä ilta. Jona-
kin kevätaamuna saaressa on 
satoja haahkoja ja punarinto-
ja, syksyllä sarvipöllöjä. Eteen 
voi lennähtää lintu, jota aiem-
min ei ole tavattu Suomessa.

Utö on ollut kalastajien, 
metsästäjien ja merenkävijöi-
den tukikohta vuosisatojen 
ajan. Länsipuolen meriväylää 
suomalaiset ovat seilanneet 
maailmalle ja ulkomaan kaup-
pamiehet Suomeen. Haaksiri-
kot ja merenkulkuun liittyvät 

tarinat kuuluvat saaren histo-
riaan. Luontoharrastajalle ja 
valokuvaajalle Utö on ehty-
mätön aarreaitta.

Utön tarinaa kertoo Juha 
Laaksonen, Radio Suomen 
Luontoillasta tuttu lintutietei-
lijä.

Kirjan on kustantanut 
Maahenki Oy

Hyytävä tositarina 
vakoilusta Natsi-Saksassa
Kun sota USA:n ja Saksan 
välillä syttyi 8. joulukuuta 
1941, viiden miehen ryhmä 
USA:han paenneita nuoria 
juutalaisia päätti ottaa siihen 
osaa. Heitä motivoi taistelu 
Hitlerin valtakuntaa vastaan, 
sillä se oli aiheuttanut suun-
nattomia kärsimyksiä heille 
ja heidän sukulaisilleen. So-
luttautujat kertoo uskomat-
toman, hyytävää vakoilutril-
leriä muistuttavan tositari-
nan näistä kovia kokeneista 
sankareista, jotka eivät salas-
sapitovelvollisuutensa vuok-
si saaneet pienintäkään tun-
nustusta uroteoistaan.

Kirjan kirjoittaja Patrick 
O’Donnell on sotahisto-

rioitsija, joka on erikoistu-
nut toisen maailmansodan 
vakoiluun ja erikoisoperaa-
tioihin. Hän on kirjoittanut 
useita kiitettyjä tietokirjoja 
sekä ollut myös tekemässä 
tv-ohjelmia kuten Taistelu-
toverit-tv-sarjaa sekä useita 
dokumentteja, mm. BBC:lle.

Kirjan kustantaja on 
Gummerus.

Päätie 11,
32740 Sastamala

03-5133860

Lounas sisältää salaattipöydän, leivän, ruokajuoman 
sekä kahvin tai teen.

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 8.6.
Itämaista broileria (H+G), 
Koskenlaskijan riista-
keitto (H+G), mannapuu-
ro ja mehukeitto ...... 8,00

Perjantai 10.6.  
Keitetyt nakit (H+G),  
Itämainen pata (H+G),
Hedelmäcocktail ...... 8,00

Tiistai 14.6.
Kalaa espanjalaisittain 
(H+G), Pyttipannu (H+G), 
Raparperi-
vispipuuro (L) .......... 8,00

Torstai  9.6.
Hernekeitto (H+G), 
Kokonaista possun! lettä 
kermakastikkeessa (H+G), 
Pannari, hillo, kerma-
vaahto ..................... 8,00

Maanantai 13.6.
Talon lihapuikulat (H+G),  
Kinkku-ananasmunakas-
rulla (H+G), 
Rahka (H+G) ........... 8,00

Keskiviikko 15.6.
Broileria sinihome-
juustokastikkeessa(H+G), 
Tomaattikeitto (H), 
Omenaherkku (H) .... 8,00

Lounas sis. todella runsaan salaattipöydän, ruokajuo-
mat, leivät ja kahvin. Lounasaika 11.00 - 14.00. Hinta 
8,00 €. Muutokset mahdollisia.

Nuutilankatu 2, 
38200 Vammala

03-512 3123

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 8.6.
Hedelmäinen possupata, 
perunat, 
vadelmavaahto ........ 7,00

Perjantai 10.6.  
Jauhelihataskut, 
perunat,
Tiramisu .................. 7,00

Tiistai 14.6.
Jauhelihakastike, 
perunat, spagetti, 
hedelmäriisi ............ 7,00

Torstai  9.6.
Silakkapihvit, muusi/
perunat/liharuoka,
omenariisipuuro ...... 7,00

Maanantai 13.6.
Kinkku-/
lohikiusaus,
kiisseli ..................... 7,00

Keskiviikko 15.6.
Liha-/
pinaattikeitto, 
raparperipiirakka ..... 7,00

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

NÄLKÄLÄN
AUTOGRILLI

Varikonkatu 30, 
Sastamala

03-5114333

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

LOUNASPUFFET: 
salaattipöytä, keitto, 
päivän ruoka, 3 eri 
pizzaa, lihapullia, riisiä, 
kermaperunoita, leipää, 
sipulirenkaita, lämpi-
miä 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, salaatti-
pöytä, 
vesi, kahvi, tee ......... 6,50 Keskiviikko 8.6.

Mantelikala ............. 7,00
Jauhelihakeitto ........ 5,50

Perjantai 10.6
Havaijinleike ............ 7,00
Herkkusienikeitto .... 5,50

Tiistai 14.6.
Broilerkiusaus .......... 7,00
Kaalikeitto ............... 5,50

Torstai  9.6.
Kaalipata ................. 7,00
Hernekeitto ja 
pannari ................... 5,50

Maanantai 13.6.
Pekoninakit ............. 7,00
Pinaattikeitto .......... 5,50

Keskiviikko 15.6.
Tomaattisei .............. 7,00
Makkarakeitto ......... 5,50

Keskiviikko 8.6.
Pippuripihvi .............. 8,80
Kananpojan palapaisti ..7,30
Metsäsienikeitto ....... 6,30

Perjantai 10.6.
Porsaan kyljys ........... 7,30
Kesäkeitto ................. 6,30
Jälkiruoka: Köyhät ritarit

Tiistai 14.6.
Metsästäjän pihvi ..... 7,30
Kinkkurisotto ........... 7,30
Vihanneskeitto .......... 6,30

Torstai 9.6.
Uunikala .................... 7,30
Pasta ja kastike ..........7,30
Nakkikeitto ............... 6,30

Maanantai 13.6.
Makkarakastike ........ 7,30
Sipulikeitto ............... 6,30

Keskiviikko 15.6.
Kaalijauhelihapata ... 7,30
Makrillia munakastik-
keella .......................7,30
Juustokeitto .............. 6,30
Jälkiruoka: Mangorahka

Keskiviikko 8.6.
Kaalikääryleet ......... 7,00

Perjantai 10.6.
Jauhelihapihvit .........7,00

Tiistai 14.6.
Broilerpihvi.............. 7,00

Torstai  9.6.
Possupata ................ 7,00
 
Maanantai 13.6.
Nakkikastike ............ 7,00

Keskiviikko 15.6.
Kinkkukiusaus ......... 7,00
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HUUTOKAUPPA
Lauantaina 18.06.2011

Mouhijärven Salmissa Ryömäläntie 121.
Tarkemmat tiedot ensi viikon lehdessä.

SUURHUUTOKAUPPA
la 18.6. klo 11

Kiikoisten Seurantalolla purpurilavalla Kiikostentie 47
Huudettavaa riittää!!!

Huudot maksetaan käteisellä rahalla! Esittely klo 10.30 alkaen.
järj: Kiikoisten helluntaiseurakunta

Runsaasti uutta ja wanhaa tavaraa: rautakauppojen poistoeriä mm 
harkkoja, tiiliä, kattohuopatuotteita, sisä- ja ulkomaaleja, lakkoja, 

käsityökaluja, sähkö-ja paineilmatyökaluja, kiukaita, mineraalivillaa, 
ruohonleikkureita ja paljon muuta. Lisäksi vielä koti-irtaimistoa, kaikkea 
kivaa vinttikomeroista, ratashuoneista, navetoista, riihistä ja ladoista.
Koriste-esineitä, mattoja, valaisimia, huonekaluja, antiikkia, käytettyjä 

autoja, moposkootteri, pihapiirin kalusteita, kylmiön elementit, kylmähuone-
kompressori, kuparitaidetta, lämminverihevonen, käsin tehtyjä pöytäliinoja, 

lasitaidetta, ym. ym. ..... tämä luettelo jatkuu kun huutokauppa lähenee.
Puffetti!  Tiedustelut 0400-755511.  Tervetuloa!

 ! Huutokaupat

 ! Kokoukset

 ! Sekalaista

 ! Kurssit

 ! Kiitokset ! Palvelukseen halutaan

 ! Kutsut

 ! Myydään

 ! Vuokralle tarjotaan !""#$%
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+-"%#',)"(()
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Viitasaaren
yksityistien

ylimääräinen
TIEKOKOUS

Tiekunnan kokous pide-
tään Viitasaarentie 68

Ke 29.6. klo 19.
Käsitellään kokoukselle

kuuluvat asiat.
Hoitokunta

Sastamalan Opisto

Teatterileiri 7-9 ja 10-13-vuotiaille
Ke 29.6. klo 11 - To 30.6. klo 14 Kannarissa. Teatterikivaa ja rentoa 
meininkiä. Leiri sisältää sirkusosuuden: vauhdikkaita parcour-
liikkeitä turvallisessa ja hyvässä seurassa Aittalahden opistotalolla. 
Ilm. maksu 30! (sis. Taidekoulun korttiin). Op. Perttu Pihlaja, Kati 
Lahtivirta, Jaakko Karjula. Ennakkoilm. opettajalle 27.6. mennessä 
kati.lahtivirta@sastamala.fi

Keikyä ja Kiikka
Kirjoita kohtaus
To 16.6. klo 17.30-21 ja la 18.6. klo 13-17.45 Kannarissa. 
Ilm.maksu 20!. Op. Sami Parkkinen.
Kesäjooga
Torstaisin 16.6.-21.7 klo 18-19 Kannarin puistossa (sateella 
sisällä). Ilm.maksu 20!. Op. Elina Haapanen.
Sarjakuvaleiri 8-15-vuotiaille
Su 19.6. klo 10-21 Kannarissa. Ilm. maksu 25!. Op. Marko Ala-
kruuvi. Ilm. 13.6. mennessä opettajalle p. 044-010 5711 tai 
alakruuvi@mac.com.
Juhannusvihta
Vihdan tekoa perinteisin menetelmin ja ohjeet vihdan säilömiseksi 
kuivaamalla. Ti 21.6. klo 18 Kinnalan Koukulla. Ei maksua. Op. 
Kaarlo Koukku.
Nappulateatterileiri 4-6-vuotiaille
Touhutaan teatteriksi tarinoita ja omia juttuja. Omat eväät ja 
säänmukainen asu. Ti-ke-to 28.-30.6 klo 10-14 Kannarissa.

LINTUPARVENTIE 6, HUITTINEN

VUOKRATTAVANA
Aivan Huittisten ydinkesk. As Oy 

Karpinkulmasta 2 h + k 
käsittävä huoneisto. Miel. vanh. 
henkilölle. Vapaana 15.6. lukien.

Läh. puh. 02-569 956 tai 
040 503 5878

Naapurit, ystävät ja tuttavat
Tervetuloa juhlistamaan Ritvan uuden vuosikymmenen alkua.

la 18.6. Karkun evankeliselle opistolle
klo 14 kiitoskonsertti:

Afrikkalainen Lauluryhmä Zambian Vocal Collection, 
Kannelmiehet, Lauluyhtye Lydia ja Outileena Uotila.

klo 15.30 Kakkukahvit
Ei lahjoja, ei kukkia. Vapaaehtoinen lahja lähetykselle ja Lopenkulman rukoushuoneelle.

t. Ritva & Seppo & Maria Piiroinen

60 v60 v

Punkalaitumen keskustasta 
vasta remontoitu

KERROSTALOKAKSIO
p. 040 1626 964

Vammalan Markkinat nousevat 
perinteiselle paikalle heinäkuussa

 ! Teemana on lähiruoka, joka maistuu monen kojun tarjonnassa.
Vammalan Markkinat jär-
jestetetään tänä vuonna en-
simmäistä kertaa samana 
viikonloppuna Vanhan Kir-
jallisuuden Päivien kanssa.

Markkinat järjestävä 
Vammalan Nuorkauppaka-
mari on luonut Markkinoil-
le uudenlaisen konseptin, 
jota on puuhasteltu yhteis-
työssä Vammalan Yrittäji-
en, Sastamalan kaupungin 
ja Kirjallisuuden päivien 
organisaation kanssa.

Markkinat saavat tänä 
vuonna teemakseen ”Lähi-
ruoka”, joka näkyy ja mais-
tuu monen kojun tarjon-
nassa. Lähiruoka -teema 
tuo markkinoille runsaas-
ti erilaisia maatila-yrittäjiä 
tuotteineen, paikkakunnan 
perinneherkkuja ja luomu-
tilojen antimia.

”Paikallisen maatalo-
us- ja elintarviketuotan-
non jatkuminen ja kehit-
tyminen vaikuttavat maa-
seudun elinvoimaisuuteen 

ja työpaikkojen säilymi-
seen ja edistämiseen se-
kä kunnan työllisyystilan-
teeseen. Lähellä tuotettu-
ja ja jalostettuja tuotteita 
hankkimalla investoidaan 
koko maaseudun elinvoi-
maisuuteen, ihmisten ter-
veyteen, kunnan työlli-
syyteen, henkiseen hyvin-
vointiin, talouteen ja suo-
malaisen ruokakulttuurin 
säilyttämiseen ja edistä-
miseen. Monimuotoinen 
lähiruokatoiminta lisää 
kaupungin ja maaseudun 
välistä vuorovaikutusta se-
kä matkailua” toteaa Sas-
tamalan kaupungin/ Elä-
vän maaseudun kehittä-
mispäällikkö Katariina 
Pylsy. Hän toivookin alu-
een tuottajia ja yrittäjiä ot-
tamaan häneen pikaisesti 
yhteyttä. ”Lähiruoantuot-
tajat ja kaikki kädentaitajat 
ovat tervetulleita tuomaan 
tuotteitaan myyntiin”, Pyl-
sy kehottaa. 

Uudenlaista 
yhteistyötä
”Yhteistyö Yrittäjien kans-
sa on tuonut Markkinat lä-
hemmäksi paikallisia yrit-
täjiä. Yksi Nuorkauppaka-
marin toiminnan perus-
ajatuksista on yrittäjyyden 
tukeminen, joten markki-
napaikkojen tarjoaminen 
yrittäjille on enemmän 
kuin mieluisaa”, kertoo 
Vammalan Nuorkauppa-
kamarin puheenjohtaja ja 
Markkinapäällikkö Mika 
Valtonen. ”Paikallisia yri-
tyksiä suosimalla luomme 
mielenkiintoisen ja moni-
puolisen markkinatarjon-
nan, joka parhaimmillaan 
kantaa hedelmää myös 
viikonlopun jälkeen. Tar-
koituksena on luoda pit-
käikäinen yhteistyö, joka 
saa markkinaväen luotta-
maan paikalliseen osaami-
seen. Perinteisiä lakumyy-
jiä ei kuitenkaan unohdeta, 

onhan monelle täysi metri-
lakupussi päivän kohokoh-
ta”, jatkaa Valtonen.

Markkinat ovat rikas-
tuttaneet kaupungin ka-
tuja jo vuosikymmenten 
ajan, ajankohta ja sijainti 
ovat kuitenkin vaihdelleet. 
Monen mielestä perintei-
sin ja onnistunein paikka 
markkinoille on ollut ran-
nassa Rautavedenkadul-
la, Marttilan koulun taka-
pihan tuntumassa. Tänä 
vuonna markkinat palaa-
vat takaisin tälle suosi-
tulle tapahtumapaikal-
le, Rautaveden kauniisiin 
maisemiin. Vanhalle pai-
kalle paluu on luonnollis-
ta myös uuden ajankoh-
dan vuoksi: Vanhan kir-
jallisuuden päiviltä on 
helppo poiketa tutustu-
maan markkinahumuun. 
Tapahtumien yhdenaikai-
suus antaa siis kaksinver-
roin syytä lähteä tutustu-
maan viikonlopun antiin.

Paukkukorvessa testattiin koirien 
luonnetta ja käyttäytymistä

 ! Luonnetestit ovat kennelväen keskuudessa erittäin suosittuja. 
 Mukaan on tulossa säännöllisesti enemmän koiria kuin 
 tapahtuman aikana ehditään testaamaan.
Paukkukorven ampumara-
ta oli aivan uudenlaisessa 
käytössä toukokuisena vii-
konloppuna, kun ohjelmas-
sa oli koirien MH-luonne-
kuvaus. Koirien luonnetta 
ja käyttäytymistä kuvattiin 
ahkerasti molempina päivi-
nä. Tapahtumaan osallistui 
20 koirakkoa.

Mukana testissä oli usei-
ta eri koirarotuja, muun 
muassa beauceron, hokkai-
do, rottweiler ja australian-
paimenkoira. Luonnekuva-
us sopii kaikille roduille

Suoritus koostuu 10 eri 
osa-alueesta, joilla kuva-
taan koiran käyttäytymis-
tä erilaisissa tilanteissa sekä 
palautumista tilanteen jäl-
keen. Osa tilanteista on yl-
lätyksellisiä, osa kuvaa koi-
ran aktiivisuutta, luotta-
musta ohjaajaan ja koiralle 

”vieraisiin” ihmisiin. Kuva-
uksen aikana tarkkaillaan 
myös koiran luonteen tasa-
painoisuutta. Testin kesto-
aika on n. 45 minuuttia.

Useimmiten koirat käyt-
täytyvät rodulle tyypilliseen 
tapaan, mutta myös yllätyk-

siä syntyy. Testiarviona koi-
ra saa joko hyväksytyn tai 
keskeytetyn tuloksen. Ko-
keen voi keskeyttää milloin 
tahansa koiran liiallisen ra-
situksen välttämiseksi.

Testin parasta koiraa ei 
valita, vaan jokainen koirak-
ko kilpailee itsensä kanssa.

Tarkoituksena on kehit-
tää ohjaajan ja koiran suh-
detta sekä toimia ohjaajan 

apuna koiran koulutuksessa. 
Kasvattajille MH-luonnek-
kuvaus antaa arvokasta tie-
toa kasvateistaan ja auttaa 
rodun tyypillisen käyttäyty-
misen kartoituksessa.

Testit suosittuja
Koirien luonnetestit ovat 
kennelväen keskuudessa 
erittäin suosittuja. ”Mu-
kaan on tulossa säännölli-
sesti enemmän koiria kuin 
tapahtuman aikana ehdi-
tään testaamaan”, kertoo 
testiohjaaja Pirjo Kellope-
rä. Paikkana Paukkukorpi 
oli erinomainen testin jär-
jestämiseen. ”Hyvä kenttä 
ja monipuolinen ympäris-
tö mahdollistaa kuvausra-
dan rakentamisen. Myös 
erilaisten ”piilojen” raken-
taminen radalle onnistui 
helposti”, jatkaa Kellope-
rä, joka yhdessä testioh-
jaaja-harjoittelijana toimi-
neen Maiju Kauton kanssa 
vastasi käytännön järjeste-
lyistä.

Luonnekuvaajina toi-
mivat Kai Tarkka ja Riitta 
Liimatainen.

Tavoitteena on ottaa tu-
levina vuosina koirien 
MH-luonnekuvauksen jär-
jestäminen myös Mouhi-
järven metsästysseuran toi-
mintaan mukaan.Miten käy, kun eteen tupsahtaa yllättäen epäilyttävä haalarimies?

Rantasauna ja 
makuuaitta

VUOKRATTAVANA
kesäksi 

Rautaveden 
rannalla 

Heinoontiellä 
Sastamalassa

0400-411 780

Haemme

SIIVOOJAYRITTÄJÄÄ
Hoitamaan myymälämme siivousta. 
Häijään Säästömarkettiin, aamuisin tai 
iltaisin, kolmena päivänä viikossa.

Tiedustelut: 
niina.kallio@saastomarket.com

la 11.6. klo 12 alk. 
Loimaan Joenperässä, Majanojankulma 114

Myytävänä paljon vanhaa 
tavaraa, mm. huonekaluja, 

astioita, lehtiä ym. ym. 
Huudot maksettava heti. 
Ainoastaan käteinen käy. 

Pu"et. Meklarina Aimo Polo.
Tervetuloa!

HUUTO-
KAUPPA 

www.alueviesti.fi



23Keskiviikko kesäkuun 8. 2011

     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 8.6.
Salomon, Salomo

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 
7.15 Mantan aamupala. 8.40 Pekan 
pakina. Pekka Santonen pakinoi. 9.05 
Aamupäivän biisipaketti. 11.05 Ajankoh-
taista lounasaikaan. 12.05 Keskipäivän 
sävelet. 13.05 Tätä Suomi tanssii. 14.05 
Tänään keskiviikkona. 15.05 Iltapäivän 
iskelmäkaruselli. 16.30 Alue- ja paikal-
lisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 
Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 

23.30. Muistojen sävelet 20.00 ja 2.00. 
Musamylly soi läpi yön.

Torstai 9.6.
Ensio

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 4.00 Pekka Santo-
nen pakinoi. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 
Mantan aamupala. 9.05 Aamupäivän 
biisipaketti. 11.05 Ajankohtaista lou-
nasaikaan. 12.05 Keskipäivän sävelet. 
13.05 Levylämpimäisiä. 14.05 Tänään 
torstaina. 15.05 Iltapäivän iskelmäka-

ruselli. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 
17.00-7.00 Illasta aamuun: Alue- ja 
paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. 
Levylämpimäisiä 20.00 ja 2.00. Mus-
amylly soi läpi yön.

Perjantai 10.6.
Seppo

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. 12.05 Keskipäivän sävelet. 
13.05 Radio Top 20. Paikallisradioiden soi-
tetuimmat levyt. 14.05 Tänään perjantaina. 
15.05 Iltapäivän iskelmäkaruselli. 16.30 
Alue- ja paikallisuutiset. 17.00 Muistojen 
sävelet. Studiossa Teuski. Alue- ja paikalli-
suutiset 19.30, 21.30 ja 23.30. Musamylly 
soi läpi yön.

Lauantai 11.6.
Impi, Immi

STT:n uutiset tasatunnein 8.00-22.00. 4.00 
Pekka Santonen pakinoi. 8.10 Aamuharta-
us. 8.30 Tuokio tenaville. 8.40 Lauantai-
levyt. 9.05 Radio Top 20. 10.05 Mantan 
KESÄlauantai. Aamukahvilla Joutsenten 
reitin toiminnanjohtaja Petri Rinne. 11.05 
Viikon varrelta. 12.05 Lauantailevyt. 13.05 
Mantan KESÄlauantai. Kesämiehenä 
Samuli Kinnari. Kesätöissä n. 13.30. Kesä-
hitti n. 14.30. Kesäpaikka n. 15.30. Viesti 
studioon www.mantanlauantai.com. 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 12.6.
Esko

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

Maanantai 13.6.
Raili, Raila

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 7.15 
Mantan aamupala. 8.40 Pekan pakina. 
Pekka Santonen pakinoi. 9.05 Aamu-
päivän biisipaketti. 11.05 Ajankohtaista 
lounasaikaan. 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 paikal-
lisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun:  
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 14.6.
Kielo, Pihla

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 Aa-
muhartaus. 7.15 Mantan aamupala. 9.05 

Aamupäivän biisipaketti. 11.05 Ajankoh-
taista lounasaikaan. 12.05 Keskipäivän 
sävelet. 13.05 Listasuosikit. 14.05 Tänään 
tiistaina. 15.05 Iltapäivän iskelmäkarusel-
li. 16.30 Alue- ja paikallisuutiset. 17.00-
7.00 Illasta aamuun:  Alue- ja paikallisuu-
tiset 19.30, 21.30 ja 23.30. Listasuosikit 
20.05 ja 2.00. Musamylly soi läpi yön.

Keskiviikko 15.6.
Vieno, Moona, Viena

STT:n uutiset tasatunnein 6.00-22.00 
sekä 7.30 ja 8.30. 7.05 Aamuhartaus. 
7.15 Mantan aamupala. 8.40 Pekan 
pakina. Pekka Santonen pakinoi. 9.05 
Aamupäivän biisipaketti. 11.05 Ajankoh-
taista lounasaikaan. 12.05 Keskipäivän 
sävelet. 13.05 Tätä Suomi tanssii. 14.05 
Tänään keskiviikkona.15.05 Iltapäivän 
iskelmäkaruselli. 16.30 Alue- ja paikal-
lisuutiset. 17.00-7.00 Illasta aamuun: 
Alue- ja paikallisuutiset 19.30, 21.30 ja 
23.30. Muistojen sävelet 20.00 ja 2.00. 
Musamylly soi läpi yön.

SOITA JA VOITA
Turpakäräjien palkintona perjantaina 10.6.

Palkinnon lahjoittaa: 

2 LIPPUA
Trasitmiittiin 11.6.2011

MENOVINKIT
Radio Mantan menovinkit on edullinen 

tapa kertoa laajalle kuuntelija-
kunnallemme 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.

Miss Suomi esittelee 
kesän muotia Daniellassa

Muoti Daniella on hel-
mikuussa Vammalaan 
Itsenäisyydentielle Ex-
pertin taloon avattu ai-
kuisten naisten vaattei-
den erikoisliike. Vali-
koimaan kuuluu naisten 
vaatteet arkeen ja juh-
laan sekä kengät, laukut 
ja korut.

Värit säihkyvät nyt 
fantastisen kirkkaina ja 
hulvattomat yhdistel-
mät puhkuvat positiivis-
ta energiaa. Väripaletin 
koko skaala on mukana, 
rohkeana ja itsevarmana. 
Rohkene hullaantumaan 
karkkiväreistä - kesäjuh-
lissa jos koskaan. Arke-
na hillitse herkuttelua 
tarttumalla vain muuta-
maan suosikkisävyyn.

Vahvoja värejä voi ko-
keilla yhdistämällä ne 
ensin perusväreihin ku-
ten valkoiseen tai mus-
taan. Värimaun tarken-
tuessa uskaltaa sekoitella 
eri sävyjä ja jopa kuose-
ja näyttäviksi kokonai-
suuksiksi.

Varovainen pukeutuja 
ilahduttaa päiväänsä jo 
yhdellä hulppealla kel-
taisella käsilaukulla.

Kesän muotia tulee 
Daniellaan esittelemään 
Miss Suomi 2011 Pia Pa-
karinen tulevana lauan-
taina.

Miss Suomi 2011 Pia Pakarinen esittelee kesän 
muotia Daniellassa tulevana lauantaina.

Hurmuri hurmaa 
Kiikoisten 
kesäteatterissa
Kiikoisten Kesäteatterissa 
Purpuritien päässä Terva-
haudassa käy kiireinen ku-
hina, ilta-aurinko lämmit-
tää komean katetun kat-
somon penkkejä ja hulp-
pealla näyttämöllä tullaan 
ja mennään, ohjaaja Ti-
mo Nissi asemoi ja antaa 
viimekäden neuvoja. Pää-
roolin esittäjä Hurmuri tu-
lee kylään, pukeutuu vale-
partaan, esiintyy taiteilija-
na ja lumoaa kunnan elin-
keinoasiamiestä ja talon 
mummoa myöten kaikki 
kylän naiset. Haitari säes-
tää lemmenliekkejä ja lap-
set kuvaavat videota Ren-
ny Harlinille.  

Kahtena kesänä on 
näyttämölle tuotu pai-
kallistarinoihin pohjaava 
Birgit P. Jaakolan ja Tapio 
Parkkisen yhteistuotan-
to, kantaesitys, jonka ta-
voitteena on ollut paikal-
lishistorian esittäminen 
fiktiivisin ja perinteises-

tä kesäteatteriesityksestä 
poikkeavin keinoin.Tä-
män kesän tuotanto poik-
keaa teemasta, esitykseksi 
on valittu hulvatonta hu-
pia tarjoava veijarikome-
dia ”Hurmuri tuli taloon”, 
joka on Tapio Parkkisen 
ja Rami Saarijärven käsi-
kirjoitus ja se liitetään kii-
koislaisuuteen ainoastaan 
paikallisvärein maalailtu-
na.Päärooleissa nähdään 
tuttuja Kiikoisten Harras-
tajateatterin nimiä, uute-
na itse Hurmuri, jonka ni-
miosan näyttelee vikkelä-
liikkeinen Tuomo Tuomi-
salo.

Ensi-ilta on tulevana 
perjantaina kello 19.00 
ja toinen kesäkuun esitys 
lauantaina

11.6. kello 19.00. Vä-
liajalla palvelee naistoimi-
kunnan pu! etti. 

Näytelmän tuottaa Kii-
koisten Kotiseutuyhdistys 
ja Sastamalan opisto. 

Hurmurissa näyttelevät muun muassa Kiikois-
ten harrastajateatterilaiset Sakari Anttila, Tais-
to Ylikruuvi ja Liisa Jokela.

Esikoululaisten polskuttelut 
päättyivät kesäloman kynnykselle

 ! Sirkku Erkkilä

Syksyllä koulunsa aloittavat 
molskijat ovat talven ja ke-
vään aikana totutelleet ve-
teen, liukuneet, hyppineet, 
sukeltaneet ja kelluneet eri 
tavoin. Osalla irtosivat  jalat 
jo kunnolla pohjasta ja he 
pääsivät nauttimaan myyrä- 
ja selkäuinnin hurmasta.

Päiväkotien ja koulujen 
esikoululaisten uinninope-
tuksen päätavoite on saada 
lapset tottumaan veteen ja 
liikkumaan siinä monin eri 
tavoin. Jokaiselle uimarille 
annetaan rauha edetä omas-

Pilvilinnan 
lasten 
kommentteja:
Mikä oli kivaa uima-
koulussa?

Sanni, Eetu ja Veera: 
Kun hypittiin isoon al-
taaseen.
Silja: Merihevosella rat-
sastaminen ja meritähti.
Jimi: Kun istuttiin poh-
jaan ja puun kaato ja 
hyppiminen.
Toni, Siiri ja Roni: 
Vesiskootterilla meno, 
myyrä ja Pilvilinnan 
pläjäys.
Iida: Se kun mentiin 
sen puun alta .
Jesper: Kaikki oli kivaa.
Eedla:Uimaope.

Hoppulalaisten vaatteet päällä uinti ja uimaopen 
suihkutus.

Totta vai tarua 
-kilpailu kesätauolle
Radio Mantassa keskiviik-
koiltapäivisin käytävä leik-
kimielinen Totta vai tarua 

-kilpailu jää kesätauolle. 
Kisa palaa ohjelmistoon 
elokuussa.

sa tahdissaan oman uskal-
luksen ja tuntemusten mu-
kaan. 

Sastamalan kaupungin 
liikuntapalveluiden järjestä-
mät kesän uimakoulut sekä 
halleissa että myöhemmin 
rannoilla ovat jo käynnissä 
ja niissä on hyvä jatkaa opit-
tujen taitojen jalostamista.

Tärkeä ohje kaikenikäi-
sille rantauimareille: ui aina 
rannan suuntaisesti ja sel-
laisessa kohdassa, missä ja-
lat tavoittavat pohjan, silloin 
ei väsymyksen sattuessa tule 
yllätyksiä. Vahdi aina lapsia 
vedessä.



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

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

Hoitopalvelut

Hierontapalvelut

Hammasteknikot

Hammasteknikot

Koko lehti 
verkossa

www.alueviesti.! 

Autovuokraamot

Pitopalvelut

Kasvo- ja jalkahoitola
Dipl.kosm 

Hilkka Hakala
Sammonk. 13 p. 511 2318

KALLE FINSKA
P. 0500-621051

SASTAMALA

Jalkahoidot
Hoitola Maminelli

Rauni Kaukonen
Risto Rytin katu 30, 

Huittinen
044 590 7100

Konttorikalusteet

Parturi-kampaamot

Koko lehti 
verkossa

www.alueviesti.! 

Ella 
Tuori

Eläinfysioterapeutti

Huittinen
050 557 3450
tuorinratsutila@dnainternet.net

Kuljetuspalvelut
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Parturi-kampaamo

SAXXET
Marttilankatu 8,Tohtorinmäki,
Vammala. Ilman ajanvarausta.

Av. ma-pe 9-17

Auttamis-, 
koulutus- ja 
ohjaustyötä 

Jaska Levo 
044-360 8881

www.helmenhenki.netwww.helmenhenki.net

ÄETSÄN FHL
Fysioterapeutti

Raili Perkola
Puh. 050 338 0258

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
KIRSI EHONIEMI
Pyhäjärventie 4 SÄKYLÄ
Sarkkistentie 39 EURA
p. (02) 865 4636

Heimo Kuusisto
Op. Vammala 010 257 5211
Rainer Sillanpää
Op. Mouhijärvi 010 255 5114
0400 641 082
Tuulikki Tuomisalo
Op-Kiinteistökeskus Oy,
Vammala 010 257 5270,
0500 939 891
Kaarina Sacklén
Op. Karkku 03-513 4113
Selja Kallio
Op. Vammala 010 257 5220
Kirsi Haapanen
Op. Vammala 010 257 5224
Heikki Nelimarkka
Op. Keikyä 040 749 1115
03-51318001

OSUUSPANKKIEN-
KAUPANVAHVISTAJAT

Lääkäripalvelut

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

KARI 
ELLIMÄKI
LL, yleislääketieteen 
erikoislääkäri

Liekolankatu 15 (Medistiina)
Ajanvaraus ark. 

0400 937 450 

Suomen 
Lääkäriliiton 

jäsen

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

ÄETSÄN

Päätie 25, ÄETSÄ
PIRJO ROSSI

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

poistot, akupunktiohoidot
Ajanvaraus arkisin (03) 513 1330

Jussi
Huttunen
Lääket. lis., 
yleislääkäri

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

/(-)%#-)'1)2()31)'0&)4567
'("%$)*+,-+,./0123,451.
$"),.3.063.,3533
89:$)'&%#5
';9<%12;

Suomen
Lääkäriliiton

jäsen

Heidi Vesanen
Sisätautien ja kirurgian
sairaanhoitaja
puh. 0400 937 450

Jalkahoidot:
Eija Jaakola
Perushoitaja, jalkojenhoidon
ammattitutkinto
puh. 040 751 6643

Venosan ajanvaraus:
Kati Purola
puh. 040 541 9750

Liekolankatu 15 Sastamala

• sairaanhoitoa vastaan-
 otolla tai kotikäynneillä
• laboratorionäytteiden
 ottopalvelu
• hoiva- ja asiointiapua
• jalkojenhoitopalvelut
• Venosan tuki- ja
 hoitosukat

Alueviestin
ilmoitusmyynti

010 229 0400
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FYSIOTERAPEUTTI
RAIJA MUSTALAHTI

Kassantalo, Puistokatu 2, 3. krs
Puh. 0500 836 171

Tupurlantie 7 A 2, Häijää
Kosmetologi Tiina Mäkelä   p. 045 878 1511Kosmetologi Tiina Mäkelä   p. 045 878 1511

 Kasvo-, käsi-, jalka- ym. hoidot 

Vuokralle tarjotaan uudehkoja
 asuntoautoja. Rek. 4-6 hlö.

Paikkakunta Huittinen. Alkaen 990!/vko sis. ALVLL .
 

Soita ja kysy 040 746 7727 tai 
tomi.horna@luukku.com

ASUNTOAUTO VUOKRALLE

Jalkahuolto 
Akkavarvas

Päivi Luukkanen
Tupurlantie 7 B 3 

Sastamala / Häijää
puh. 040 524 3389

Haluatko ammatillisen keskustelun kautta selventää 
ajatuksiasi ja tavoitteitasi? Etsitkö apua vaikeassa 

elämäntilanteessa eteenpäin pääsemiseksi?

YET psykoterapeutti ja työnohjaaja
Leena Kukkonen-Lahtinen

Yleislääkäri

MARJA
KAUKOLASUOMEN 

LÄÄKÄRILIITON 
JÄSEN

Vastaanotto:
Liekolankatu 15, Vammala

(MediStiinan tilat)
Ajanvaraus:

ark. klo 8-9 ja 12-13
numerosta 03-5115808

PERINNEHOITO 
Myllymaa Tiina & Asko

p. 044 2916 597
Lousaja (Vammala)



 ! Yleisöltä

Rescuekoirista vielä
Haluaisin hieman kommen-
toida eläinlääkäri Merja Mä-
kisen kritiikkiä rescuekoiriin 
ja niitä välittäviin toimijoihin 
liittyen.

Rekku Rescue ry. toimii 
yhteistyössä Suomessa Evi-
ran ja Virossa vastaavien 
toimijoiden kanssa, yhdis-
tyksemme on rekisteröitynyt 
tuojaksi ja noudattaa eläin-
ten maahantuonnissa edel-
leen välitettäväksi tuotavien 
eläinten maahantuontisää-
döksiä ja teettää tämän lisäk-
si eläimille myös ylimääräi-
siä toimenpiteitä, kuten ne-
losrokotteen sekä ulkolois-
häädön. Lisäksi kauttamme 
maahan tulevat eläimet ovat 
pääsääntöisesti useita kuu-
kausia oloissa, jossa niiden 
terveydentilaa seurataan 
päivittäin. Emme myöskään 
tuo maahan eläintä, jolla tie-
dämme olevan sairauden oi-

reita. Se on myös meidän 
yhdistysväen etu toimia vas-
tuullisesti ja eläinten hyvin-
vointia kunnioittaen, myös 
suomalaiset eläimet huomi-
oonottaen! Suurin osa eläi-
mistä myös leikataan ennen 
sijoitusta uuteen kotiin.

Lähes kaikki eläinten hoi-
topaikkamme ovat myös re-
kisteröityneet eläinten välittä-
jiksi, jolloin tiedot niistä ovat 
myös viranomaisilla, ja eläin-
ten sijaintia ja kulkua pysty-
tään myös kontrolloimaan. 
Näin ei valitettavasti voida sa-
noa niistä kymmenistä ja taas 
kymmenistä pentutehtai-
lun myötä maahantuotavista 
eläimistä, joita tuodaan maa-
han vain ja ainoastaan rahal-
lisen voiton vuoksi. Yhdistyk-
semme tekee myös aktiivises-
ti töitä näiden eläinten hy-
väksi, ja huolehdimme niistä, 
jotka on tuotu Suomeen vail-

la lainvaatimia asiakirjoja ja 
toimenpiteitä.

Väite, jonka mukaan yhdis-
tykset sijoittavat mitä tahan-
sa koiria mihin tahansa ko-
teihin on mielestäni jo aikan-
sa elänyt. Yhdistyksemme väki 
on kouluttautunut mm. erilai-
silla koirien käytökseen liitty-
villä kursseilla, Sey:n järjestä-
millä eläinsuojelukursseilla ja 
uskoakseni olemme erittäin 
vastuuntuntoisia siinä, min-
ne ja minkälaisia koiria kotei-
hin sijoitamme. Laumanvarti-
jasekoituksen luovuttaminen 
opiskelijanuorelle kerrosta-
loon ei kuulu toimintatapaam-
me, päämäärä ei suinkaan ole 
sijoittaa mahdollisimman pal-
jon koiria, vaan löytää ainoas-
taan sopivia koteja hyväluon-
teisille, terveille, ilman omaa 
syytään kotia vailla olevil-
le eläimille. Tokihan kaltoin-
kohdelluilla eläimillä saattaa 

esiintyä käytösongelmia, mut-
ta vain vilkaisu suomalaisiin 
nettipalstoihin kertoo sen, et-
tä niitä ongelmaisia eläimiä 
löytyy ihan perussuomikoi-
ristakin, jotka ovat päätyneet 
vääriin käsiin. Ongelmakäy-
tös ei siis ole vain rescuekoi-
rille ominaista, vaan sitä esiin-
tyy ihan kaikista lähtökohdista 
tulleilla koirilla, jotka ovat vää-
ränlaisessa ympäristössä. Eläi-
men vastuullinen sijoittami-
nen on myös meidän etumme! 

Toimintaideologiaamme 
kuuluu ensisijaisesti kodit-
tomien määrän vähentämi-
nen, siksi käytämmekin kaik-
ki liikenevät varamme eläin-
ten sterilointiprojekteihin 
niin Suomessa kuin Viros-
sa ja olemme mukana erilai-
sissa tapahtumissa kertomas-
sa eläinten hyvästä kohtelusta. 

Teemme myös paljon 
eläinsuojelutyötä eri puolilla 

Suomea ja autamme suoma-
laisia eläimiä avuntarpees-
sa, mutta myös ihmisten aut-
taminen on yksi iso osa toi-
mintaamme. Avustuskohtee-
namme on erityisesti pulaan 
joutuneet vanhemmat ihmi-
set esimerkiksi isojen kissa-
populaatioiden kanssa, tä-
mäntyylisiä projekteja meillä 
on viime vuoden aikana ollut 
useita. Virolaisten löytöeläin-
tarhojen lisäksi toimitamme 
lahjoituksia lastenkoteihin 
ja asunnottomien asunto-
laanHaapsaluun, Valgaan ja 
Kohtla-järvelle. Parasta tässä 
rescuetoiminnassa onkin se, 
että yhden tahon auttaminen 
ei estä toisenkin avustamista.

Rekku Rescue ry:n puolesta
Hallituksen puheenjohtaja, 
Sey:n alueellinen vapaaeh-
toinen eläinsuojeluvalvoja 

Mira Ekholm, Kiikoinen
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Merja Mäkiselle
Viitaten kirjoittamaani jut-
tuun Viron löytöeläimistä 
ja sinun kommenttiisi ha-
luan tietää, miten tautiriski 
kasvaa, jos eläin on asian-
mukaisesti rokotettu, ma-
dotettu ja loishäädetty? Ei-
kö tällöin yhtä paljon esi-
merkiksi ulkomailla näyt-
telyissä käyvä rotukoira voi 
kantaa tautiriskia muka-
naan?

Toiseksi väite siitä, et-
tä ”isokokoisia, pentuina 
sosiaalistamattomia lau-
manvartijarotujen sekoi-
tuksia” tuotaisiin Pelaste-
taan koirat ry:n ja Rekku 
Rescue ry:n ”toimesta” tu-
lisi todentaa. Samoin se, et-
tä ne kaksi Virosta tuotua 
rescueta olisi etsinyt kotia 
näissä yhdistyksissä. 

Nea Goman

Ilmaise mielipiteesi 
Alueviestissä, lähetä postia

toimitus@alueviesti.fi  tai PL 101, 
38201 Sastamala

Pitopalvelut

Psykologipalvelut

Minna Tarmi
Psykologian tohtori

Ajanvaraus 
ja tiedustelut

050 4912 912

Vastaanotto 
Huittisten Lääkäripalvelu
Karpintie 14, HUITTINEN

www.psykologipalvelubluerose.fi

Psykologipalvelu BLUE ROSE

Sastamala
GSM 040 555 5157 

  www.vuokrateltat.com

Suunnitteletko juhlia? 
Telttavuokraus
JUHA KETOLA

Rakennus- ja Korjauspalvelu T:mi Pentti Lehtisalo

050-331 9093050-331 9093 www.yrp-ahlroth.fi
MUISTA KOTITALOUSVÄHENNYS!

!"#$%&%'(($$%

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!

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

Ruosteenestoa

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

Rakennuspalvelut

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

V-P. BÄCKMAN

ELÄVÄÄ 
MUSIIKKIA

050-5901541

TÄYDEN PALVELUN TALO

Urakoitsija TIMO JOONA

Saneeraat tai remontoit: ULKO- JA SISÄ-
MAALAUKSET, LAATOITUKSET, TAPETOINTI, 

TASOITETYÖT. 35 V. KOKEMUKSELLA. 
KOTITALOUSVÄHENNYS.

OTA YHTEYTTÄ 0500 631 509

Puu- ja parkettilattioiden hionnat, 
lakkaukset ja asennukset.
Myös muut kodin remontit 
15 vuoden kokemuksella.

Puh. 0400 194 399 tai 045 110 4702

SASTAMALAN

TERO KINNUNEN
KIINTEISTÖHUOLTOA, 
REMONTOINTIA JA 

RAKENTAMISTA
045-237 2185 

tero.kinnunen@mokkitalonmies.fi
www.mokkitalonmies.fi

MÖKKITALONMIESMÖKKITALONMIES

Puutavaraliikkeitä

Puh. 03-5130100, 0500-832740, 050 303 0827
Koivulantie 78, 38250 Sastamala, Roismal

PUUTAVARAMYYNNISSÄ

T:mi SAMI KOIVUT:mi SAMI KOIVU

Lämpökamerakuvaukset

EMR-nosturipalvelut

Erkki RintalaErkki Rintala

Palvelu-
hakemistossa 

ilmoitat 
edullisesti!

WWW.PITOPAIKKA.FIWWW.PITOPAIKKA.FI

Pitopalvelu juhliin teidän tai meidän 
tiloissa Mouhijärvellä.

Kaisa Berglund 040 572 2935

p. 010 2290 415

Kodinkonehuolto P. Krapi
Soita ensin 0500 677 355

www.kkhpk.com

Huollot, korjaukset, toimitukset, asennukset

. v

www.alueviesti.fi

WWW.ISOTALOMULTA.FI

Puh. (02) 546 0838

Tmi Jari Renfors
Puh. 044 585 9088

Kaikki rakentamiseen ja
saneeraukseen liittyvät työt:
muuraukset, laatoitukset ym.

Vesieristyslupa.
Huomioi kotitalousvähennys.

- Raskaskaluston huollot, korjaukset, 
 sähkö- sekä asennustyöt
- Hiekkapuhallukset liikutettavalla kalustolla
- Päällirakennetyöt
- Pajatyöt

Heinoon huolto ja asennus KyHeinoon huolto ja asennus Ky

Markus Järvensivu 050-5651507 
Heinoontie 260, Sastamala
Markus Järvensivu 050-5651507 
Heinoontie 260, Sastamala

 Puutarhasuunnittelu 
 Pihojen hoito
 Viherrakentaminen
 Neuvontapalvelut
 Hautojen hoito
Marja-Liisa Keskikiikonen
p. 040 - 568 0957
info@vihertoimi.!

Atelier Pink Camellia
          väritaiteilija N. Mesin

p. 040 168 4408

Atelier Pink Camellia
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11.10 Naapureina Madridissa
12.05 Ahma - erämaan yksinäinen
12.35 Puutarhurin maailma
13.35 Anna ystävämme
14.20 Maailman matkailuaarteet
14.30 Puutarhaunelmia
15.00 Tv-uutiset
15.05 Ykkösen aamu-tv
15.55 Kiehtova maailma: 
 Matka halki USA:n
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 - 17.55 Opettaja ohjaimissa
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Ruudun vangit
19.00 Itämeren rannoilla
19.50 Ensyklopedia
20.00 Aivot ja keho
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 10 kirjaa rahasta
22.00 Van Veeterenin 
 rikostutkimukset (K15)
22.50 Terapiassa
23.20 Tv-uutiset
23.25 Ulkolinja: Myytävänä maa

06.50 Pikku Kakkonen
06.52 Kaapo
07.15 Nalle Luppakorva: Hana
07.24 Ystäväkirja
07.30 Bertin ja Ernien 
 suuret seikkailut
07.36 Tule leikkimään!
07.38 Humps
07.45 Neppajymykerho
07.54 Iso maailma
08.23 Hirveä Henri
08.34 Tohtori Koira: Pompputauti
08.50 Peukaloisen retket: Tuli
09.15 Peppi Pitkätossu
09.45 Aamutoimet ympäri 
 maailmaa
10.00 Kesärenki
10.10 Ihana Elisa
11.00 Pat & Stan
11.05 Summeri
12.05 Sydänmailla
12.50 Tangomarkkinat 2011:
 Semi! naali
14.40 Tankki täyteen
15.10 Summeri
16.10 Lentävät lääkärit
16.56 Yhteys
17.00 Utelias Vili
17.20 Pikku Kakkonen
18.00 Tohtori Kleistin perhe
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Callas ja Onassis - 
 kohtalona rakkaus
21.00 UP: Emmi Ensemble
21.05 Pasila
21.35 Puskuri via Norge
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Rikostarinoita Suomesta
22.35 Rush (K15)
23.20 Flight of the Conchords
23.50 Heartmix

06.25 Huomenta Suomi
09.25 Mitä tänään syötäisiin?
09.30 Tunteita ja tuoksuja
10.20 Suurin pudottaja
11.20 Formula 1: osakilpailu
12.50 Ostoskanava
13.55 Voittovisa
14.35 Mitä tänään syötäisiin?
14.40 Takaisin ruutuun
15.10 Selviytyjät
16.10 Kimppadiili
16.25 Salatut elämät
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Suurin pudottaja
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän Sää
19.30 Karavaanarit
20.00 Mentalist (K13)
21.00 Kova Laki: Los Angeles (K13)
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Trauma
23.35 Ilman johtolankaa

07.00 Lehmä, kissa ja valtameri
07.30 Disney esittää: Kim Possible
07.55 Kapteeni Flamingo
08.20 Inspector Cartoons
08.35 Lazy Town
09.00 Eläintarhojen elämää
09.30 Huippukokki lähtee maalle
10.00 Vauvan tarina
10.30 Morsiandieetti
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Morsiandieetti
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.30 Huippukokki lähtee maalle
15.00 Huippumalli haussa
15.55 Eläinsairaala
16.25 Pulmuset
16.55 Nelosen sää
17.00 Päivien viemää
17.50 Oprah
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Neljän tähden illallinen
19.30 Brittien Huippumalli haussa
20.57 Keno
21.00 Good Wife
22.00 Sinkkuelämää (K13)
23.15 Nelosen uutiset
23.25 Nelosen sää
23.30 Frasier
00.00 Konttori
00.30 Aavekuiskaaja (K13)
01.30 Lätkävaimot (K13)

06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 - 10.15 Opettaja ohjaimissa
10.20 Ruudun vangit
10.50 Päivän kasvo
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Naapureina Madridissa
12.10 - 13.29 Disko ja ydinsota
13.35 Anna ystävämme
14.30 A-studio
15.00 Tv-uutiset
15.05 Ykkösen aamu-tv
16.00 - 16.50 Prisma: 
 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 - 17.55 Opettaja ohjaimissa
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Ruudun vangit
19.00 Attenborough: 
 Nisäkkäiden maailma
19.50 Luonnon ihmeitä
20.00 Tosi tarina: Rakas veljeni
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu
21.00 Oliver Twist
22.30 Nykyajan ihmeet
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Itämeren rannoilla
00.10 Ideal (K15)

06.50 Pikku Kakkonen
06.53 Kaapo
07.16 Kotirannan kalajuttu
07.22 Saari
07.26 Musavideot: Trampoliini
07.30 Pasin ja Kielon valtakunta
07.41 - 07.45 Neppajymykerho
07.50 Iso maailma
08.18 Animalia
08.42 Katja-Kai ja Aimo-Anna:
 Taiteilua
08.50 Paikallisuutiset
10.10 Ihana Elisa
11.00 Pat & Stan
11.05 Summeri
12.05 Tohtori Kleistin perhe
12.55 Yhteys
13.00 Kaksi vanhaa tukkijätkää
14.23 Norjaa ristiin rastiin
14.30 Pasila
15.00 Summeri
16.00 Pat & Stan
16.10 Lentävät lääkärit
16.56 Yhteys
17.00 Viidakkokirja
17.20 Pikku Kakkonen
18.00 Satuhäät
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Korttelilääkäri
19.50 Kesärenki
20.00 Jako kahteen
20.30 Tankki täyteen
21.00 Ajankohtainen kakkonen
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kuoleman laukaukset (K15)
23.45 Riskirajoilla: 
 Laivojen pelastustiimit

06.25 Huomenta Suomi
09.25 Mitä tänään syötäisiin?
09.30 Tunteita ja tuoksuja
10.20 Suurin pudottaja
11.20 Ostoskanava
12.25 Voittovisa
12.40 MTV3 Chat
14.05 Voittovisa
14.35 Mitä tänään syötäisiin?
14.40 Miehen puolikkaat
15.10 Samaa sukua
16.10 Kimppadiili
16.25 Salatut elämät
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Suurin pudottaja
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän Sää
19.30 Karavaanarit
20.00 Pientä pintaremonttia
21.00 Event (K13)
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Todistettavasti syyllinen (K15)
23.35 L-koodi
00.45 Rillit huurussa

07.00 Lehmä, kissa ja valtameri
07.30 Disney esittää: Kim Possible
07.55 Kapteeni Flamingo
08.20 Inspector Cartoons
08.25 Inspector Cartoons
08.35 Lazy Town
09.00 Eläintarhojen elämää
09.30 Huippukokki lähtee maalle
10.00 Vauvan tarina
10.30 Morsiandieetti
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Morsiandieetti
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.30 Huippukokki lähtee maalle
15.00 Huippumalli haussa
15.55 Eläinsairaala
16.25 Pulmuset
16.55 Nelosen sää
17.00 Oprah
18.00 Radio Aallon Helsinki-
 päivän konsertti
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Neljän tähden illallinen
19.30 Amerikan hauskimmat 
kotivideot
20.00 Huvila & Huussi
20.57 Keno
21.00 NCIS Rikostutkijat (K13)
22.00 4D: Vaimo nettikaupasta
23.00 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Frasier
23.45 Konttori
00.15 MotoGP-makasiini
00.45 Start!
01.15 NCIS Rikostutkijat (K13)

06.55 Ykkösen aamu-tv
09.30 - 10.15 Opettaja ohjaimissa
10.20 Ruudun vangit
10.50 Päivän kasvo
11.00 Tv-uutiset
11.05 YLE News
11.10 Naapureina Madridissa
12.05 - 12.35 Hovsjö palaa
12.45 Attenborough: 
 Nisäkkäiden maailma
13.35 Anna ystävämme
14.30 Aivot ja keho
15.00 Tv-uutiset
15.05 Ykkösen aamu-tv
16.00 Avara luonto: Ganges
16.55 Viittomakieliset uutiset
17.00 Tv-uutiset
17.10 - 17.52 Opettaja ohjaimissa
18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää
18.20 Päivän kasvo
18.30 Ruudun vangit
19.00 Historiaa: Hitlerin väärentäjät
20.00 Benidorm
20.25 Viking Lotto ja Jokeri
20.30 Tv-uutiset ja sää
20.55 Urheiluruutu ja V5-ravipeli
21.05 A-studio
21.40 Ulkolinja: Pihvi kaikille
22.35 Ensyklopedia
22.45 Terapiassa
23.10 Tv-uutiset
23.15 Taiteilijaelämää

06.50 Pikku Kakkonen
07.44 Neppajymykerho
07.52 Iso maailma
08.21 Pertti ja Purtti
08.35 Vasikantanssi: 
 Lehmipoika ja vasikkatyttö
08.50 Paikallisuutiset
10.10 Ihana Elisa
11.00 Pat & Stan
11.05 Summeri
12.05 Asessorin naishuolet
13.30 Vuosirenkaita
13.40 Ajankohtainen kakkonen
14.30 Jako kahteen
15.00 Summeri
16.00 Pat & Stan
16.10 Lentävät lääkärit
16.56 Yhteys
17.00 Kimmo Kuu
17.20 Pikku Kakkonen
18.00 Inhimillinen tekijä
18.50 Tv-uutiset
19.00 Alueellinen uutislähetys
19.10 Urheiluruutu
19.15 Kakkosen kesäsää
19.20 Yleisurheilua: Nuorten 
Eliittikisat
21.00 Kymmenen riivinrautaa (K11)
21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22.05 Kova laki: Erikoisyksikkö (K15)
22.50 Odessan miehet (K15)

06.25 Huomenta Suomi
09.25 Mitä tänään syötäisiin?
09.30 Tunteita ja tuoksuja
10.20 Suurin pudottaja
11.20 Ostoskanava
12.25 Voittovisa
12.40 MTV3 Chat
13.40 Voittovisa
14.05 Mitä tänään syötäisiin?
14.10 Perhesiteet
15.10 Pientä pintaremonttia
16.10 Kimppadiili
16.25 Salatut elämät
16.55 Salatut elämät
17.25 Salatut elämät
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Suurin pudottaja
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän Sää
19.30 Karavaanarit
20.00 Nyt huudetaan, Leijonat!
21.00 C.S.I. New York (K13)
21.55 Vikinglotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Päivän Sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Diili
23.35 Nautintona olut
00.05 D.E.A. Huumepoliisit (K15)
01.05 Kimppadiili
01.20 Voittovisa
02.20 Se Oikea
05.35 - 05.50 Kimppadiili 

07.00 Lehmä, kissa ja valtameri
07.30 Disney esittää: Kim Possible
07.55 Kapteeni Flamingo
08.20 Inspector Cartoons
08.25 Inspector Cartoons
08.35 Lazy Town
09.00 Eläintarhojen elämää
09.30 Huippukokki lähtee maalle
10.00 Vauvan tarina
10.30 Morsiandieetti
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Morsiandieetti
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.30 Huippukokki lähtee maalle
15.00 Huippumalli haussa
15.55 Eläinsairaala
16.25 Pulmuset
16.55 Nelosen sää
17.00 Oprah
18.00 Radio Aallon Helsinki-päivän 
konsertti
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Neljän tähden illallinen
19.30 Amerikan hauskimmat 
kotivideot
20.00 Unelmien poikamiestyttö
20.57 Keno
21.00 Kumman kaa
21.30 Kumman kaa
22.00 Shield - Lain varjolla (K15)
 23.00 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Frasier
23.45 Konttori
00.15 Mad Men (K13)
01.15 Lost (K15)

TV-ohjelmat ajalle 9.-15.6.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, NelonenTEEVEETEEVEE



Torstai 9.6.
08.30 Isännän pöydässä 09.00 Ken-
kälaatikko 09.20 Visaviisu 09.30 Lu-
kuhetki 09.40 Lasten kotipuu 10.00 
Elämän lähteellä 10.30 Iloa arkeen 
11.00 Patricia King 11.30 Polvijärven 
pastori 12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 12.40 Mesila 
12.55 TV7 raamattukoulu 13.40 
Peittämättömin kasvoin 14.10 Ulla 
15.10 Iloa arkeen 15.40 Rohkaisua 
Raamatusta 15.55 Pelastusrukous 
16.00 On väliä 16.30 Ohjelmatiedot 
17.00 Seitsemän 17.15 Israel Art 
17.30 CafÈ Raamattu 18.00 Come 
Home Kids 18.30 Sanan ja runon 
tuoksua 18.45 Ruokaa ja toivoa 
19.00 Kämmenellä 19.30 Hyvät, 
pahat ja pyhät 20.00 Kosketus 20.10 
Vremja tserkv 20.25 Ylistysliike 20.30 
Leo Meller ja ystävät 21.00 TV7 
Israel News 21.10 Sanan silta 21.40 
Kissa pöydälle 22.10 Underground 
C 22.40 Kuukauden kalastaja 23.10 
Rohkaisua Raamatusta 23.25 
Käännekohta 23.55 Hillsong TV 
00.25 Kirja 00.55 Pelastusrukous 
01.00 Seitsemän 01.15 Israel Art 
01.30 CafÈ Raamattu 02.00 Sanan ja 
runon tuoksua 

Perjantai 10.6.
08.30 Seitsemän 08.45 Israel Art 
09.00 CafÈ Raamattu 09.30 Come 
Home Kids 10.00 Sanan ja runon 
tuoksua 10.15 Ruokaa ja toivoa 
10.30 Kämmenellä 11.00 Hyvät, 
pahat ja pyhät 11.30 Kosketus 11.40 
Vremja tserkvi 11.55 Ylistysliike 
12.00 Leo Meller ja ystävät 12.30 TV7 
Israel News 12.40 Sanan silta 13.10 
Kissa pöydälle 13.40 Underground 
C 14.10 Kuukauden kalastaja 14.40 
Rohkaisua Raamatusta 14.55 Kään-
nekohta: Nigeriassa 15.25 Hillsong 
TV 15.55 Kirja 16.25 Pelastusrukous 
16.30 Ohjelmatiedot 17.00 Läpimur-
torukous 17.30 Kenkälaatikko 17.50 
Visaviisu: Tähän jään 18.00 Ermot 
18.30 Mesila 18.45 Uusi Testamentti 
avautuu 19.30 Yliluonnollista 20.00 
Nokia Missio 20.30 Leo Meller ja 
ystävät 21.00 TV7 Israel News 21.10 
Christian World News 21.40 Uusi 
elämä 22.10 Jumalan äänen tun-
nistaminen 23.10 Ennalleenasetta-
minen 00.15 Musiikkia 00.30 Come 
Home 01.00 Läpimurtorukous 01.30 
Kenkälaatikko 01.50 Visaviisu 02.00 
Mesila

Lauantai 11.6.
08.30 Läpimurtorukous 09.00 
Kenkälaatikko 09.20 Visaviisu 
09.30 Ermot 10.00 Mesila 10.15 
Uusi Testamentti avautuu 11.00 
Yliluonnollista 11.30 Nokia Missio 
12.00 Leo Meller ja ystävät 12.30 
TV7 Israel News 12.40 Christian 
World News 13.10 Uusi elämä 13.40 
Jumalan äänen tunnistaminen 
14.40 Ennalleenasettaminen 15.45 
Musiikkia: Angels in Paradise 16.00 
Come Home: Rakkaus on 16.30 
Ohjelmatiedot 17.00 Polvijärven 
pastori 17.30 Klubi 700 18.00 Lasten 
Taivas 18.30 Panjo ja Kani 18.40 Ruu-
tupyhäkoulu 19.00 Kirja 19.30 CafÈ 
Raamattu 20.00 Kosketus taivaasta 
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset 21.10 
Israel puhuu 21.40 Suuri Hengen 
vuodatus 22.10 Radikaalit (K11) 
23.50 Musiikkia 00.00 Elämän virta 
00.30 Tie on valmis! 01.00 Polvijär-
ven pastori 01.30 Klubi 700 02.00 
Panjo ja Kani

Sunnuntai 12.6.
08.30 Polvijärven pastori 09.00 Klubi 
700 09.30 Lasten Taivas 10.00 Panjo 
ja Kani 10.10 Ruutupyhäkoulu 10.30 
Kirja 11.00 CafÈ Raamattu 11.30 Kos-
ketus taivaasta 12.30 TV7 Jerusalem 
Uutiset 12.40 Israel puhuu 13.10 
Suuri Hengen vuodatus 13.40 Ra-
dikaalit (K11) 15.20 Musiikkia 15.30 
Elämän virta 16.00 Tie on valmis! 
16.30 Ohjelmatiedot 17.00 Come 
Home Kids 17.30 Ikuisia kertomuk-
sia 17.50 Kosketus 18.00 Parantava 
rukous 18.30 Rukouksen virrassa 
20.00 Ajankohtaista taivaasta 
20.30 Vanha Testamentti avautuu 
21.15 Rohkaisua Raamatusta 21.30 
Jumalan juoksutytöt 22.00 Marttyy-
rien ääni 22.30 Kämmenellä 23.00 
Armon kalliolla 23.30 Cantate! 00.00 
Derek Prince 00.30 Elämän lähteellä 
01.00 Ikuisia kertomuksia 01.20 
Kosketus 01.30 Parantava rukous 
02.00 Rukouksen virrassa

Maanantai 13.6.
08.30 Come Home Kids 09.00 Ikuisia 
kertomuksia 09.20 Kosketus 09.30 
Parantava rukous 10.00 Rukouksen 
virrassa 11.30 Ajankohtaista taivaas-
ta 12.00 Vanha Testamentti avautuu 
12.45 Rohkaisua Raamatusta 
13.00 Jumalan juoksutytöt 13.30 
Marttyyrien ääni 14.00 Kämmenellä 
14.30 Armon kalliolla 15.00 Cantate! 
15.30 Derek Prince 16.00 Elämän 
lähteellä 16.30 Ohjelmatiedot 17.00 
Israel puhuu 17.30 Ermot 18.00 
Lasten Taivas 18.30 Tulimummot 
19.00 Käännekohta 19.30 One Way 

20.15 Itäraportti 20.30 Leo Meller ja 
ystävät 21.00 TV7 Israel News 21.10 
Kissa pöydälle 21.40 Hillsong TV 
22.10 Come Home 22.40 Yliluonnol-
lista 23.10 Ruokaa ja toivoa 23.25 
Iloa arkeen 23.55 Pelastusrukous 
00.00 TV7 raamattukoulu 00.45 
Gershon Nerelin Israel 01.00 Israel 
puhuu 01.30 Lasten Taivas

Tiistai 14.6.
08.30 Israel puhuu 09.00 Ermot 09.30 
Lasten Taivas 10.00 Tulimummot 
10.30 Käännekohta 11.00 One 
Way 11.45 Itäraportti 12.00 Leo 
Meller ja ystävät 12.30 TV7 Israel 
News 12.40 Kissa pöydälle 13.10 
Hillsong TV 13.40 Come Home 
14.10 Yliluonnollista 14.40 Ruokaa 
ja toivoa 14.55 Iloa arkeen 15.25 
Pelastusrukous 15.30 TV7 raamattu-
koulu 16.15 Gershon Nerelin Israel 
16.30 Ohjelmatiedot 17.00 Hyvät, 
pahat ja pyhät 17.30 Yltäkylläinen 
elämä 18.00 Ikuisia kertomuksia 
18.20 Laululautta 18.30 Elämän virta 
19.00 Derek Prince 19.30 Koputus 
20.00 CafÈ Raamattu Extra 20.30 Leo 
Meller ja ystävät 21.00 TV7 Israel 
News 21.10 Varustamo 21.40 Armon 
kalliolla 22.10 Sanan silta 22.40 
Catalyst 23.10 Mesila 23.25 Rajaton 
rakkaus 00.10 Vremja tserkvi 00.25 
Parantava rukous 00.55 Pelastus-
rukous 01.00 Hyvät, pahat ja pyhät 
01.30 Yltäkylläinen elämä

Keskiviikko 15.6.
08.30 Hyvät, pahat ja pyhät 09.00 
Yltäkylläinen elämä 09.30 Ikuisia 
kertomuksia 09.50 Laululautta 
10.00 Elämän virta 10.30 Derek 
Prince 11.00 Koputus 11.30 CafÈ 
Raamattu Extra 12.00 Leo Meller ja 
ystävät 12.30 TV7 Israel News 12.40 
Varustamo 13.10 Armon kalliolla 
13.40 Sanan silta 14.10 Catalyst 
14.40 Mesila 14.55 Rajaton rakkaus 
15.40 Vremja tserkvi 15.55 Parantava 
rukous 16.25 Pelastusrukous 16.30 
Ohjelmatiedot 17.00 Nokia Missio 
17.30 Kenkälaatikko 17.50 Visaviisu 
18.00 Lukuhetki 18.10 Lasten koti-
puu 18.30 Jenni ja Noora 18.50 Sa-
nan lenkkivieras 19.00 Iloa arkeen 
19.30 Patricia King 20.00 Polvijärven 
pastori 20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 21.10 Mesila 
21.25 TV7 raamattukoulu 22.10 
Avainmedian haastattelussa 22.40 
Kosketus taivaasta 23.40 Iloa arkeen 
00.10 Rohkaisua Raamatusta 00.25 
Underground C 00.55 Pelastus-
rukous 01.00 Nokia Missio 01.30 
Lukuhetki 01.40 Lasten kotipuu

Torstai 9.6.
04.00 Teematieto 16.15 Kuoroon! 
17.00 Sininen laulu: Suomen 
taiteiden tarina 18.00 Yli-ikäinen 
35-vuotiaana? 19.00 Pieni moskeija 
preerialla 19.20 Pieni moskeija pree-
rialla 19.46 Kootut askeleet: Vera 
Nevanlinna 20.00 Tulevaisuuden ka-
lastusteknologiaa 20.30 Tohtori Åsa 
21.00 Tiededokumentti: Loppuuko 
ruoka? 21.55 Kino: Bang Rajan (K15) 
23.50 Popkult 00.20 Mullan alla 
(K15) 01.15 - 04.00 Teematieto 

Perjantai 10.6.
04.00 Teematieto 16.00 - 17.00 
Aika on musiikkia 16.55 - 18.31 
TV-arkisto: Rokkidiggari 17.00 Rok-
kidiggari 18.30 Muistojeni Karjala 
19.00 Suitsukkeen reitillä 20.00 His-
toria: Tuntemattomat sotilaat 20.48 
Mestarin siveltimestä 21.00 80-luku: 
Minä olen muistanut 21.50 Monty 
Python - totuutta hipoen 22.50 Bon 
Jovi: Kerran olimme kauniita 00.10 

Zizek puhuu! 00.12 - 01.08 Mullan 
alla (K15) 01.15 - 04.00 Teematieto 

Lauantai 11.6.
 04.00 Teematieto 09.00 Francon 
aika - näin sen koimme (Cuéntame 
cómo pasó) 10.07 Francon aika - 
näin sen koimme (Cuéntame cómo 
pasó) 11.16 Francon aika - näin 
sen koimme (Cuéntame cómo 
pasó) 12.35 Sininen laulu: Suomen 
taiteiden tarina 13.35 El Sistema - 
Venezuela soittaa 15.35 Provokaat-
torit: Dudamel Göteborgissa 16.05 
Kuoroon! 16.50 Tulevaisuuden ka-
lastusteknologiaa 17.20 Tohtori Åsa 
17.50 Tiededokumentti: Ihmiskame-
ra 18.35 Margot Fonteyn, ballerinan 
unelma 20.00 Suitsukkeen reitillä 
21.00 Kino: Pret-a-Porter 23.10 
Yhteinen sävel: Elämää juoksuhau-
doissa 00.05 Jools Holland show 
01.05 - 04.00 Teematieto 

Sunnuntai 12.6.
04.00 Teematieto 09.55 - 10.10 
Mestarin siveltimestä 10.05 - 11.41 
TV-arkisto: Rokkidiggari 10.10 
Rokkidiggari 11.40 Silkkitie 12.30 

Aika on musiikkia 13.25 Matkalla 
jossain Suomessa 14.25 Cousteau 
nuoremman meriseikkailut 15.20 
80-luku: Minä olen muistanut 16.10 
Tiededokumentti: Loppuuko ruo-
ka? 17.05 Hildegard Knef - varhaiset 
vuodet 18.00 Kino Klassikko: Nai-
nen ilman omaatuntoa 19.46 Elävä 
arkisto: Hipit 20.10 Historia: Natsien 
metsästys (K13) 20.55 Lapset pu-
huvat 21.00 Kausikortti: Bruckner! 
22.15 Zizek! 23.25 Elokuvan kätketty 
kieli (K15) 00.20 - 04.00 Teematieto 

Maanantai 13.6.
04.00 Teematieto 15.55 Matkalla 
jossain Suomessa 16.55 Venäjän 
vallankumous 1917 17.50 Francon 
aika - näin sen koimme (Cuéntame 
cómo pasó) 19.00 Monte-Criston 
kreivi 19.55 Lapset puhuvat 20.00 
Yhteinen sävel: Mandshurian Beat 
20.53 Lapset puhuvat 21.00 Rockin 
klassikkolevyt: Duran Duran/
Rio 21.55 Popkult 22.25 Kino Into: 
Kolmetoista sotaherraa (K15) 
00.30 Mullan alla (K15) 01.25 - 04.00 
Teematieto 

Tiistai 14.6.
 04.00 Teematieto 16.00 Silkkitie 
16.50 Cousteau nuoremman 
meriseikkailut 17.45 Francon aika - 
näin sen koimme (Cuéntame cómo 
pasó) 19.00 Monte-Criston kreivi 
19.55 Lapset puhuvat 20.00 Sininen 
laulu: Suomen taiteiden tarina 
21.00 Historia: Natsien metsästys 
(K13) 21.45 - 23.00 TV-arkiston kino: 
Kivikoski 1/4 21.45 Kuuma kissa? 
(K15) 23.00 Mullan alla (K15) 23.55 - 
04.00 Teematieto 

Keskiviikko 15.6.2011
 04.00 Teematieto 15.45 Matkalla 
jossain Suomessa 16.45 Tiededoku-
mentti: Itseohjautuvat aivot 17.45 
Francon aika - näin sen koimme 
(Cuéntame cómo pasó) 19.00 
Monte-Criston kreivi 19.53 Lapset 
puhuvat 20.00 Muistojeni Karjala 
20.30 Maisemamaalauksen mes-
tarien tyyliin 21.00 Erityisiä naisia: 
Madame Tshiang Kai-Shek 21.50 
Kuningattaren kuolema 23.40 Kino: 
Maharadjan kosto 01.20 Mullan alla 
(K15) 02.20 - 04.00 Teematieto

Torstai 9.6.
06.00 SubChat 08.30 Lemmen vie-
mää 09.25 Voittovisa 10.00 SubPlay 
11.00 Ostos-tv 14.00 Futurama 14.30 
Kukkulan kuningas 15.00 Xena 16.00 
Baywatch 17.00 Gossip Girl 18.00 
Subin uutiset 18.05 Lemmen vie-
mää 19.00 Kahjot jenkit 20.00 Fren-
dit 20.30 Simpsonit 21.00 Syömällä 
seksikkääksi 21.30 Ratula 22.00 Lain 
varjossa 23.00 C.S.I. (K13) 00.00 C.S.I. 
(K13) 01.00 Elämää Philadelphiassa 
(K13) 01.30 Family Guy 02.00 - 06.00 
SubChat 

Perjantai 10.6.
06.00 SubChat 08.30 Lemmen vie-
mää 09.25 Voittovisa 10.00 SubPlay 
11.00 Ostos-tv 14.00 Futurama 14.30 
Kukkulan kuningas 15.00 Sinkut 
saarella 16.00 Baywatch 17.00 
Gossip Girl 18.00 Subin uutiset 18.05 

Lemmen viemää 19.00 Kahjot jenkit 
20.00 Frendit 20.30 Simpsonit 21.00 
Duudsonit (K13) 21.30 Teräspallit 
(K13) 22.00 C.S.I. Miami (K13) 23.00 
Chuck 00.00 E! tutkii: Tosielämän 
CSI 01.00 Criss Angel - tajunnanrä-
jäyttäjä 01.30 Eureka 02.30 Family 
Guy 02.55 - 06.00 SubChat 

Lauantai 11.6.
06.00 SubChat 10.50 Voittovisa 
11.20 Ostos-tv 14.20 Sinkut saarella 
15.20 Red Bull Cliptomaniacs 15.50 
Myyntitykit 16.50 Pähkähullu paro-
diashow 17.25 Reggie Perrin 18.00 
Tanssien tähtiin 19.00 Kahjot jenkit 
20.00 Merlin 21.00 Scary Movie 3 
(K15) 22.50 Entourage 23.25 Ma! osa 
(K15) 00.40 Duudsonit (K13) 01.10 
Miami Vice 02.10 Riivatut talot 03.10 
Family Guy 03.35 - 06.00 SubChat 

Sunnuntai 12.6.
06.00 SubChat 08.30 Ostos-tv 11.30 
Criss Angel - tajunnanräjäyttäjä 
12.00 Tunteet pelissä 13.00 Ratula 
13.30 Frendit 14.00 Frendit 14.30 
Frendit 15.00 American Idol 16.00 
American Idol 18.00 Ruotsin huo-

noimmat kuskit 19.00 Gossip Girl 
20.00 Glee 21.00 Poliisiopisto 2: Eka 
komennus 22.45 Teräspallit (K13) 
23.15 Tosipaikka: Pakkomielteiden 
vangit 00.15 Ibiza 01.10 Family Guy 
01.35 Kolmossivun tyttö 02.40 - 
06.00 SubChat 

Maanantai 13.6.
06.00 SubChat 08.30 Lemmen vie-
mää 09.25 Voittovisa 10.00 SubPlay 
10.50 Ostos-tv 13.50 Futurama 14.20 
Kukkulan kuningas 14.50 Xena 
15.45 Baywatch 16.40 Luksuslukaalit 
17.35 Lemmen viemää 18.30 Subin 
uutiset 18.35 Ratula 19.05 Gossip 
Girl 20.00 Glee 21.00 Punainen 
lohikäärme (K15) 23.25 Tosipaikka: 
Pakkomielteiden vangit 00.20 Sons 
of Anarchy (K15) 01.15 Salaiset 
kansiot 02.10 Family Guy 02.35 - 
06.00 SubChat 

Tiistai 14.6.
06.00 SubChat 08.30 Lemmen vie-
mää 09.25 Voittovisa 10.00 SubPlay 
11.00 Ostos-tv 14.00 Futurama 14.30 
Kukkulan kuningas 15.00 Xena 16.00 
Baywatch 17.00 P. Diddyn juoksu-

poika 17.30 Criss Angel - tajun-
nanräjäyttäjä 18.00 Subin uutiset 
18.05 Lemmen viemää 19.00 O.C. 
20.00 Frendit 20.30 Simpsonit 21.00 
Ruotsin huonoimmat kuskit 22.00 
Supernatural 23.00 Eureka 00.00 
C.S.I. (K13) 01.00 Entourage 01.35 
Teräspallit (K13) 02.05 Duudsonit 
(K13) 02.35 Family Guy 03.00 - 06.00 
SubChat 

Keskiviikko 15.6.
 06.00 SubChat 08.30 Lemmen vie-
mää 09.25 Voittovisa 10.00 SubPlay 
11.00 Ostos-tv 14.00 Futurama 14.30 
Kukkulan kuningas 15.00 Xena 16.00 
Baywatch 17.00 Gordon Ramsay 
- pannu kuumana 18.00 Subin 
uutiset 18.05 Lemmen viemää 19.00 
O.C. 20.00 Frendit 20.30 Simpsonit 
21.00 Tanssien tähtiin 22.00 Malli-
maailman huipulle 23.00 L-koodi 
00.00 C.S.I. (K13) 01.00 Entourage 
01.35 Supernatural 02.25 Family Guy 
02.50 - 06.00 SubChat 

TEEVEETEEVEE TV-ohjelmat ajalle 9.-15.6.
Sub, YLE Teema, TV7 (vain kaapelitalouksissa)

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

Myyntineuvot-
telija Jerry 
Stenberg
010 229 0412

Myyntineuvot-
telija Heli 
Suominen
010 229 0414

Myyntineu-
vottelija 
Sanna Hasu
010 229 0415

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

Toimittaja
Minna 
Isotalo 
010 229 0418

Puheluhinnat: Matkapuhelimesta soittaessa 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min (alv 23%). Lankapuhelimesta soittaessa 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min (alv 23%)

www.alueviesti.fi

Palvelukeskus 
Annalan piha 
kaunistui

 " Hedelmäpuut ja havupensaat
 saatiin lahjoituksena.
Kansallisena puutarhapäi-
vänä 27.5.2011 Kukka- ja 
Puutarhakauppa Lillukka 
Säkylästä lahjoitti hedel-
mäpuita Palvelukeskus An-
nalaan ja Lions Club Vam-
pulan ladyt olivat lupautu-
neet hoitamaan istutustyön 
sekä täydensivät lahjoitus-
ta havupensailla. Kasvit is-
tutettiin Annalan sisäpihan 
ulkoilualueelle ikkunoiden 
lähelle, jolloin niistä pää-

see mahdollisimman mo-
ni nauttimaan. Sisäpihalla 
oli ennestään kasvialtais-
sa tuijia, mutta niiden kas-
vutila oli käynyt kovin ah-
taaksi, joten ne siirrettiin 
myös samalla maahan kas-
vamaan.! 

Palvelukeskus Annalan 
osastonhoitaja Tiina Nur-
minen ja kaupunginpuu-
tarhuri Aino Ojansuu kiit-
telivät lahjoittajia vehrey-

den tuomisesta vanhusten 
iloksi. Kaupunginpuu-
tarhurin mukaan yleensä 
kerralla lahjoitetaan vain 
muutama kasvi eikä näin 
suurta määrää kuin nyt, 
lisäksi taimet lahjoitettiin 
istutettuina sekä lupau-
duttiin vielä kastelemaan 
istutukset muutaman ker-
ran lähiviikkojen aikana 
kasvuunlähdön varmista-
miseksi. !

Sirkku Reko, Minna Koiranen, Kaarina Leppämäki, osastonhoitaja Tiina Nurminen, Maikki Tolkki, kau-
punginpuutarhuri Aino Ojansuu, Hilve Reijonen ja Tuula Saarinen istutuspuuhissa.
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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 9-12. P. 
010-8373907.

4H-Kiikoinen. Lannoitesäkki-
keräys Lasistudion takapihal-
la 1.6.-11.7. Merkitse postilaati-
kossa olevaan vihkoon tuomiesi 
säkkien määrä. Retki Särkännie-
meen to 9.6. Lähtö ABC klo 9.45. 
Perillä 6 tuntia. Vauhtix leirit ju-
hannusviikolla. Perheretki Puu-
hamaahan ma 25.7 ja retki Lint-
sille/Korkeasaareen to 28.7. Ret-
ket toteutuvat mikäli lähtijöitä 
on tarpeeksi. Teatteriretki Venes-
kosken kesäteatteriin to 14.7. Il-
moittaudu retkille ja leirille Po-
kulle. 4H-työpalvelu auttaa arjen 
askareissa - työn tilaukset Pokul-
ta. Ohjattua Leikkikenttätoimin-
taa tänä kesänä heinäkuussa ma-
to Jaaran, Halmesmäen, Vuol-
teen ja Kuosman kentillä. Lisätie-
toa kaikesta toiminnasta Pokulta 
p. 0500-497 453, kiikoinenlavi-
a4h@saunalahti.!  tai www.4h.! /
kiikoinen-lavia

4H-Lavia. Lannoitesäkkikeräys 
kunnan hallin pihassa Kärkösen-
tiellä 1.6.-11.7. Merkitse postilaa-
tikossa olevaan vihkoon tuomie-
si säkkien määrä. Retki Särkän-
niemeen to 9.6. Lähtö Lavian 
torilta klo 9.30. Perillä ollaan 6 
tuntia. Tulossa Topi-Nallen on-
kikilpailu srk-kodin rannassa ma 
13.6 klo 18. Perheretki Puuha-
maahan ma 25.7 ja retki Lintsille/
Korkeasaareen to 28.7. Retket to-
teutuvat mikäli lähtijöitä on tar-
peeksi. Teatteriretki Veneskosken 
kesäteatteriin to 14.7. Ilmoittau-
du retkille Pokulle 4H-työpalve-
lu auttaa jälleen kesän aikana ar-
jen askareissa - työn tilaukset Po-
kulta. Kesäkuussa avataan jälleen 
jäätelökioski! Lisätietoa kaikesta 
toiminnasta Pokulta p. 0500-497 
453, kiikoinenlavia4h@saunalah-
ti.!  tai www.4h.! /kiikoinen-lavia

Eläkeliiton Äetsän Yhdistys. 
Olemme saaneet kutsun EL Kan-
kaanpään yhdistyksen 40-vuo-
tisjuhlaan 17.6.2011 klo 12.00 
Venesjärven Rantalavalle, Venes-
järventie 880.  Ruokailu ja terveh-
dykset jo klo 11.00 alkaen. Hy-
vää ohjelmaa, mm. puhe toim.
joht. Jukka Salminen. Tanssia Jä-
mijärven Pelimannien tahdissa. 
Nyt kesäpäivän viettoon kesäi-
siin maisemiin.

Eläkeliiton Köyliön yhdistys. 
EL. Merikarvian yhdistys kut-
suu yhdistyksen 40v. kutsu juh-
laan Krookkaan Ravintola Ran-
tahuoneelle ke 15.6.2011 klo 

12.00. Runsaasti ohjelmaa. Lo-
puksi tanssia Tuija Vienosen or-
kesterin tahdittamana. Maksul-
linen tilaisuus sist. ruokailun ja 
kakku kahvit. Ilm.10.6. mennessä 
puh. 050-5366544 tai vtiitinen@
suomi24.!  Eläkeliiton Kankaan-
pään yhd. kutsuu 40 v. juhlaan 
pe 17.6.2011 Venesjärven Ranta-
lavalle. Ruokailu klo 11.00 ohjel-
ma alkaa klo 12.00. Ohjelmassa 
mm. tj. Jukka Salmisen juhlapu-
he. Musiikista vastaa Jämijärven 
Pelimannit. Maksullinen tilaisuus 
Ilm. viim. 10.6. mennessä puh. 
050-5842117. Kesäteatteriretki 
Eurajoelle Kuivalahden kesäte-
atteriin ti 5.7. kello 19.00. Parast 
unhotta tommone. Mennessä tu-
tustumme Aarteita Köyliön Kirk-
kokarilta näyttelyyn esihistorian 
opastuskeskus Nauravassa Lohi-
käärmeessä. Ilm. 20.6. mennessä 
puh. 0500818533

Eläkeliiton Lavian yhdistys. 
Kiikoisten yhdistys kutsuu pe-
rinteisiin Suvilysteihin Kiikois-
ten Nuorisoseurantalolle 10.6. 
alkaen ruokailulla klo. 12. Ohjel-
maa arvonta ja lopuksi tanssia. 
Kankaanpään yhdistys kutsuu 
40-vuotisjuhlaan 17.6. Venesjär-
ven Rantalavalle alkaen ruokai-
lulla klo. 11. Monipuolinen ohjel-
ma ja lopuksi tanssia.

Eläkeliiton Mouhijärven yh-
distys. Eläkeliiton Kankaanpään 
yhdistys kutsuu 40-vuotisjuh-
laaan pe 17.6. klo.11.Venesjär-
ven Rantalavalle Venesjärventie 
880. Ruokailu, kahvitarjoilu, mo-
nipuolinen ohjelma sekä lopuksi 
tanssia.Ilm. 10.6. mennessä puh. 
050-5186160 tai 050-5462003.

Eläkeliiton Suodenniemen Yh-
distys. Pietarin matka pyydetään 
maksamaan säästö- tai osuus-
pankkiin 22.6. mennessä -Vie-
lä muutama paikka kesäteatte-
riin 9.7.11

Eläkeliiton Suodenniemen yh-
distys. Seuraavat EL:n yhdistyk-
set ovat kutsuneet 40-vuotisjuh-
liinsa: Harjavallan 15.6.2011 klo 
13.00 Harjavallan Seurakuntata-
lolle. Porin 16.6.2011 klo 15.00 
Viikkarin Valkamaan Juhana 
Herttuankatu 17 ja Kankaanpään 
17.6.2011 klo 12.00 Venesjärven 
Rantalavalle Venesjärventie 880. 
Oma leiripäivä on 16.6.2011 klo 
10.00 Salmissa.

Eläkeliiton Vammalan yhdis-
tys. Meidät on kutsuttu viettä-
mään Kankaanpään yhdistyk-
sen 40v. juhlia Venesjärven Ran-
talavalle Venesjärventie 880 pe 
17.6. Ruokailu klo 11-12. Tanssit 
tahdittaa Jämijärven peliman-
nit. Muistattehan myös Kiikois-
ten Suvilystit 10.6. klo 12-16.30 
Kiikoisten nuorisoseurantalol-
la .os.Kiikoistentie 47. Muutama 
paikka vapaana Sata-Häme Soi 
–konserttiin to 30.6. Lähtö Lau-
hamo Oy:n tallilta klo 13.45, Its.
tietä l-asemalle, josta lähtö klo 
14.00 kohti Karkkua. Ruokailem-
me Tei-Tuvalla, esitys alkaa klo 
17.00. Ilm. 17.6. mennessä. – Ro-

salan Viikinkikylään ja Bengtskä-
rin majakalle ti 2.8. ilmoittautu-
minen käynnissä, koko päivän 
retki. – Lisäpaikkoja Lehmiran-
taan 30.9.-3.10. B-taloon 1 2-h 
huone, Tervahoviin 3 1-h huo-
netta. – EL:n laulukirjat retkil-
le mukaan. Lisätiedot matkoista 
Lea/040 764 6611, soittele!

Etelä-Satakunnan Postimerk-
kikerho. Muistutus Forssan ker-
hon kesätapaamisesta 9.6. klo 18 
Tammelassa, lisätietoja puh. joh-
tajalta 046 5587176

FC Kalakerho. Nuorten mato-
onki-ilta Supan rannassa ke 8.6. 
klo 18-19:30. Tervetuloa!

Huittisten Eläkeläisyhdistys-
ten Yhteistyötoimikunta HELY. 
Suuri saaristokierros Turun saa-
ristossa Paraisilta Kustaviin 4.8. 
Kadeksan lossia, kauniita siltoja 
ja merinäköaloja. Hintaan sisäl-
tyvät matkat, ruokailu, kahvi ja 
opastus. Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut 30.6. mennessä Pirkko 
Puh. 040-5230184 ja Tuula puh. 
566 469.

Huittisten Martat. Mennään 
kotiseuturetkelle Ronkalle Huh-
talan kotiseutumuseoon ke 15.6. 
Lähtö torilta 17.30. Tervetuloa.

Huittisten Reumayhdistys ry. 
16.6. (to) klo 16.15 l-asemalta 
lähtö Kirjuriluodon kesäteatte-
riin ”Täydelliset häät”-esitykseen 
(tulo Pratinkatua). Kysy mahd. 
per.paikoista Liisalta p. 02-566 
298 tai 050 466 5193.

Huittisten Seudun Eläkeläiset 
ry. Johtokunnan kokous ja kerho 
Annikilla 15.6. klo 12.30 linja-au-
toas. kimppakyydein klo 12. Rau-
man kutsuille 29.6. ilmoita kulje-
tuksen järjestämiseksi Leenalle 
puh 040-583 3503

Huittisten Vasemmistoliitto.
Kunnallistoimikunnan kokous 
kaupungintalon kokoushuo-
neessa n:o 046 su 12.6 .klo 13 Val-
tuuston esityslistan asiat.

Huittistenseudun invalidit 
ry. Maanantaikerho kokoontuu 
maanantaina 6.6. klo 18.00. Polt-
topuiden katokseenvientitalkoot 
jatkuvat 13.6. ja eteenpäin maa-
nantaisin. Viedään puut kuivina 
Katokseen. Kuivilla puilla on mu-
kava lämmittää. Paistamme Sam-
pulaisten kanssa lettuja pyöräili-
jöille ripovuorella torstaina 9 pv 
kesäk. 2011 klo 18.00. Ei muuta 
kun polkupyörällä Ripovuorelle 
muistelemaan menneitä ja suun-
nittelemaan tulevia.

Hyynilän Haka. Maastojuoksu-
kilpailut Uotsolan pururadalla ke 
8.6. klo 18.30. Tervetuloa kaiken-
ikäiset ja -kuntoiset juoksijat! Me-
hutarjoilu.

Illon Jytinä. Maastojuoksujen 
palkintojen jako koulun alaken-
tällä ti 14.6. klo 19

Illon Kyläseura. Kyläseuran hal-
lituksen kokous ma 13.6. klo 
18.00 Ruohosella os. Kluputie 77. 
Tervetuloa!

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 22 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Annika Saarinen
Hämeenkyrö

Oikea vastaus:
Kukkapuoti Rosalin, Sastamala.

Palkinto on noudettavissa
Kukkapuoti Rosalinista, Sastamala.

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

Vastauksesi on oltava perillä 
viimeistään ilmestymisviikkoa 
seuraavana maanantaina os.
Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala
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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

Jaaran kyläseura ry. Markkinoil-
le 18-19.6. vielä muutama pöytä 
vapaana. Tule myymään uutta tai 
kirpparitavaraa. Varaukset puh. 
044-0879880 tai 040-5305373

Karkun Samoojat. Ke 8.6. ja to 
9.6. tv-ohjelman tekoon lupautu-
neet avustajat olethan Otamuk-
sella ko 9. Mukana eväät. 10.6. 
kauppakeskus Elo Ylöjärvellä klo 
9-12.

Keikyän Eläkeläiset ry. Some-
ron kierros, lähtöreitti Antinah-
de klo 7.30 Hellänmäki, kauppa-
kulma, kerrostalot, Jussinpelto ja 
matkalta mukaan.

Keikyän Sotaveteraanien Nais-
jaosto. Yhteinen kesäretki teh-
dään Virroille ja Killinkoskelle 
torstaina 30.6. Tutustumme Vir-
roilla mm. Matias Kappeliin ja 
Perinnekylään, jossa ruokailu. Kil-
linkoskella käymme mm. J. Sten-
bäckin suunnittelemassa Wan-
hassa Tehtaassa, jossa useita 
näyttelyitä. Lähtö Keikyän Kaup-
pakulmalta klo 8.00 ja Pehulan 
torilta klo 8.10. Imoittautumi-
set viimeistään ti. 21.6. puh.513 
3812/Terttu tai 050-3455644/ 
Tuula tai 050-3631914/Aulikki. 
Ilmoitathan samalla tarvittaessa 
erikoisruokavaliosta.

Kiikan Eläkkeensaajat. Muis-
ta toritempaus 13.6. Kiikan toril-
la. Wokkipannu paikalle klo 9.00. 
Kaikki mukaan. Kesäretki teh-
dään 6.7. Kauhajoelle. Mukaan 
lähtijät ilmoittautukaa Bil Lind-
bergille puh. 040-583 1122

Kiikan Kyläseura. Kiikan laina-
makasiinilla avataan Helators-
taina 2.6.11 klo 17 Ritva Vai-
nionpään tuftaustöiden näyttely 
”Luovuus Kierrätyksessä”. Näyt-
tely avoinna 2.6.-30.6.11 sun-
nuntaisin 14-17 ja torstaisin 17-
19 tai sopimuksen mukaan. Yh-
teystiedot Ritva Vainionpää 040 
5309520 ja Lea Aaltonen 044 
0123422. Tervetuloa.

Kiikan Riento. Kesän sarjakilpai-
lut Kiikan kentällä (Vehkatie 3) ke 
8.6. klo 18.00, ilmoittautuminen 
klo 17.30 alkaen. Sarjat 5-7-9-11-
13-15-N/M17-N/M. Myynnissä 
maukkaita muurinpohjalettuja. 
Tervetuloa mukaan!

Kiikoisten Ja Lavian Metsästys-
seurat. Koiranäyttelyn 2010 tal-
koisiin osallistuneiden saunailta 
ja makkaranpaisto pe 10.6.2011 
klo 19.00 Eräkorvessa. Sekä uu-
den näyttelyn 2012 suunnittelu.

Levo. Ti 14.6.-11 klo 17.00 Trap 
25k ja klo 18.00 Metsästystrap 
25k valvojana Kalervo Hakanen

Lopenkulman Nuorisoseura. 
Ensi maanantaihin 13.6. asti ote-
taan ilmoittautumisia kesäteat-
teriretkelle Sappeeseen näytök-
seen Tankki Täyteen eli nyt on vii-
meiset hetket varata paikka on-
nikasta Kaisulta p. 040 5338220. 
Su 17.7. lähdettävälle retkelle 
voivat ilmoittautua muutkin kuin 
Ns:n jäsenet. Transitmiitin järjes-
tely talkoista voit kysyä Katjal-
ta p. 040 5135527. Tapahtuma 
alkaa ns-talolla ensi lauantaina 
11.6. klo 19.

MLL Mouhijärvi. Kaikki äidit: 
Tervetuloa ke 8.6. klo 18-21 Ora-
vanpesään (Hopuntie 1) huo-
kaamaan, huilaamaan, jutustele-
maan, neulomaan, lueskelemaan 
ja juomaan kupillinen kahvia il-
man keskeytyksiä. Vain imetetä-
vät lapset saavat tulla mukaan.  
To 9.6. klo 10-12  perhekahvilas-
sa me&i vaate-esittelyssä kevät 
kauden 2011 alet ja arpajaiset. 
MLL:n kesäretkikohteena Puuha-
maa la 18.6.2011.  Matkaan läh-
detään Mouhijärven Salelta (Uo-
tsolasta) 8.30 ja paluumatkalle 
lähdetään 16.30. Ilmoittautua voi 
viikoilla 23 ja 24 klo 12-20 puhe-
limitse: 044-562 3363/Jaana Lisä-
tietoja fb-ryhmästä mllmouhijär-
vi tai www.mll.! /mouhijärvi. Ter-
vetuloa mukaan!

Mouhijärven Eläkkeensaajat. 
Ulkoboccia to 9.6. klo 15 Kirjas-
ton/koulun pihamaalla. Tule tu-
tustumaan ja pelaamaan!

Mouhijärven maa- ja kotita-
lousnaiset ry. Tule viettämään 
Impinpäivän iltaa pe 10.6.2011 
Mouhijärven Vesunninlaavulle 
makkaranpaiston ja saunomisen 
merkeissä. Kokoonnutaan Sari-
anna Mikkolalla (Kyläkouluntie 
2) klo 18.30. Tervetuloa!

Mouhijärven metsästysseura. 
Jousiammunnan esittely su 12.6. 
klo 12.00 Paukkukorvessa. Kerro-
taan mm. jousen säätämisestä ja 
ammuntatekniikasta. Esittelijä-
nä Pirkanmaan jousimetsästäji-
en edustajat

Mouhijärven piirin riistan-
hoitoyhdistys. Ampumakoe ja 
metsästäjätutkinnon vastaanot-
to MMS:n radalla Paukkukorves-

sa Kankaantie 176 Sastamala tä-
nään ke 8.6. klo 17.00. Ampuma-
koe ke 15.6. klo 17.00

Mouhijärven/Suodenniemen 
Sotaveteraanit. Auton aika-
taulu Rosvopaistitapahtumaan 
Lempäälään 10.6. Suodennie-
men Sp klo 10.30, Hyynilän Seu-
ratalo 10.40, Apteekki 10.45, Ur-
heilutarvikkeen pys. 10.50.

O.K Sastamala-laist. Saisimme-
ko vielä toimeksi jonkinlaisen 
kesätapahtuman. Asiaa hoiteli-
si Saaraluoma ja Esko. Kerro Asi-
asta eteenpäin. Soittele puh. 03-
514 2209 / 050-375052

Rekikosken Kyläyhdistys ry. 
Kylien välinen haastepyöräily 
päättyy meidän osaltamme Huh-
kolinna-pyöräilyyn su 12.6. Lähtö 
Kylätalolta klo 11.00. Tervetuloa!

Salokunnan Urheilijat. 24 tun-
nin kimppakävely pidetään 17.-
18.6. Kävely alkaa pe klo 18 ja 
päättyy la klo 18. Lähtö, maali, 
huoltopiste ja pu" etti on Salopir-
tillä (Kärppäläntie 140). Tarkoitus 
on kävellä taukoamatta 24h vä-
en välillä vaihtuessa. Yhden len-
kin pituus on noin 7km, lapsille 
1,5km ja sen voi kiertää yksin tai 
porukalla. Lähdöt tunnin välein. 
Varaa oma kävelyvuorosi Sirulta, 
siru@ransu.com tai 0400-353777. 
Ennakkoilmoittautuminen tarvi-
taan, jotta kävelyvuorot saadaan 
jaettua taukoamatta koko ajalle. 
Tule mukaan!

Sastamalan 4H-yhdistys. Bussi-
aikataulu Ähtärin Eläinpuistoon 
9.6.: klo 8 Pehulan tori-klo 8.05 
Kiikan uimahalli-klo 8.20 Vam-
malan Neste- klo 8.40 Häijään 
Neste, tied.p.040-5737585/Outi

Sastamalan aivohalvauskerho. 
Tapaamme lounaalla Liekoran-
nassa 17.6. klo 12.00. Ilmoittau-
du 13.6. mennessä Ritva 0400-
222 736

Sastamalan Kristilliset eläke-
läiset. Kesäkuun tapaaminen 
14.6. Kustavin matkan yhtey-
dessä. Heinäkuun lomailemme 
ja elokuussa 9.8. klo 13 tapaam-
me Kivikolanmäellä Hilkka ja Ti-
mo Vuorenojan vieraina. Hyvää 
kesää.

Sastamalan Sotaveteraanit. 
Perinteinen kesätapahtuma Kos-
kenrannassa la 18.6. klo 13-. Kaik-
ki jäsenet puolisoineen tervetu-
loa! Lähemmin ensi viikon leh-
dessä.

Sastamalan ympäristöyhdis-
tys. Runoja luonnosta. Sastama-
lan ympäristöyhdistys viettää 
kesäiltaa kaupungin omistamal-
la Ritajärven mökillä Horniossa 
to 9.6. klo 18 lähtien. Tule esittä-
mään tai kuuntelemaan omia tai 
muiden kirjoittamia luontoaihei-
sia runoja. Paikalla myös Eveliina 
Asikainen, jota voi tentata ajan-
kohtaisista ympäristöasioista.  
Omat makkarat nuotiolle. Terve-
tuloa muutkin kuin jäsenet! Tie-
dustelut 044-0807947.

Sotainvalidien Veljesliiton 
Vammalan Osasto ry. Piirin Ke-
säjuhla Ikaalisten Kylpylä 16.6. 
Lauhamon linja-auto tallilta: klo 
10.30 linja-autoas. 10.40 Seura-
kuntatalo 10.50 Sastamalako-
ti 11.00

SPR-Ystävänpirtti. Avoinna 
arkisin 10-15. Ma 13.6. Klo 13 
yhteislaulua:Tapsa. Ti 14.6. Klo 13 
Keskustelua. Ke 15.6. klo 13 Tie-
toviisaat kokoontuvat. To 16.6. 
Klo 13 bingoillaan. Pe 17.6. Klo 
13 Hengellinen tuokio. 5.7.2011 
virkistäytymispäivä kuntolas-
sa (Heinoo) (ilm. 23.6 menn.) ja 
14.7.2011 pirtin retki atelje hii-
delinnaan somerolle ja maatalo-
us museo Sarkaan loimaalle (ilm. 
7.7. menn.) Tervetuloa!

Stormin Teräs. Harjoitustempot 
jatkuu ma 13.6. klo 18.00. Sama 
paikka matkat 10 ja 20 km. Ko-
kous torpalla ma 13.6. klo 19.00.

Suodenniemen Urheilijat. Viik-
kokisat maanantaisin 6.6. alka-
en klo 18 urheilukentällä. Kaikil-
le sarjat.

Suodenniemi-Seura. Kaikki 
Suodenniemi-kirjan teossa mu-
kana olleet kerääjät, artikkelikir-
joittajat, tukijat, avustajat julkai-
sutoimikunnan jäsenet, kokoon-
tuminen museolla la 11.6. klo 12. 
Ohjelmassa ryhmien ja kaikkien 
osallistujien valokuvaus. Partio-
laiset tarjoavat kahvit. Päätteek-
si julkaisutoimikunnan kokous.

Suuntasepot. Kuntosuunnis-
tus ja viesti Ekossa torstaina 9.6. 
klo 17 - 18.30. Opastus: Vt12. Ra-
dat: helppo 1,5 km. Vaativammat 
3 km, 4 km ja 6 km. Viestin läh-
tö klo 18.00. Osuuspituudet 1. ja 
2. osuus 2,8 km, 3. osuus vaati-
va 3,8 km. Ennakkoilmoittautu-
minen tuomo.koskinen@kopte-
ri.net tai kilpailupaikalla.

TSL:n Huittisten Seudun Opin-
tojärjestö ry. Lähde kanssam-
me Valkeakosken Musiikkijuh-
lille kuuntelemaan musiikkia ja 
viihtymään la 30.7.2011. Sitovat 
ilmoittautumiset 16.6. mennessä 
Irjalle puh 050-4044781. Lähde 
Turkuun la 6.8.2011 TSL:n pikni-
kille. Ilmoittauduthan 17.6 men-
nessä Irjalle.

TSL:n Vammalan Seudun OPJ. 
Muista saunailtamme 10.6.2011 
klo 18.00 Sastamalan kaupun-
gin Vammalan rantasaunalla, os. 
Iisankatu 20, 38200 Sastamala. 
t.Satu Reunanen p.0503245385

Vammalan Eläkkeensaajat. 
Retki Ahvenanmaan saaristoon 
torstaina 16.6. klo:7.15 lähtö Lau-
hamon talleilta ja torilta klo: 7.30, 
josta lähdemme suoraan kohti 
Kustavia. Kesäpäivää Levon met-
sästysmajalla vietämme Tiistaina 
21.6. klo: 10 - 15. Ohjelmassa on 
vihdantekotalkoot, sauna ja uin-
ti, kahvittelua ja makkaranpais-
toa. Keskiviikkona vihtamyynti 
torilla. Tervetuloa!

Vammalan Invalidit. Kesän te-
atterimatka ”Opettaja yllättää”  
su 17.7. Nokialle, maksu toimi-
tilaan 23.6. menn., 40 lippua va-
rattu. Kirpputori ja toimitila ma-
pe 10.30-15.00 ja la 10-14, Nuu-
tilank.4., puh.5112466.

Vammalan Retkeilijät ry. Jäsen-
ten saunaillat Ritajärven mökillä 
tiistaisin klo 18-20. Saunaillat: 
14.6., 21.6., 28.6. ja 5.7.

Vammalan Retkeilijät ry. Me-
lontaillat jatkuvat keskiviikkoi-
sin klo 18.-19.30. Paikka on Sii-
kasuon rannassa, Tervakallion 
leirintäalueen vieressä, venelai-
turin läheisyydessä. Kaikki ovat 

tervetulleita tutustumaan ja ko-
keilemaan ilmaiseksi. Huom! Alle 
15 vuotiaat vanhempien seuras-
sa tai mukaan vanhempien kir-
jallinen suostumus. Paikalla on 
opas ja melojilla pelastusliivit yl-
lä. Ti 7.6. klo 18 johtokunnan ko-
kous Ritajärven mökillä, soitel-
laan kimppakyydistä.

Vammalan seudun Voima. Kun-
niakierros ma 13.6. klo 18.00 uu-
distetulla keskusurheilukentällä. 
Tule mukaan kunniakierroksel-
le ja näin tuet lasten ja nuorten 
seuratyötä. Lasten kunniakier-
ros 12 minuuttia, jonka jälkeen 
toimintarata, paikalla temppui-
neen Motoriikka Miikka. Tukilo-
makkeita paikan päällä. Muista 
ilmoittautua piirihuipentuma-
otteluihin (Harjavalta 11.6. klo 
11.00) 9.6. mennessä www.kil-
pailukalenteri.!  tai leila.salmi@
kopteri.net. Kilpailumatkalle ei 
ole yhteiskuljetusta. Käy sovitta-
massa ja tekemässä tilaus seuran 
uudesta tuulipuvusta NeonSpor-
tissa ja collegepuvusta K-M Järvi-
sellä viimeistään 11.6. mennessä.

Vammalan Sosialidemokraa-
tit. Jäsenkokous ti 14.6. kello 
18.00 pääkirjaston Lizelius-salis-
sa (käynti takaovesta). Asialistal-
la mm. yhdistyksen kehittämis-
toimet ja kesän toiminta. Terve-
tuloa!

Vähähaara-Seura. Kesäkahvi-
lan avajaiset kodalla su 12.6. kel-
lo 14. Kesälaitumelle tuodaan 
myös eläimet.

 ! Yleisöltä

Huovinretken 
juhlapyöräretki 
poljetaan tulevana 
sunnuntaina
Perinteinen Pyhä- ja Köy-
liönjärven ympäriajo ja 
Vampulan lenkki poljetaan 
tulevana sunnuntaina juh-
lavuoden merkeissä.

Järjestyksessään 40. pyö-
räretkellä retkijärjestö ha-
luaa painottaa eritoten per-
heliikunnan merkitystä 
houkutellen mukaan myös 
nuorempia pyöräilijöitä. 

”Odotammekin juuri tämän 
vuoksi retkelle runsaam-
paa osanottoa kuin vuosiin”, 
kertoo puheenjohtaja Pirk-
ko Rajala.

Varsinainen retkelle 
osallistuminen tapahtuu il-
moittautumalla jollakin kir-
jauspisteellä.

Retken ilmoittautumi-
sia otetaan vastaan Säky-
lässä Säkylähallilla, Köyli-
össä Kankaanpäässä, Pöy-
tyän Yläneellä Hinnerjoen 
ja Vampulan Matkusjoen 
tienhaaroissa. 

Pyhäjärven noin 75 
kilometrin ja Köyliön-
järven noin 30 kilomet-
rin ympäripyöräilyä suo-
sitellaan myötäpäivään 
kier täen.  Vampulan 
lenkki noin 35 kilomet-
riä pyöräillään

edestakaisesti. Mat-
kan tai vaihtoehtoisen 
reitin voi pyöräilijä va-
lita itse.

Reitit on merkitty tär-
keimmissä risteyksissä ja 
reitin varrella opastein. 
Pyöräileminen liikenne-
sääntöjä noudattaen ja 
pyöräilykypärää käyttä-
en varmistaa pyöräilijän 
turvallisuuden.

Kaikkien ilmoittautu-
neiden kesken arvotaan 
pyörälahjakortti ja vii-
si pyöräilykypärälahja-
korttia. Arvonta suorite-
taan Säkylähallin edessä 
kello 13.30.

Olipa kaunista,
ihan itkettää…

Koulujen päätöspäivänä, 
lauantaina, jouduin sei-
sahtumaan autojonoon 
Vammalan sillalta päästyä-
ni. Juuri lakitetut ylioppi-
laat menivät viemään ruu-
sujaan sankarihaudalle. 
Pitkä parijono eteni rau-
hallisesti. Nuoret ihmiset 
ovat sitten kauniita.

Kiikassa ajaessani Pe-
hulaan päin edessäni 
maantiesillalla, näin Suo-
men lipun liehuvan nava-
kassa tuulessa. Sitä kan-
toi ylioppilaslakkipäinen 
nuorukainen. Lipun pe-
rässä tulivat Sarkia-luki-
on ylioppilaat. Mikä näky! 
Muistini arkistoihin piir-

tyi samalla valtava mää-
rä tunnetta. Nuorten ih-
misten hillitty juhlalli-
suus. Voi vain kuvitella 
mitä kaikkea heidän mie-
lissään liikkui tuona heille 
niin tärkeänä päivänä.

Tulevaisuus on heidän 
käsissään. Menneisyydes-
tä kertovat sankarihautoi-
hin laskettujen sotilaiden 
iät. Paljon nuoria miehiä.

Maanteiden risteyskoh-
dassa koin hyvin kosket-
tavan hetken. Nykyisyys 
ja historia olivat vahvasti 
läsnä. Iäisyyshetki.  Ajoin  
tien sivuun ja itkin.

Ritva Raunisto
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TTaarjootaanMyydääänn
Myydääänn

MMyydään
MMyydään

Ostetaann
Ostetaann

Annnetaan
Annnetaan

Annetaann
Annetaann

Tavoitat n. 100 000 lukijaa 32 000 taloudessaTavoitat n. 100 000 lukijaa 32 000 taloudessa

Halutaan ostaa rollaattori 
puh. 03-5142124

Ajettava ruohonleikkuri epä-
kuntoinenkin 0500-822 386

Rautaromua, myös muut me-
tallit, autot ja traktorit käy. Puh. 
0400-733 478

VUOKRALLE
TARJOTAAN

As.auto, pikkubussi, p-auto, 
h-auto, MK-Auto 

040-5232 226

3h+k+s+lasitettu parveke, 
Asemakatu 14. Vuokra 550!/
kk, vuokratakuu 2kk. 050-308 
4515

2h+k Vlan keskustassa. Jär-
vinäkymä, hissi. P. 050-500 
3577

Yksiö 26,5 m2, Säkylä, Iso-Vim-
ma, hissit., vapaa, v.315 !, sis.
veden, sähkön ja netin. 050-
592 4433

Suodenniemen kesk. saunalli-
nen RT-kaksio 61m2. 1.7. alka-
en. 1 kk:n vuokratakuu. p 050-
372 0957 E.Rajala

Halvalla, peruutuksen vuoksi 
mökki rannalla H-kyrössä. Ko-
ko kesä 1500!. 045-276 3270

44m2 Rautavesinäkymin, his-
si, sauna, tori 500m. P. 040-523 
2226

Kt-yksiö 36m2. Siisti Huittisten 
kesk. 0500-680067

Kt 2h+k+kh 58,5 m2 lasitettu 
parveke. Siisti huoneisto. Lä-
hellä Vlan keskustaa. Hissitalo. 
Tupakoimattomalle. 1kk vuok-
ratakuu. Puh. 050-3623451

HALUTAAN
VUOKRATA

Asuntoauto viikonlopuksi ke-
sä-heinäkuussa p.0500-540 
433

Halutaan vuokrata pieni oma-
kotitalo tai rivitaloasunto 
Häijäästä tai lähialueilta. Puh. 
044-2811972

Vanhempi yrittäjäpariskunta 
etsii omakotitaloa, jossa oli-
si myös hieman työtilaa. 050-
340 1990

Halutaan vuokrata tai ostaa RT 
3-4h Huittisista lapsiperheelle.
Yht.otot 040-848 3652.

SEKALAISTA
Tuulilasit, taka- ja sivulasit 
asennettuna, tuulilasikorjauk-
set. Kysy tarjous (02) 561 771 
MS-Lasikuitutarvike, Huitti-
nen, www.ms-lasikuitutarvi-
ke." 

Edullisesti tuulilasit, myös 
tuulilasin korjaukset, kive-
niskut, halkeamat 1 v. takuu. 
Huoltokeidas Oy, Kokemäki 
(02) 546 1532. Av. ark. 8-17.

Nyt katot kuntoon! Maalaus: 
pelti-, tiili-, mineriitti. Asennus: 
pelti ja tiili. Ilm. kust arvio. P. 
046-613 8854

Pienet pihatyöt ja pihojen 
siivoukset. 045-8766235 / Ve-
sa.

Tietokonemurheita? Tieto-
konehuolto Mika Salminen. 
http://tietokonehuolto.webs.
com. P. 041-728 5879

Kotiin tai lahjaksi yksilölliset 
väritaidetyöt; maalaukset, ti-
lataide-, sisustustuotteet, ko-
rut. Tilasuunnittelu, myös häät 
ym. juhlat; värit, tyyli, teema. 
Kysy 040-168 4408 väritaiteili-
ja N. Mesin / Atelier Pink Ca-
mellia (Sastam.)

Lomalla 20.6.-27.6. Parturi-
Kampaamo Number One, Sa-
ri.

Otetaan hoitoon 1-2 lasta, 
myös ilta-, yö- ja viikonloppu-
hoito mahdollista.Varila. p.040-
557 5576/Johanna

Hotellimatka Pärnuun tai 
Riikaan 11.-14.7.11 (ma-to) 
Strand Spa 215!/aik/2hh, Do-
mina Inn Riga 225 !/aik/2hh, 
sis. kuljetuksen reittiä Vla- Äet-
sä-Huit-Punkal. Riikassa kau-
punkikiertoajelu sekä käynti 
Jurmalassa. Tilausliikenne Pek-
ka Palmgren Ky 0400-631 830 
www.pekkapalmgren."  

Päivämatka Tallinnaan 
20.6.11 (ma) 45!/hlö sis. kul-
jetuksen reittiä Vla-Äetsä-Huit-
Punkal. Oma bussi mukana! Ti-
lausliikenne Pekka Palmgren 
Ky 0400- 631 830 www.pekka-
palmgren."  

Kirpputorimatka Helsin-
kiin 2.7.11 (la) 45 !/hlö. Ti-
lausliikenne Pekka Palmgren 
Ky 0400-631 830 www.pekka-
palmgren." 

KIRPPUTORIT
Kirpputori Lähetyksen Löy-
tötupa Vammala, Marttilan-
katu 17-19 av. ma-pe 10-17 ja 
la 10-14. Paljon hyvää tavaraa 
kahdessa kerroksessa. Ilmai-
nen huonekalujen noutopal-
velu Sastamalassa, soita puh. 
040-577 0841.

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.

Antiikki- ja kirpputori av. 
to-la 10-17, www.illonkirp-
putori.com runs. vanh. huo-
nekaluja. Puh. 0500-261954. 
Kesäkahvilan avajaiset 4.6. 
Kahvitarjoilu.

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

Rompepäivät 11.-12.6.2011 
Tähti-kirppiksen pihassa. Hinta 
10!/pvä. Paikkavaraukset suo-
raan Tähden tiskiltä tai soitta-
malla puh. 03-511 2660. Avoin-
na 10-16. Paikalla pomppulin-
na lapsille. Tervetuloa!

Niittykirppis Huittisten Sutti-
lassa 11.6. klo 10-14 os. Miko-
lantie 66. Tavaraa vinttien aar-
teista kesäkukkasiin, haitari soi 
ja Pelastakaa Lapset ry pitää 
pu# ettia. Paljon myyjiä. Kaikki 
tervetuloa!

Kotikirppis la 11.6. klo 11-15, 
Sipintie 9, Lousaja

HENKILÖ-
KOHTAISTA

Huoliiko kukaan nainen enää 
tällaista 55 v. miestä kaverik-
seen? Pituus 178 cm, paino 75 
kg. Nimim. yhdessä eteenpäin.

MYYDÄÄN
Moottoriajoneuvot

Juuri kats. Peugeot 306 diesel 
1,9 vm. -97. Auto todel. siisti ja 
hyväk., runsain lisävarustein. 
Kannattaa tiedustella. läh. puh. 
02-569956 tai 040-5035878.

Peugeot 306 1,4 5ov vm 1998 
H.950 ! vaihto peräkärryyn 
mahdollinen puh 040-5690959

Siisti VW Jetta 2,0 TDI autom. 
-07. Aj 178 tkm. Huoltokirja, hy-
vin varusteltu mm. automaatti-
nen ilmastointi, 2-renkaat. Hp. 
13 900!. Puh.0400-700503

Nissan Vanette Gargo 2.3d, 
vetokoukku, -98. 182tkm.Puh. 
050-444 9140

Toyota Avensis 1,8 vm -99. 
Huollettu, siisti, hyväk., 2 ren-
kaat H. 3500!. P. 045-328 7824

Honda Civic 1,3 -90 toimiva 
peli. 260!. 0400-853 810

Subaru 4x4 -90 juuri kats. 044-
272 6651

MYYDÄÄN
Kiinteistöt

OK-talo Huittisten keskust. 
3h+k+wc+ullakko+kellari, 

lisäos. ph+sauna+khh+autot. 
Kosteusmittaus tehty. 

Tontti 12,41 a, hinta 129.000 
0400-604 073.

Kiinteistönvälitys Minna Oy 
LKV 040 716 6601 Minna Yli-
Houhala. Katso myytävät koh-
teet netistä minnalkv." 

OK-talo Sastamalassa Hopun 
alueella 3h+k+s+ph+at ja va-
rastotilat. Rauhallinen sijain-
ti päättyvän kadun varrella, lä-
hellä palveluja. Talo hyväkun-
toinen. Myydään tarjousten 
perusteella. Tied. 03-5130 422 
tai 040-5089 470

Rivitalo/luhtitalo 2H+TK+S+ 
lasit. parveke 50m2.Marttilan 
alueelta. 050-5430814/045- 
1331236

MYYDÄÄN
Sekalaista

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net

Vanhanajan varaava 
pönttöuuni paikalle 

muurattuna. Uuni on täysin 
kotimainen ja sillä on CE-

merkintä. Hintaesim. halk. 68/
kork. 200 2800! , halk. 75/

kork. 200 3200!. Myös muita 
kokoja saatavana. Rahti 

lisätään. Puh. 0400 360 791, 
www.pönttöuuni." .

Kesäkukat parhaimmillaan 
istutettavaksi. Amppeleita 

10 !/kpl Puutarha Manniset, 
Kiikka puh 040-709 8990

Myydään perunaa kiloittain 
ja säkeittäin: Nikola, Van Gogh 
ja Annabella. Äetsän torilla pe 
10.6. klo 9-12.30, Vammalan 
Nesteen piha klo 13-17. Tuot-
taja.

Pirkon kimpuissa kukkii kesä, 
pirtin räystään alla on moni pe-
sä. Kun vietät arkea tai juhlaa, 
kukkaideat Pirkko tuhlaa. Lau-
antaisin torilla, to-pe 12-18 pir-
tillä. 040-705 7013

Kartano Hirsi-Okt 240 m2 
29$000!! 126 m2 20t!! Hirsihu-
vila 68m2 6 500!! Hiekkarantat. 
25t!. P. 0502694

Hirsihuvila 49m2 väriv. 4840!! 
Laavuvaara."  P. 050-3202222

Welger-AP42-paalain hydr.-
aisanohjauksella. 050-304 7046

Vankkarak. ruokapöytä + 6 
tuolia, harv. keinutuoli, useita 
vanhoja arv. lipastoja ja -kaap-
peja sekä 1700-luv. suurik. ark-
ku ym. Läh. puh. 02-569956 tai 
040-5035878.

SK 2-valinta kattopellit vaal.
harm. pituudet 2,0/2,5/3,0 
/3,5m 5,50!/m2, sekakasa 
4,50!/m2. Vesikourut ulkokiin-
nikkeellä 4m/6m 5,0!/m. Alus-
kate 30!/rll ja kateruuvit 13!/
ltk. Finnpelti 050-3733 113.

Koivuklapia kotiin tuotuna, 
myös pellettiä suursäkissä p. 
040-725 0065

Vesikourut, tikkaat, lumies-
teet, tasot, piipunpellitykset ja 
hatut. Henkilönostinvuokraus, 
maalaus- ym. työt. Sastamalan 
Peltityö, ent. Suoratyö Raami-
katu 3 0400-336 577

Pöytäryhmä, sänkyjä, tuo-
leja, pöytiä, hyllyjä, lasivitrii-
ni, sohvia, lipastoja, puusohva 
ym. huonek. Kuntopyörä, pat-
joja, mattoja, mikrouuni, CD-
soittimia, kirjoja alk. 1! kpl, lii-
navaatteita ym. Välitysmyyn-
ti Sastamalank. 3 045-2644801

Seka- ja koivuklapia perille 
toimitettuna p. 040-5540227

Sekaklapia 4m3 ja 10m3 
kuorma.35em3 0504039839.

Siporex-kiviä, 375x600x250, 
kolme trukkilavallista 100! 
p.050-342 7053

Vene Lohi. Tasapohja/perä+ 
airot H. 280!. 040-749 8048 Vla.

Muhkea rottinkisohva, TV, 
wanha puusohva, 2 joustinsän-
kyä, hieno keinutuoli, 4 tuolia 
ym. kesäkodin irtainta 0400-
778338

Multaa ja hiekkaa kasalla 045-
110 4173

Koivuklapia verkkosäkeissä, 
myös sekaklapia. Myös ylivuo-
tista koivua. Kuljetus järjestyy. 
Markon puu- ja rakennuspalve-
lu Puh. 0500-733523 Vammala

Sekaklapia, kuljetus mahdol-
lista. 040-569 4920

Kyntöaura 2x13” 250!. Puhal-
lin 100 cm 7,5 kW 350 !. 1000l 
nestekontteja 100!/kpl. 0400-
830 122

OSTETAAN
Ostetaan mummonmökki 
Sastamalan Äetsästä. 040-506 
0299.

Autoja purkuun 0-200!/kpl. 
050-9130 330

Metalliromua. Autoista romu-
todistus. P. 040-764 7651 / Mi-
ka Virtanen

Ostetaan kupari, messinki, alu-
miini ym. metallit. Ilmaiseksi 
vastaanotetaan renkaat, akut, 
liedet, pesukoneet ym. pien-
erät. Romuajoneuvojen viral-
linen vastaanottopiste. Vam-
malan Romu oy, Paljekatu 
4. Avoinna ark. 8-16.30 puh. 
0400-736 000/Huhtala

Kuolinpes., vinttitav. astiat, p. 
0400-969577/Matti

Soutuvene sekä perämoot-
tori. 0400-634 977

Romuautot ym. metalliromut. 
Nopea nouto, hyvä hinta! Myös 
akut. Autoista romutustodistus 
046-6562651

Kuolinpesä, ullakot yms. Os-
to- ja myyntiliike Huittinen, Kir-
jatie. Av. pe 12-18, la-su 12-16. 
Puh. 050-400 3419

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.
Vanha mopo/raato/osia -50-
80 luvulta 050-409 4559

 Julkaisupäivät:

Alueviestin Aluetorilla tavoitat 
alueen kaikki taloudet 

nopeasti ja tehokkaasti!

Täytä kuponki selkeästi, yksi merkki ja sanaväli / ruutu. 

Kirjoita ruudukkoon myös puhelinnumerot suuntanumeroineen 

ym. yhteystiedot, jotka haluat julkaistavaksi ilmoituksessa.

Palauta kuponki:

• Toimistoomme Hopunkatu 1 

• Postissa osoitteella Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala. 

Postin kautta lähettäessäsi liitä mukaan ilmoitusmaksu 

mieluummin seteleinä.

• Voit jättää ilmoituksesi myös netissä osoitteessa 

www.alueviesti.fi 

Hinnat sis. alv 23 %WWW.ALUEVIESTI.FI  
->  ALUETORI
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 ! Viikon vinkeä

www.barclubbaron.com

Perjantaina 10.6.

R.O.K.
KORPORAATIO

BINGOA
LÄNSIPIRTILLÄ

torstaina 9.6. alk. klo 18.45.
Jahti 1.100 !

Muina voittoina
3x100 e, 8x50 e ym. ym.

Kahvitarjoilu!

KANTEENMAAN
BINGO
Punkalaitumella keskiviikkona 

8.6.2011 klo 18.45 alk.
JAHTI 2100 EUROA!

Super-5-bingossa 
620!/55 palloa

Tervetuloa!  Kanteenmaan NS

BINGO 
Köyliön työväentalolla
sunnuntaisin klo 17.45

1 x 120! 

Tervetuloa! LALLIT / palloilu
JAHTI 1.900 €
1 x 200!

1 x 100! 
ym.

Liput 10,- alle 18 v. 5,-

HUUHKAJAVUORI

Buffetti B-oikeudet
Järj. Lavian kisa

Kati Tuulia ja Kismet

TANSSIT
La 11.6. klo 20.30-1.30

LEPPIHALLILLA TANSSITAAN
Porintie 739, Orisuo, Loimaa. Tiedustelut 0400 726 546

To 9.6. 20.00-00.30 naistentanssit
PISPALAN SÄLLI JA SINIRYTMI
La 11.6. 20.00-00.30 MIKA RAITTILA

Lauantaina pullakahvitarjoilu. Kiitos avunantajille.
Sisko Varen Li

Alueella ”Bar & Grill” sekä muuta myyntiä.
Piletit alueelle 12!, Transitkuljettajat 0!

www.lopenkulmannuorisoseura.!

NÄHTÄVÄÄ JA KOETTAVAA KAIKILLE!

Menossa 
mukana:

Autoesittely

Reipasta ohjelmaa
juontaa Tero Alamäki

ja
bilefiiliksen takaa:

Lauantaina 11.6. klo 19!
Stormin NS-talo (Stormintie 127, Sastamala)

Nohkuan-Tyrisevän kyläseuran
perinteinen

TAPAHTUMA
Seuraintalolla Tyriseväntie 190 

Helluntaina 12.6.2011 klo 12.00-15.00

TERVETULO

VAMMALAN SEUDUN

Lähde kanssamme 
Elohopeakerhon

kesäretkelle 
keskiviikkona 24.8.2011

 klo 8.45 Puistokadun konttorin edestä
 Sääksmäelllä

kuvanveistäjä Emil  Wikströmin ateljeekoti
- Aamupäiväkahvit 
- Opastettu kierros ateljeessa ja perheen 
asuinrakennuksessa

Villisikavisiitillä tutustutaan opastuksen kera villisikojen 
elämään ja tarhaan mukavassa maalaismiljöössä.  
- Mahdollisuus ostaa villisikatuotteia

, Lopella
Marsalkalle 75-vuotislahjaksi rakennettu kelohonkainen 
metsästysmaja
- Kuulemme kohteen historian
- Herkullinen noutopöytäateria

 
1900-luvun alussa rakennettu työväenasuintalo.
- Putiikista voit hankkia kenkiä, laukkuja ja asusteita arkeen 
ja juhlaan.

, Somerniemellä
Taiteilija Reino Koivuniemen toteutunut unelma. Rakennus 
on kuin yksi suuri taideteos veistoksineen reliefeineen ja 
huonekaluineen.
- Iltapäiväkahvit

 klo 20.00
Matkan hinta 70 euroa/henkilö.
(Sisältää opastukset, pääsyliput, ruokailun, kahdet kahvit ja 
bussikuljetuksen.) Paikkoja rajoitetusti.
Ilmoitt. Linja-Autoliikenne  A. Lauhamolle puh. (03) 513 0412.

Tampereentie 3, Lavia

9.6. klo 17 alk.
50-, 60- ja 70-lukujen karaokebiisejä. Alle 

50-vuotiaat ainoastaan vanhempien seurassa. 
Tervetuloa!

Vapaa pääsy.

Varttuneiden 
karaoketanssit
Varttuneiden 
karaoketanssit

Sastamalan Diabetesyhdistys ry
 Tule tutustumaan Sastamalaan

diabetesyhdistyksen mukana!
La 11.6. Sastamalan diabetesyhdistyksen 
vieraiksi tulee Ruoveden, Virtain ja Ylöjärven 
diabetes-yhdistykset, sekä Kurun diabeteskerho.

Hinta 30 !/hlö. 
Pekka Koskinen 045 355 1660

www.sastamalandiabetesyhdistys.net

www.sarkanlava.com
Suomen kaunein tanssilava 2010

PUNKALAIDUN

Ke 8.6.
Klo 20-02 • Liput 14!

JANI JALKANEN

HENRI
STENROTH

Lauttakylänk. 27, Huittinen
Puh. (02) 566 346

www.pubsininenkarhu.com

Tapahtumat myös www-sivuilla
www.pubsininenkarhu.com

Pe 10.6. KARAOKE klo 21 alk.
La 11.6. COVERALLS

TYRWÄÄ
VUODESTA 1990

www.walters.fi

rock´n´roll
blues´n´jazz

ki...
ANTSU 

HAAHTELA 
TRIO

la 11.6.
klo 21.00!!!

SUULITANSSIT
perjantaina 10.6.klo 10 alk.
Luhatuulessa, Hyrkin puistossa
Punkalaitumentie 37, Sastamala
Musiikista vastaa SUVIYÖ

HOITOKOTI

Huittisten keskustasta 6 km Taikayöntietä (tie 230) Punkalaitumelle päin.

Lauantai 11.6. klo 20-01 Keskiviikko 15.6. klo 20-01
NAISTENTANSSEISSA

13! 13!

Tänään keskiviikkona 8.6.2011 klo 20-01 NAISTENTANSSEISSA
EIJA KANTOLA & OMEGA 13!

"""17 vuotta tunnelmallisia vanhan ajan tansseja" ""
Erkkiläntie 17-21, HUITTINEN P. 044 056 5610 ja (02) 565 610

TEUVO OINAS & KIINTOTÄHTIVOIMAORKESTERI

Avoimet ovet Ytin suulilla Ookilantie 39 
su 12.6. klo 12-14

Esittelyssä 50 v. vanha puimuri. 
Tahko pyörii, ota puukkosi tai sirppisi teroitukseen.

Korppukahveet tarjolla.                          Tervetuloa.

HUITTISTEN WANHAT KONNEET

Match-show 
Kallialassa
Vihreä Sastamala järjes-
tää Kallialan koululla 12.6. 
kello 12.00 alkaen Match-

shown koirille. Ilmoittau-
tuminen leikkimieliseen 
kisaan alkaa kello 10.30.)

Niinijoen Seudun kyläyhdistys ry
www.pappistenlava.net  Liput 12,-
Vuoden 2011 huvijärjestäjä.

Pe 10.6. klo 21.00 -1.30

Bugg Tanssikurssi 
ennen tansseja  
klo 19-20.30 
tanssilipun hinnalla

Kävijöiden kesken 

ARVOTAAN AUTO 

VIIKOKSI KÄYTTÖÖN. 

Arvonta joka perjantai.

Loimaan 

Laatuauto

Taikakuu

Puistokatu 4!puh. 03 - 519 41
www.vammalanseurahuone.fi

Tervetuloa tanssimaan!

La 11.06.Laaaaa 11.06.
Mareena

Vapaa pääsy ennen klo 22!

MMareenna
Silander Trio

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

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

JAHTI 2.100 !
<(=(<>>(!!"!#!$!%&&!!
?@9(A?B2C(D/542016E/9((

Tervetuloa!
!/@DF5/0(%GAH252E/1

KINO1-2 Sahakatu 2, Huittinen     
 010 420 5093  kinoset.fi

  Ohjelmisto ajalla
  10.-15.6.2011

10!, 1h32min -k7/5-

3D
ELÄMYKSENÄ

Pe  17:45
La-Ke 17:00

      8! 
-K13/11-
2h 02min

Kung Fu Panda 2 Priest

10!, 1h28min
   -k13/11-

Fast &
Furious 5
Pe        19:00
La-Ke 18:00

3D ELÄMYKSENÄ

Pe  20:00
La-Ke  19:15

BIO Puistokatu 32, Sastamala  Ohjelmisto ajalla
10.-15.6.2011Puh.010 420 5094 www.kinoset.fi

         *****PARASTA AIKAA ELOKUVISSA*****

Kung Fu Panda 2
Pe  18:30,  La-Su 17:00, Ma-Ke 18:30

  7,50!
-K7/5-
1h32min

2D
ELÄMYKSENÄ

Mitä tänään 
tapahtuu? 
Tästä lehdestä 

se selviää. 

La 11.6. Museoajoneuvopäivä klo 11 - 14, museo avoinna klo 15 
asti, kahvio-myymälä. Museoauton ja -moottoripyörän kuljettajille 
vapaa pääsy museoon, parhaat museoajoneuvot palkitaan klo 12.00. 
AUTOHUUTOKAUPPA klo 13, hae myyntiluettelo museolta tai netti-
sivultamme. Tarjousten perusteella myydään Fargo paloauto (var. vesi-
säiliö ja pumppu) vm. 1963, tiedust. Esko Pyymäki puh. 050 541 5273.
To 14.7. Perinteiset kesätanssit Kotajärven lavalla, 
Putajantie 1215, Sastamala.
La 16.7. Auto- ja traktoriosien rompetori: Myyntipaikkavaraukset 
puh. 050 541 5273.
La 23.7. Ferguson-päivä museolla.
La 6.8. Lastentapahtuma museolla.
Syyskuu: Zetor-kynnöt Tyrväällä, museo avoinna.

KOTAJÄRVEN AUTO- JA
TRAKTORIMUSEOLLA TAPAHTUU 

Punkalaitumentie 158
38250 SASTAMALA

Ryhmävaraukset puh. 050 3633255. www.kotajarvi-saatio.!

 NAISTEN   JA
LK

APA LLO N ALKE
ET

Sastamalan Woima järjestää

Tule mukaan!

KESÄKUUN AJAN tiistaisin klo 18.00
Kaalisaari, Sastamala
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Kypäriä ja lamppuja 
ekaluokkalaisille 

 ! Kiikoisten Nuorisoseura lahjoitti Toukolan koulun
 ekaluokkalaisille pyöräilyvarusteita. 

 " Pauliina Vilenius  

Kiikoisten Nuorisoseuran 
puheenjohtaja Esa Pih-
lajamäki ja varapuheen-
johtaja Taina Niemi ilah-
duttivat viime keskiviik-
kona Toukolan koululai-
sia polkupyörävarusteilla. 
Syksyllä toiselle luokalle 
suunnistavat oppilaat sai-
vat lahjoituksena joko pyö-
räilykypärän tai lampun 
kiinnitettäväksi pyörän oh-

jaustankoon. ”Lapset saivat 
itse päättää kumman halu-
avat. Monella kun on ky-
pärä jo ennestään”, Pihlaja-
mäki sanoi. Ekaluokkalais-
ten keskuudessa lahjoituk-
set otettiin innostuneina 
vastaan. Pienistä oppilais-
ta suurin osa käyttää pyö-
räilykypärää aina pyöräil-
lessään, osa kotipihassakin. 
Se, mitä onnettomuusti-
lanteessa voi ilman kypä-
rää sattua, on oppilailla hy-

vin tiedossa. Vertti Määt-
tänen haki Taina Niemeltä 
itselleen uutuuttaan kiilte-
levän sinisen kypärän. 

”Mulla on kyllä jo kaksi 
kypärää ennestään, mut-
ta äiti oli sitä mieltä, et-
tä otetaan nytkin kypärä, 
reipas ekaluokkalainen 
selvitti.  Pyöräilykypärä-
lahjoituksella on Kiikoi-
sissa pitkät perinteet. Lah-
joittajat vaihtelevat vuo-
sittain.

Kiikoisten Nuorisoseuran varapuheenjohtaja Taina Niemi ojentaa uuden 
pyöräilykypärän ekaluokkalaiselle Vertti Määttäselle. Taustalla Nuoriso-
seuran puheenjohtaja Esa Pihlajamäki ja ensimmäisen luokan opettaja Pia 
Vainio.

Edustajasi:
Teuvo Ahonen puh. 040 508 2413
teuvo.ahonen@tiimi-ikkuna.fi
Tuomo Järvenpää puh. 0400 765 521
tuomo.jarvenpaa@tiimi-ikkuna.fi
www.tiimi-ikkuna.fi

Edustajasi:
Teuvo Ahonen puh. 040 508 2413
teuvo.ahonen@kymppi-katto.fi
Tuomo Järvenpää puh. 0400 765 521
tuomo.jarvenpaa@kymppi-katto.fi
www.kymppi-katto-fi

Orvokki ja petunia edelleen 
rakkaimmat amppelikasvit 
Orvokki ja erilaiset petuni-
at ovat suomalaisille amppeli-
kasveja ylitse muiden. Yli puo-
let kaikista Suomessa myytä-
vistä ulos tarkoitetuista amp-
pelikasveista kuuluu jompaan 
kumpaan kasviryhmään. 

Muotivirtaukset ovat 
muokanneet suosikkiorvo-
kista milloin suuri- ja mil-
loin pienikukkaisen. Tänä 
keväänä palattiin kukiltaan 
keskikokoisiin orvokkeihin. 

Petunioiden suosio joh-
tuu ilman muuta niiden mo-

nipuolisuudesta. Suurikuk-
kaisten amppelipetunioi-
den rinnalle on kymmenessä 
vuodessa pyrähtänyt pieni-
kukkaisten pikkupetunioi-
den joukko, jonka värivali-
koima on hyvin laaja. Pikku-
petunioista löytyy myös vä-
rejä, joita suurikukkaisissa 
petunioissa ei ole. Pikkupe-
tuniat ovat lisäksi varsin kyl-
mänkestäviä, joten ne eivät 
lannistu sen kummemmin 
toukokuun kuin syksynkään 
viileissä säissä. 

Hoida amppelit oikein 
 # Valitse ainoastaan terveen ja terhakan näköisiä kasveja. 
 # Muista parvekkeesi tai terassisi valo-olot ja hanki nii-
hin sopivat kasvit. Valoisan paikan kasvi ei jaksa kuk-
kia pimeässä. 

 # Valmiiksi istutetuista amppeleista saat nopeasti kau-
nista. Tarjolla on myös valmiita useamman värin se-
koitusamppeleita. 

 # Jos istutat itse irralliset kasvit amppeliruukkuun, istu-
ta kasvit kylki kylkeen. Näin saat heti kauniin koko-
naisuuden.  

KORIPALLO
- koot 5, 6, 7

JALKAPALLO
- koot 53, 4

Complete
Dragon
RULLALAUTA

Stellian
laadukas
JALKA-
PALLO-
MAALI
366x183x122

RULLA-
LAUTA

Napero PESISSETTI
- maila
- räpsä
- pallo

Kaluga SANDAALI
- naisten ja miesten mallit - koot 36-46

Jackson SANDAALI
- miesten, irroitettava takaremmi - koot 40-46

Helen Slipon naisten PISTOKAS
- musta ja valk.

Upstream Sport SANDAALI
- naisten ja miesten mallit - koot 36-48

Sienna - Lady-malli

RX Break
VARVAS-
SANDAALI
- 3 eri väriä

Waterpro Ganges SANDAALI
- naisten ja miesten huippusandaali
  irroitettavalla takaremmillä

Us Open
TENNISPALLOT
3 purkkia

Pro JR
TENNIS-
MAILA

YLEISURHEILU-
KENTTÄVÄLINEET
- kuulat - keihäät
- kiekot - mitat

VIS200

BMW Tour

dy-malliiiiiiiiiiiiiiiiiii
A

-

Kesätuotteet Kesätarjoushinnoin Laajasta valikoimasta
POTKU-
LAUTA

39,90

49,90

19,90

-25%

RULLALUISTIMIA
HYVÄ VALIKOIMA
TARJOUSHINNOIN

EDGE
KORISTELINE-
SETTI

169,-

29,90

19,90
(39,90)

39,90
(59,90)

69,90
(95,00)

19,90
(34,90)

49,90
(69,90)

69,90
(95,00)

(55,00)

9,90

LI

9,90

79,90

PIHAMYYNNISTÄ
USKOMATTOMIA

JALKINE JA
VAATELÖYTÖJÄ

-70%
JOPA

®

399,-

TEHTAAN ERIKOISERÄTViralliset rantalentopallot
Tango 3-v.
- laadukas
  yleispyörä

Sähkö-
pyörä

1190,-

®

Interflow SÄHKÖPYÖRÄ 595,-

Olympic Beach
LENTOPALLO-
VERKKO 39,90

39,9029,90

59,90

49,90

49,90

Huom! Väri vihreä

(549,-)

(1690,-)
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PE 10.6.2011 
KLO 12-22

SEKÄ KELKKAKAUDEN AVAUS 
ARCTIC CATIN 2012 UUDET MALLIT

KOEAJOSSA 
näyttelypäivänä mm.:

Aprilia RSV4
Aprilia Shiver 750
Piaggio BEVERLY300
Vespa GTS 300
CPI
Arctic Cat
Minimotot

Vapaa pääsy Tarjoilua

SEPONPÄIVÄ TARJOUKSIA JA 
YLLÄTYSESITYKSIÄ

Putajantie 494 Sastamala

puh. 050 520 4279

Kiihdytysnäytös kelkoilla 
ja minimotojen ja RCR 
-autojen näytösajoja

Esillä 
Majavan peräkärryt

Tehopenkki paikalla 
moottoripyörille ja 

mopoille

Esille tuoduista tuunatuin 
moottoripyörä/mopo 

palkitaan

Näytillä vanhoja 
mp -harvinaisuuksia ja 
eri lajien kilpureita sekä 

rakenneltuja moottoripyöriä

MOPOJEN, SKOOTTEREIDEN,

KOEAJO JA MYYNTINÄYTTELY
MOOTTORIPYÖRIEN JA MÖNKIJÖIDEN

Hinnat voimassa to-la 9.–11.6. ellei toisin mainita

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

IRTOMAKEISET Kariniemen kananpojan
MINUUTTIPIHVIT ja
SISÄFILEET
n. 600 g - 1 kg

-28 %

Pampers
VAIPAT säästöpakkaus
38 - 66 kpl (0,30 - 0,17 kpl) 

Valio
POLAR JUUSTO 
300-350 g 
(9,83-8,43 kg) 

HK
VILJAPOSSUN
ULKOFILEE
n. 1,8 kg

KONSULENTIT To 9.6. PRIMULA  Pe 10.6. HEINON LEIPOMO, MATTILA La 11.6. PYYMÄKI, KIVIKYLÄ

Paulig Presidentti 
KAHVI
(Ei Gold Label), 500 g 
(7,98 kg)  
Rajoitus: 2 pkt/talous

Ilman korttia 
5,55 pkt 
(11,10 kg)

Kivikylän
PALVARIN LIHAPYÖRYKÄT 
ja JAUHELIHA PIHVIT
350 - 380 g (5,57-5,13 kg)

Kokonainen
MINIVESIMELONI Espanja
ja CANTALOUPEMELONI
Honduras

PEPSI, PEPSI MAX 
ja 7UP 4 plo x 1,5 l
(0,48 l) sis. pantit 1,60  
rajoitus: 1 erä/talous

VAIN PE 10.6.

pkt

795
kg

Linkosuon
KILOPITKO
500 g (5,98 kg)

2x
2-packIlman korttia ja yksittäin  

3,39/2-pack (0,86 l) sis. pantit 0,80

-44 %

-33 %

Ilman korttia 4,45 pkt (14,83-12,71 kg)

TOMAATIT 
Suomi

590
kg

450

SUNNUNTAINA12.6. 
SULJETTU

200 K-supermarketin 
kunniaksi!

KAHVITARJOILU 

to 9.6. klo 11-17.

Tervetuloa!
RUUSUKIMPPU
35 cm, 10 kpl/kimppu
Sambia 200

kimppu

pkt

Tuore
LOHIFILEE 
Norja 
Rajoitus: 2 fileetä/talous 

ERÄ

399

295

HK
NAUDAN 
PAISTIJAUHELIHA 
400 g (6,98 kg)

-20 %

Ilman korttia 3,49 rs (8,73 kg)

279
rs

599
kg

100
kg 195

rs

100
kg

-17 %

Ilman korttia 10,95 kg

899
kg

299
kpl

pkt1150

Osallistu arvontaan 
K-supermarketissa ja voita Bilar-mopoauto!
Arvomme valtakunnallisesti Bilar -mopoauton. 

Arvo 12 920 !. Kilpailuaika 9.-19.6.2011. 
Arvonta suoritetaan 22.6.2011. Ei ostopakkoa. 

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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VANHAN KIRJALLISUUDEN PÄIVÄT 
SASTAMALASSA 1.–2.7.2011
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 ! Hannu Virtanen

Vastikään toisen rikosro-
maaninsa julkaissut Kari 
Häkämies on kirjoittanut 
Kirjaviestin lukijoille oman 
rikostarinan, joka sijoittuu 
Sastamalaan ja tarjoaa kuva-
kulmia niin kirjapäivien vie-
raille kuin Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkon kävijöillekin. 

Häkämies kirjoittaa: ”Py-
hän Olavin kirkkoon oli lah-
joituksena tullut uusi kaunis 
työ, jonka nimi oli Tyrvään 
Madonna. Se oli pieni, sala-
peräisen näköistä naista esit-
tävä taulu, jota kriitikot piti-
vät henkeä salpaavan kaunii-
na. Mielenkiintoista oli, et-
tä sen tekijää tai tekijöitä ei 
tunnettu. Taulun olivat sig-
neeranneet Osvaldo Peace ja 
Carl Lavander. Nimet viitta-
sivat niin selvästi Osmo Rau-

halaan ja Kuutti Lavoseen, 
että heitä epäiltiin tekijöiksi. 
Kumpikin kiisti isyyden hy-
myillen ja myös taulun omis-
tava seurakunta vaikeni.”

Käy niin, että Tyrvään 
Madonna varastetaan kir-
kosta ja lisäksi läheltä löytyy 
keski-ikäisen naisen ruumis.

”Joronen ja Liedes käve-
livät rantakaislikon tuntu-
maan. Poliisin tekninen vä-
ki ahkeroi siellä ammattitai-
toisen oloisesti. Liedes esit-
teli Jorosen tutkinnanjohtaja 
Jari Kinnuselle, joka oli päte-
vän tuntuinen heppu.

Ruumis makasi selällään. 
Hänet oli selvästi kuristettu 
kuoliaaksi. Naisessa oli jota-
kin tuttua, mutta Joronen ei 
osannut sanoa mitä.”

Tyrvään Madonna on lu-
ettavissa tämän lehden si-
vuilta 6 ja 7. Jännittäviä het-

kiä kaikille Kirjaviestin luki-
joille!

Presidentin murhe 
toinen rikosromaani
Kari Häkämies (s. 1956) on 
juristi ja kirjailija. Hänellä 
on oma lakiasiaintoimisto 
Kotkassa. 

Koulutukseltaan Häkä-
mies on oikeustieteen kan-
didaatti ja arvoltaan vara-
tuomari. Aiemmin hän on 
toiminut muun muassa oi-
keusministerinä, sisäasiain-
ministerinä, kansanedus-
tajana sekä sisäministeriön 
kansliapäällikkönä ja kun-
nanjohtajana. Hämeenky-
rön kuntaa hän johti alku-
vuoteen saakka.

Huhtikuun lopulla jul-
kaistu Presidentin murhe on 
Häkämiehen toinen rikos-

romaani. Esikoisteos Rehel-
liseksi tunnettu ilmestyi ke-
väällä 2010.

Uudessa kirjassa esikois-
romaanista tutuiksi tulleet 
poliisit Söder ja Joronen 
huomaavat jälleen olevan-
sa keskellä rikosten ja po-
litiikan pimeitä näyttämöi-
tä. Virallisten tahojen lisäk-
si myös nuori toimittaja te-
kee omia tutkimuksiaan ja 
pääsee vaarallisen lähelle to-
tuutta. 

Suomen tasavallan pre-
sidentti Kaarina Saarto on 
taustaltaan tiedenainen. Hän 
on lyhyen avioliittonsa aika-
na ehtinyt tottua miehensä 
Sakarin katoamistemppui-
hin, mutta tällä kertaa presi-
dentti aistii jotakin uhkaavaa. 

Presidentin tuskaillessa 
miehensä katoamista polii-
sikaksikko Söder ja Joronen 

ovat kalastusreissulla Kot-
kassa. Reissu loppuu lyhy-
een, sillä heidät hälytetään 
töihin Hovinsaarelta löyty-
neen ruumiin takia. Kuollut 
mies on islantilaisen ex-mi-
nisterin poika. Tutkimukset 
johtavat niin Kuopioon kuin 
Pietariinkin. Myös tasaval-
lan presidentin puolison ka-
toaminen liittyy tapahtumiin.

Rikos kannattaa 
Sylvään koulun juh-
lasalissa lauantaina 
2. heinäkuuta kello 
15.30-16.30. Kes-

kustelemassa kirjailijat 
Seppo Jokinen, Outi 
Pakkanen, Kari Häkä-
mies, Hannes Markkula 
ja Harri Nykänen. Vetä-
jänä toimittaja-tutkija, 
FT Paula Arvas.

Rikosta tutkitaan 
Sastamalassa 
tavallistakin 
tarkemmin
Kun Vanhan kirjallisuuden päiville 2011 valittiin teemak-
si Rikos, mielessä tietysti oli dekkarien ja poliisiromaani-
en suosion suuri kasvu viime vuosina. Ennen väheksyt-
ty viihdelaji on noussut korkeakirjalliseen luokkaan ja ar-
voon arvaamattomaan. Muissa Pohjoismaissa, erityises-
ti Ruotsissa suuntaus näkyy vielä selvemmin. Halusimme 
Sastamalassa tutkia, mitä lajin kehityksessä on tapahtunut, 
mihin sen kohonnut arvostus oikein perustuu. 

Veijo Meri on kerran todennut, että rikoskirjallisuus 
työntää tavallisesti ensimmäisenä nokkansa yhteiskun-
nan tulehduspesäkkeisiin. Uusin puhuttu kieli tulee sitä 
kautta tietoisuuteen. Monet paikkakunnat saavat päivite-
tyn ilmeensä dekkareissa: Turku on Reijo Mäen ja Varek-
sen areenaa, Tampereella hallitsee Seppo Jokinen ja ko-
misario Koskinen, Helsinkiin tarvitaan jo useita kuvaa-
jia Outi Pakkasesta ja Hannes Markkulasta alkaen. Kari 
Häkämies liikkuu politiikan kammareissa kuin kotonaan. 

Onhan rikos itsessään huomattavasti laajempi käsite 
kuin ne murhat, joita dekkareissa tavallisesti selvitellään. 
Rikos yhteiskunnan muutosta oirehtivana ilmiönä alkoi 
uudella tavalla kiinnostaa meitä ohjelman suunnittelijoi-
ta. Oli etsittävä syvyyttä ja laveutta tämän synkän mutta 
alati kiehtovan aihepiirin vaiheille.

Niinpä rikosta piiritetään nyt monelta kulmalta, esitel-
min, lauluin, keskusteluin ja näyttelyin. Rikokseen liite-
tään niin synti ja häpeä kuin seksi ja väkivalta, jopa po-
liittiset konnat, lurjukset ja lahtarit. Eikä tässä kaikki: his-
toriamme uumenista poimitaan karmeita lauluja ja tari-
noita Odotamme vavistuksella Heikki Laitisen ja Kimmo 
Pohjosen repäiseviä murhaballadeja. 

Mutta ennen kuin arvoisa lukija vallan säikähtää ja 
päättää kiertää kaukaa näin verisen kirjatantereen, on kii-
reesti lisättävä, että kirjallisia varkauksia käsitellään päivil-
lä pilke silmäkulmassa, sarjakuvasankaritkin esiintyvät ja 
lapsille on oikein omat kirjapäivät. Vapauttava riemu re-
peää viimeistään kirjatoukkain perinteisissä ehtoohuveis-
sa, joissa myös tietoniekat ottavat mittaa toisistaan.

Tämän vuoden juhlituin kirjailija Juhani Aho nousee 
täälläkin pohdintojen keskipisteeseen. Rikosten tuttava 
hänkin, omatuntojen kolkuttaja. Ja hyväksi lopuksi jouk-
ko eläviä dekkaristeja kokoontuu todistamaan, että aina-
kin kirjallisuudessa rikos kannattaa. Lahden takaa tulee 
tv:stä tutun komisario Winterin isä Åke Edwardson ker-
tomaan, kuinka hän ne ! loso! set dekkarinsa oikein ra-
kentaa.

Tärkeintä Vanhan kirjallisuuden päivillä on kuitenkin 
kirjojen osto ja myynti, vapaa parveilu antikvaaristen pöy-
tien äärellä, jännitys biblio! ilien huutokaupassa sekä uu-
sien ja vanhojen tuttujen tapaaminen teltan helteessä, vil-
voittavien juomien ja kevyen kenttälounaan merkeissä. 
Sylvään koululla on se hyvä puoli, että mikään ohjelma ei 
ole pakollinen, vaan kävijä saa vaeltaa mielensä mukaan 

– ja maksuttomasti. 
 

Sinnehän on mentävä. Siellä jälleen kohtaamme.

Panu Rajala
Vanhan kirjallisuuden päivien 

ohjelmajohtaja.

Häkämies kirjoitti kirjapäiville 
oman rikostarinan
 " Tyrvään Madonna on varastettu kirkosta. Lisäksi läheltä löytyy naisen ruumis. 

 Liittyvätkö asiat yhteen?

Kari Häkämies on kirjoittanut kak-
si dekkaria, joista uusin, Presidentin 
murhe, julkaistiin keväällä.

Te
os
-H
ei
ni
 L
eh
vä
sl
ai
ho
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© Sastamalan kaupunki / Yhdyskuntasuunnittelu

TERVETULOA 
NAUTTIMAAN 

YSTÄVIEN KANSSA 
HYVÄSTÄ RUUASTA

Avoinna
ma - to 11-18
pe   11-19
la  12-21
su  12-20

Puistokatu 1, Sastamala p. 03-511 2082

LOUNAS
ma-pe klo 11-14

Tavoitellut kirjat 
myös huudettavana
  Kirjahuutokaupassa on tarjolla perinteisesti 

 kysyttyä bibliofiilista kirjallisuutta.
 Hannu Virtanen

Vanhan kirjallisuuden päivi-
en ohjelmaan kuuluu tänä-
kin vuonna kirjahuutokaup-
pa, joka järjestetään Sylvään 
koulun auditoriossa perjan-
taina.

”Kirjat ovat suureksi 
osaksi perinteisesti kysyttyä 
bibliofiilista kirjallisuutta”, 
huutokaupan meklari Anssi 
Arohonka kuvailee.

”Mukana on muun mu-
assa Olavi Paavolaisen teos-
ten ensipainoksia, kansatie-
dettä sekä vieraskielisiä Lap-
pi-kirjoja.”

Viime vuonna korkein 
huuto oli 2 000 euroa, jolla 
pääsi 1845 julkaistun Tope-
liuksen Finland framstäldt i 
teckningar -kirjan omistajak-
si. Raamattu vuodelta 1685 
maksoi huutajalleen 1 500 
euroa, Kalevala vuodelta 

1835 nousi 1 600 euroon ja 
vuoden 1840 Kantelettares-
ta maksettiin siitäkin tonni.

Kirjahuutokauppa 
yleisön tuomista kir-
joista Sylvään kou-
lun auditoriossa per-
jantaina 1.7. kello 

16.00–18.00. Meklarina 
kirjakauppias Anssi Aro-
honka.Meklari Anssi Arohonka lupaa huutokaup-

paan kysyttyjä kirjoja.

Vammaksentie 1, Sastamala
040 509 4349

www.ravintolapatruuna.fi

Lounasravintola 150 asiakaspaikkaa
Runsaasti kokous, koulutus- ja neuvottelutiloja, saunatilat.

Erinomainen juhlapaikka. Iso, avara sali. Pitopalvelua.
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Kirjapäivillä jaettava 
Warelius-palkinto 
on elämätyöpalkinto
 ! Tietokirjailijat ovat huolissaan haluttomuudesta 

 maksaa sähköisistä julkaisuista. Internetin 
 vaikutus on ollut hurja.

 " Hannu Virtanen

Vanhan kirjallisuuden päi-
villä julkistetaan jälleen Wa-
relius-palkinnon saaja. Pal-
kinto on jaettu vuodesta 
1985 alkaen. Vuodesta 1996 
lähtien se on jaettu Vanhan 
kirjallisuuden päivillä Vam-
malassa. 

Palkinnon jakaa Suomen 
tietokirjailijat ry, jonka toi-
minnanjohtaja Jukka-Pek-
ka Pietiäinen kertoo Kir-
javiestin haastattelussa pal-
kinnon taustasta ja tietokir-
jan nykyisestä asemasta.

Minkälainen rooli Ware-
lius-palkinnolla on tieto-
kirjailijoiden huomioimi-
sessa?

”Palkinto on suuri, 12 000 
euroa. Se myönnetään tie-
tokirjailijalle, jolla on laaja 
ja korkealaatuinen tietote-
ostuotanto tai jolla on ollut 
merkittävä vaikutus suoma-
laiseen tietokirjallisuuteen. 
Sitä on jaettu vuodesta 1985 
lähtien. Monet palkittavat 
arvostavat palkinnon kor-
kealle, koska se on nimen-
omaan tietokirjailijoiden 
palkinto arvotetulle tietokir-
jailijalle, kollegalle.” 

Ketkä tekevät päätöksen 
kirjailijan palkitsemisesta 
ja minkälaiset seikat rat-
kaisussa tavallisesti pai-
nottuvat?
 ”Palkinnosta päättää yhdis-
tyksen hallituksesta riippu-
maton palkintolautakun-
ta. Sen puheenjohtajana 
on ollut tänä vuonna An-
na Kortelainen ja jäseninä 
Tadeusz Aniszewski, Sa-
tu Itkonen, Matti Leino-
nen ja Olli Löytty. Palkin-
toraadilla on aina valinnan 
vaikeutta, koska hyviä eh-
dokkaita palkinnon saajak-

si on lukuisia. Palkinnon 
on saanut hyvin monipuo-
linen joukko. Olen iloinen, 
että saajien joukossa on ol-
lut tietokirjailijoita ja oppi-
kirjailijoita, naisia ja miehiä 
eri puolelta Suomea. Kaikil-
le yhteistä on tasokas tieto-
kirjatuotanto. Kovin nuoret 
eivät ole palkintoa saaneet, 
koska kysymyksessä elämä-
työpalkinto.” 

Sastamalassa voidaan ol-
la ylpeitä tyrvääläissyntyi-
sestä Antero Wareliukses-

ta, jonka nimeä palkinto 
kantaa. Minkälainen on 
Wareliuksen perintö tieto-
kirjallisuudellemme?
Warelius on ensimmäinen 
varsinainen suomenkieli-
nen tietokirjailija. Hänen 
teoksestaan ”Enon opetuk-
sia luonnon opetuksista 1-2” 
(1845-1856) otettiin mo-
nia painoksia, ja ne vaikutti-
vat merkittävästi suomalais-
ten tietoisuuteen nousevista 
luonnontieteistä. Warelius-
palkinnon arvoista toimin-
taa Wareliukselta!

Tieto liikkuu verkoissa ja 
näkyy lukulaitteilla. Lisäk-
si koko kustannusala on 
muutostilassa. Mitä suo-
malaiselle tietokirjalle ja 
tietokirjailijalle kuuluu näi-
nä aikoina?

”Sähköisen julkaisemisen 
eteneminen on luonnollista 
kehitystä, eikä sitä tule pelä-
tä. Perinteinen kirja ei häviä 
mihinkään. Kirja saa osit-
tain uudet vaatteet ja kor-
keatasoista tietokirjallisuut-
ta ilmestyy koko ajan. Inter-
netin vaikutus on ollut hurja. 
Olemme huolissamme siitä, 
että sähköisistä julkaisuis-
ta ei olla halukkaita maksa-
maan vaan kaiken pitäisi ol-
la ilmaista tai hyvin halpaa.” 

”Koska tieto- ja oppikirjal-
lisuus elää internetin, digi-
taalistumisen ja opetuskäy-
täntöjen tuomassa muutok-
sessa, mielestämme opetus- 
ja kulttuuriministeriön tulee 
laatia selvitys ja sen pohjal-
ta toimenpideohjelma, jolla 
turvataan edelleen laadukas 
sisältö niin oppimisen kuin 
yleissivistyksenkin tarpeisiin. 
Tieto tarvitsee edelleen teki-
jänsä ja tekijätkin ovat palk-
kansa ansainneet.”

”Olemme huolissamme 
myös oppikirjakustantami-
sen keskittymisestä. Kun Sa-
noma-konserni osti Tam-
men oppikirjatuotannon, 
on sen ja Otavan yhteinen 
markkinaosuus peruskoulun 
ja lukion oppikirjoissa yli 90 
prosenttia. Kilpailutilanne ei 
ole terve.”

Warelius-palkinto on jaettu vuodesta 
1985 alaken. Sen ovat saaneet:

2010
Antti Eskola, professori
Pertti Rajala, maakuntajohtaja, KM

2009
Risto Isomäki, tieto- ja tieteiskirjailija
Irma Sulkunen, professori

2008
Martti Häikiö, poliittisen historian 
dosentti, VTT
Päivi Vehmas, luokanopettaja, KM

2007
Ulla Lehtonen, luomukoti puutarhuri, 
toimittaja

2006
Kari Uusikylä, kasvatustieteilijä, 
professori

2005
Juhani Lokki, luonnontieteilijä, 
professori

2004
Elina Haavio-Mannila, sosiologi, 
professori
Lauri Viljanmaa, kouluneuvos

2003
Heikki Oja, tähtitieteen dosentti, 
FT

2002
Mikko Lehtonen, akatemiatutkija, 
dosentti FT

2001
Raija Majamaa, erikoistutkija, FM

2000
Raimo Seppälä, päätoimittaja 
emeritus

1999
Kai Linnilä, kirjailija
Kaari Utrio, taiteilijaprofessori

1998
Päivi Setälä, historian dosentti, FT

1997
Matti Leinonen, biologi, dosentti FT

1996
Auli Hakulinen, suomen kielen 
tutkija, professori

1995
Seppo Zetterberg, yleisen historian 
dosentti, FT

1994
C. J. Gardberg, valtionarkeologi, FT

1993
Aimo T. Nikolainen, piispa

1992
Pertti Virtaranta, kulttuurintutkija, 
akateemikko

1991
Reino Luhtala, opetusneuvos, KTM

1990
Päiviö Tommila, historiantutkija, 
rehtori, FT

1989
Kai Laitinen, kirjallisuudentutkija, 
professori

1988
Anto Leikola, luonnontieteilijä, 
professori

1987
työryhmä: Rauno Mattila, 
Teuvo Nyberg, Olavi Vestelin, 
biologit

1986
Urho Somerkivi, kasvatustieteilijä, 
professori

1985
Oiva Ketonen, ! loso! , akateemikko

Avajaiset Sylvään 
kou lun juhlasalissa 
per jantaina 1.7. kello 
10.30-11.30. Tilai-
suudessa mm. Ware-

lius-palkinnon luovutta-
minen.

Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohta-
ja Jukka-Pekka Pietiäisen mukaan kaikille Wa-
relius-palkinnon saajille yhteistä on tasokas 
tietokirjatuotanto.

Warelius-palkitut

Puistokatu 7
38200 SASTAMALA

MA-TO 10-17.30 PE 10-18, 
LA 10-14

PUH 03-5114473

Viholan liikekeskus
Nuijamiestentie 9

37120 NOKIA
MA-PE 10-18, LA 10-15

PUH 03-45180078

www.pepperjeans.!  pepper@kopteri.net

Naisten 
TOPPEJA, 
PAITOJA yms. 5,-
Miesten 
T-PAIDAT alk. 5,-

AURINKO-
LASIT
3 eri väriä 990

Vain kirjapäivien (1.-2.7.2011) 
ajan Pepperistä!!! 
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Urheilu -ja vapaa-ajan erikoisliike
Urheilu- ja
vapaa-ajan
asut sekä
tarvikkeet

Päähineet
 ja hatut 
arkeen ja
juhlaan

Kotimaiset
nahkalaukut,

lompakot,
vyöt ym. 

nahkatuotteet

Jo
uk
o 
Ke
sk
i-
Sä

nt
ti

.

Kirjaviestin kustantaa:

Kustannusliike Aluelehdet Oy
Puh. 010 229 0410
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!" Kopteri Laajakaistat
!" GSM-liittymät ja puhelimet
!" Tietokoneet ja tulostimet
!" Kanavapalvelut
!" Lähiverkkokauppa 
        www.shop.esp.fi

Laa
m
aj!!!!! Kopteri Laa

!  Marttilankatu 5,  
 38200 Sastamala 
!  Asiakaspalvelu  
 puh. (03) 5199 2252  
!  Avoinna ma-pe 9-17
!  www.esp.fi 

ja paljon muuta

M liitty

a
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w.

! GSM-liitty
p

! G
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e
! GSM liit
!! Tietokone
!!!!!! Kanavapap
!!!!!!!!!!!!! LähiverkkverkkiverkkLLä

        wwwww  www

! GSM

a paljon palpaljjjajj

Tuotteita  
ja palveluita 
paikallisesti
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Ellivuorentie 131,
38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 8351 900
hotelli@ellivuori.fi

Kokous- ja vapaa-ajankeskus

Tervetuloa telttailemaan!

Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkon suosio jatkuu
 ! Kirkon ovet ovat kirjapäivien aikaan 

 poikkeuksellisesti avoinna yleisölle myös lauantaina.

 " Hannu Virtanen

Tuhopoltosta mittavan tal-
kootyön ansiosta toipunut ja 
uuden puhuttelevan kirkko-
taiteen saanut Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkko on avoinna 
yleisölle Vanhan kirjallisuu-
den päivien aikana perjantai-
na 1. heinäkuuta ja lauantai-
na 2. heinäkuuta kello 9–20.

Lauantain aukiolo on 
poikkeuksellinen. Kirk-
ko on tavallisesti lauantai-
sin yleisöltä suljettu, koska 
päivä on varattu kirkollisil-
le toimituksille.

Vuonna 1997 tapahtu-
neen tuhopolton jälkeen uu-
delleen rakennettu Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkko on he-
rättänyt valtavasti kiinnos-
tusta. Kuutti Lavosen ja Os-
mo Rauhalan kirkon lehte-
reille ja kuoriosaan 1700-lu-

vun kuva-aiheiden pohjalta 
toteuttamat 101 maalaus-
ta valmistuivat kaksi vuot-
ta sitten. 

Kirkon ovet voitiin jälleen 
avata ja sen uusi taide esitel-
lä yleisölle elokuussa 2009. 
Avajaissyksynä kirkkoon eh-
ti tutustua 40 000 vierasta. 
Kesäkautena 2010 vieraili-
jamäärä ylitti 100 000 kävi-
jän rajan. 

Kiinnostus on edelleen 
huomattavaa. Alkaneelle ke-
sälle kirkkoon on tehty sato-
ja ryhmävarauksia. Vihkiva-
rauksia on tehty kuusitoista. 

Ryhmien tulee 
varata opastusaika

Yli kahdeksan hengen ryh-
mien tulee etukäteen varata 
opastusaikansa Sastamalan 
seurakunnan kirkkoherran-
virastosta. Yhteyttä voi ot-

taa puhelinnumerolla 03 521 
9090 tai sähköpostiosoitteel-
la kirkkoherranvirasto@sas-
tamalanseurakunta.! .

Ryhmävarauksia otetaan 
vain arkipäiville. Aukioloai-
kojen ulkopuolella opastus-
maksu on 100 euroa.

Kesäaikana kirkossa on il-
tahartaus joka sunnuntai kel-
lo 18. Jumalanpalveluksia pi-
detään joka kuukauden vii-
meisenä sunnuntaina kello 10. 

Kirkossa järjestetään myös 
konsertteja. Vanhan kirjalli-
suuden päivien aikaan lauan-
taina 2. heinäkuuta kirkossa 

nähdään ja kuullaan musii-
killinen monologinäytelmä 
Maria Magdalenasta.

Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkko 

 !Rautaveden kansallismaisemassa Kallialan kylässä.
 !Markus Hiekkanen ajoitti väitöstutkimuksessaan 
kirkon valmistumisen vuoden 1510 paikkeille.
 !Tuhopoltto 21. syyskuuta 1997.
 !Kirkon jälleenrakentaminen talkoilla 1997-2003.
 !Talkootyöhön osallistui 1 200 ihmistä.
 !Rakentamiseen kului kuuden vuoden aikana rahaa 
1,14 miljoonaa euroa. 
 !Vapaaehtoistyön arvo katsotaan noin miljoonak-
si euroksi.
 !Kirkko otettiin puuvalmiina uudelleen käyttöön 
3.8.2003. 
 !Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala aloittivat työt ke-
sällä 2005. Maalaukset valmistuivat 2009.

Paikalliset oppaat Maija Haavisto ja Paula Syrjälä esittelevät kirkkoa ja sen taidetta kä-
vijöille. Oppaina kirkolla toimivat myös Leena Myllyniemi, Raija Seurala ja Maiju Vuorenoja.

Osmo Rauhala ja Kuutti Lavonen loivat maassamme ainutlaatuista, uutta kirkkotaidetta. 
Alttarialue on Rauhalan käsialaa, lehterikaiteissa on Lavosen töitä.

”Alkaneelle kesälle 
kirkkoon on tehty satoja 

ryhmävarauksia.

Kirkko on avoin-
na elokuun loppuun 
saakka sunnuntais-
ta perjantaihin kello 
11-18 sekä syyskuus-

sa sunnuntaisin myös kel-
lo 11-18. Maksuttomat 
opastukset ovat aukiolo-
päivinä kello 12, 15 ja 17. 
Juhannusaattona 24. ke-
säkuuta kirkko on varat-
tu toimituksille.
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S
astamalan kaupunginjohtaja Jaakko 
Berglund katseli uutta työhuonet-
taan tyytyväisen oloisena. Kaupun-
gintalo oli ydinkeskustasta hieman 
sivussa oleva entinen mielisairaa-

la. Tästä syystä talo ja virkamiehet olivat jat-
kuva vitsailun kohde. Jonkun sanottiin pääs-
seen avohoitoon, toisen väitettiin hoitavan 
virkaansa suljetulla osastolla. Berglundin mie-
lestä kaupungintalon lähihistoria oli pelkäs-
tään hauska ja se tarjosi myös puitteet pienoi-
seen hienosteluun taipuvalle Berglundille, jo-
ka edellisessä työpaikassaan oli joutunut tyyty-
mään vetoiseen ja tunkkaiseen kunnantaloon 
Pohjois-Karjalan perukoilla.

Uusi kaupunginjohtaja oli aloittanut työn-
sä poikkeuksellisesti heinäkuun alussa, jolloin 
kuntamaailma nukkui syvää kesäunta. Hänellä 
oli viran vastaanottamishetkeen oiva syy: Van-
han kirjallisuuden päivät pidettiin Sastamalas-
sa aina juhannuksen jälkeisenä perjantaina ja 
lauantaina. Silloin kaupunki oli koko Suomen 
huomion kohteena. Paikalla olivat kaikki tär-
keimmät uutisvälineet ja kun kaikki jutut oli-
vat lähes poikkeuksetta suitsuttavia, sai myös 
kaupunginjohtaja kokea onnen hetkiä muu-
toin niin proosallisessa ammatissaan.

Berglund oli ostanut uuden viran vuoksi 
tyylikkään ja kalliin puvun. Hän oli tuhlannut 
myös hintaviin kenkiin ja solmioon. Valkoinen 
paitakin oli vasta toista kertaa yllä. Tyylikäs ja 
edustava johtaja, kuten edeltäjäkin, sanoisivat 
kaupunkilaiset. Tosin suoraan ei näillä leveys-
asteilla kehuja kuulisi. Ihmiset puhuivat hyvää 
vain takanapäin. Näin vältyttiin ylpistymiseltä, 
sanoi paikallinen kansanviisaus.

Berglund kysyi pari rutiiniasiaa taloa pit-
kään palvelleelta sihteeriltä, hyppäsi autoonsa 
ja ajoi kirjallisuuspäivien avajaispaikalle. Hän 
ei tuntenut vielä paikallisia ihmisiä juurikaan, 
mikä oli kiusallista. Kaupunginvaltuutettujen 
nimiä hän oli netistä yrittänyt kiireessä opetel-
la, mutta se ei ollut helppoa. Vaalikuvat olivat 

niin hyvin retusoituja, että kuvassa oleva hen-
kilö oli aina todellisuuden henkilöä kymme-
nen vuotta nuoremman ja puolet kauniimman 
tai komeamman näköinen.

Joitakin ihmisiä hän sentään tunnisti. Päivi-
en ohjelmajohtajana toimiva tohtori Panu Ra-
jala seisoi pienen naisjoukon piirittämänä hy-
vin viihtyvän näköisenä. Hieman sivummalla 
Berglund tunnisti Aamulehden tunnetun ko-
lumnistin Matti Pitkon. Berglundia oli opas-
tettu, että Pitkon kanssa kannatti olla väleis-
sä. Toimittaja ei sietänyt teeskentelijöitä eikä 
hurskastelijoita. Jos joku paikallisjulkkis sel-
laiseen sortui, terävä kynä muistutti asiasta aa-
mun lehdessä.

Berglund kätteli johtavat luottamushen-
kilöt ja järjestäjät ja siirtyi etupenkkiin istu-
maan. Hätäinen vilkaisu taakse kertoi, että 
tupa oli täysi ja ihmiset näyttivät tyytyväisil-
tä. Berglundista alkoi tuntua, että päätös ha-
keutua Sastamalaan oli ollut erinomainen oi-
vallus. Professori Jukka Sarjala kiipesi puhuja-
pönttöön. Kaupunginjohtaja otti kännykkänsä 
taskustaan laittaakseen sen äänettömälle kun 
sihteeriltä tuli tekstiviesti:” Tyrvään Madonna 
on varastettu, odotan sinua oven ulkopuolel-
la päättäjäisten jälkeen.” yt Hilkka.  Mitä hem-
mettiä?  Berglund mietti, mutta ei voinut kuin 
kuunnella, vaikka ajatukset veivät kadonnee-
seen Madonnaan. 

****************

Keskusrikospoliisin ylikonstaapeli Matti Joro-
sen teki mieli aamupäiväolutta, mutta se ei ol-
lut mahdollista, koska hänen piti hypätä au-
ton rattiin jo tunnin kuluttua. Hän oli saapu-
nut myöhään illalla hotelli Ellivuoreen ja naut-
tinut television ääressä muutaman oluen ja nyt 
kuivasi suuta.

Joronen oli kirjamiehiä. Vapaapäivinään hä-
nellä oli tapana luuhata kotikaupunkinsa Hel-
singin divareissa. Kovin usein hän ei tehnyt os-

toksia, poikamieskaksioon kirjoja mahtui vain 
rajoitettu määrä. Mutta hän nautti vanhojen 
kirjojen kauppojen merkillisestä tunnelmasta. 
Niissä myyjät eivät puhuneet poikaystäviensä 
kanssa kännykkään inisevällä äänellä mulkoil-
len samalla asiakasta sen näköisinä, että halu-
sivat tämän häipyvän.

Sastamalaan saapumiseen Jorosella oli kir-
jojen lisäksi myös toinen syy. Hän oli netissä 
tavannut itseään hieman nuoremman Porista 
kotoisin olevan naisen. Keskinäiset keskuste-
lut olivat alusta alkaen paljastaneet, että parin 
mielenkiinnon kohteet olivat samanlaisia. Nai-
nen oli kertonut lukevansa paljon ja käyvänsä 
usein taidenäyttelyissä. Joronen tosin ei ollut 
taiteen tuntija, mutta hän oli ajattelut, että oli 
taktisesti viisasta näytellä samanmielistä tässä 
asiassa. Nainen oli ammatiltaan sairaanhoita-
ja ja oli kertonut hankkivansa lisäansioita pie-
nimuotoisella taulukaupalla. Hienostelija nai-
nen ei silti ollut. Hän oli tunnustanut piipahta-
vansa aika usein perjantai-iltaisin siiderillä, ei-
kä välttämättä pelkästään yhdellä.

Joronen oli kömpelön ujosti yrittänyt saada 
naista lähettämään kuvansa ja kertomaan ni-
mensä, mutta ei ollut onnistunut pyrkimykses-
sään.  Nainen oli sanonut olevansa ujo ja halu-
avansa olla hieman salaperäinen. Kun Joronen 
vilkaisi itseään hotellihuoneen peilistä, hänen 
oli pakko myöntää itselleen, että hänen ulko-
näöllään ei kanssaihmiselle voinut kovin mer-
killisiä vaateita asettaa. Ylikonstaapelin hiusra-
ja oli hivuttautunut todella kauas, eivätkä pit-
kät pulisongit asiaa juuri korjanneet. Pallomai-
nen vatsa pysyi housuissa entistä vaikeammin. 
Valokuvan puuttumisesta huolimatta Joronen 
ei epäillyt hetkeäkään, ettei tunnistaisi nais-
ta. Kaksikymmentä vuotta keskusrikospoliisin 
murharyhmässä teki ihmisestä melkoisen ih-
mistuntijan.

Joronen vilkaisi kelloonsa. Oli aika lähteä. 
Tämän vuoden teema oli rikos. Toivottavasti 
saan rentouduttua, eikä päivän sisältö muistu-

ta liiaksi rikosylikonstaapelin arkipäivää, Joro-
nen aprikoi ja starttasi autonsa.

****************

Joronen ajeli rauhallisesti ja vältteli syyllisty-
mästä ylinopeuteen. Hän oli päättänyt käydä 
Tyrvää Pyhän Olavin kirkossa katsomassa pa-
lon jäljiltä restauroitua kirkkoa ja Osmo Rau-
halan ja Kuutti Lavosen kirkkoon tekemiä, pal-
jon julkisuutta saaneita kauniita maalauksia. 
Taiteesta kiinnostunut nainen saattaisi tykätä 
miehestä, joka harrasti kirkkomaalauksia, Jo-
ronen hekotteli mielessään.

 Kirkossa oli parin vuoden aikana vieraillut 
valtava määrä ihmisiä ja Joronen ajatteli, että 
avajaisten aikaan siellä olisi rauhallista. Vaik-
ka maalaukset olivat varmasti vertansa vailla, 
ajatukset karkasivat naiseen, joka oli illaksi lu-
vannut saapua Ellivuoreen. 

Joronen oli eronnut kauan sitten ja päättänyt 
silloin vältellä vakavia suhteita loppuelämänsä. 
Päätös oli pitänyt hyvin, mutta hänen oli pak-
ko myöntää itselleen, että pelkkien irtonume-
roiden keräily oli henkisesti raskasta. Olisi mu-
kavaa, jos olisi ihminen, jonka kanssa voisi ilot 
ja huolet jakaa.

Joronen oli niin ajatuksissaan, että joutui 
jyrkässä kurvissa melkein toiselle ajokaistal-
le. Vastaan tullut harmaa, iäkäs Toyota Hia-
ce, joutui tekemään äkkiväistön vasemmal-
le.  Hiacen kuski sai autonsa tottelemaan itse-
ään ja ehti vielä nostaa etusormensa Joroselle 
kuittauksena tämän holtittomasta ajosta. Kal-
jupäisessä kuskissa oli jotain tuttua, mutta Jo-
ronen ohitti asian, sillä hänen kaverinsa pitivät 
majaa Malmilla ja Sörnäisillä ja alamaailmaan 
liittyvät tuttavuudet Jakomäessä, Maunulassa 
ja muissa Helsingin heikoimmin ansaitsevien 
ihmisten lähiöissä. Täältä böndeltä hän ei tun-
tenut ketään.

Pyhän Olavin kirkkoon oli lahjoituksena 
tullut uusi kaunis työ, jonka nimi oli Tyrvään 

TYRVÄÄN 
MADONNA
KARI HÄKÄMIES

VANHAN
 

KIRJAL
LISUUD

EN

PÄIVIE
N 

KESÄDE
KKARI
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Madonna. Se oli pieni, salaperäisen näköistä 
naista esittävä taulu, jota kriitikot pitivät hen-
keä salpaavan kauniina. Mielenkiintoista oli, 
että sen tekijää tai tekijöitä ei tunnettu. Tau-
lun olivat signeeranneet Osvaldo Peace ja Carl 
Lavander. Nimet viittasivat niin selvästi Osmo 
Rauhalaan ja Kuutti Lavoseen, että heitä epäil-
tiin tekijöiksi. Kumpikin kiisti isyyden hymyil-
len ja myös taulun omistava seurakunta vaike-
ni. Joronen ei ollut taulufriikki, mutta taulun 
mystinen alkuperä kiehtoi. Oli hienoa nähdä 
työ luonnossa, Joronen mietti ja lisäsi kaasua.

Ylikonstaapeli kääntyi päätieltä kirkkoon 
johtavalle pienemmälle tielle, mutta ei ehtinyt 
ajaa kuin muutama sata metriä kun havait-
si tien poikki vedetyn poliisin sinivalkoisen 
merkkinauhan. Eihän täällä mitään ole voinut 
tapahtua, hän ajatteli ja pysäköi autonsa.

Nauhan toisella puolella seisoi tutun näköi-
nen mies. Hän oli Jorosen vanha duunikaveri 
Heimo Liedes, joka oli kymmenen vuotta ai-
emmin palannut Helsingistä kotikonnuilleen 
Tampereelle. Liedes tunnisti Jorosen heti.

-Joronen perkele. Onko tämä niin kuuma 
juttu, että KRP lähettää murharyhmänsä par-
haan miehen paikalle?

-Terve mieheen, mutta nyt en ymmärrä. Mi-
nä olen lomamatkalla, enkä duuniasioilla. Mi-
tä on tapahtunut?

-Jaha, minä jo ihmettelin. Ohjesäännön mu-
kaan ei kai olisi lupa kertoa mitään kun olet 
lomalla, mutta kun tässä ei ole ketään kuule-
massa, niin voin paljastaa, että kirkosta on va-
rastettu Tyrvään Madonna ja muutaman sadan 
metrin päästä on löydetty keski-ikäisen naisen 
ruumis.

-Liittyvätkö asiat yhteen?
-Se ei ole varmaa, mutta niin otaksumme. 

Haluatko vilkaista?
-En, olen lomalla. Tai no mikä ettei.
Joronen ja Liedes kävelivät rantakaislikon 

tuntumaan. Poliisin tekninen väki ahkeroi siel-
lä ammattitaitoisen oloisesti. Liedes esitteli Jo-

rosen tutkinnanjohtaja Jari Kinnuselle, joka oli 
pätevän tuntuinen heppu.

Ruumis makasi selällään. Hänet oli selvästi 
kuristettu kuoliaaksi. Naisessa oli jotakin tut-
tua, mutta Joronen ei osannut sanoa mitä. Jo-
ronen oli aloittamassa kysymystulvan, mutta 
perui aikeensa. Hänen piti illalla tavata nainen, 
eikä käyttää aikaansa murhatutkimukseen.

-Kiitos vaan ja menestystä. Minä jatkan lo-
man viettoa, Joronen huikkasi ja lähti palaa-
maan autolleen. Ei päivää ilman murhaa ja täl-
lä palkalla hän mietti ja lähti ajamaan kohti 
Sastamalan keskustaa.

****************

Menossa oli neljäs tuoppi ja Matti Joronen oli 
turhautunut. Helvetti naisiin ei voinut luottaa, 
hän noitui. Nettituttavuudesta ei ollut kuulu-
nut mitään, nainen oli kolme tuntia myöhässä 
ja Jorosen poliisijärki sanoi, että tämä ei tulisi 
ollenkaan. Joronen oli odottanut ensimmäisen 
tunnin vissyveden ja kahvin kanssa ja siirtynyt 
sitten sadatellen A-olueen. 

Ajatus ponnahti rannassa löytyneeseen nai-
sen ruumiiseen. Miksi nainen vaikutti tutulta? 
Yhtäkkiä ahaa-elämys lävisti nousuhumalaiset 
aivot. Aivan nainen oli tuttu, mutta liekö tut-
tu vain virtuaalisesti! Nainen ei tullut tre! eil-
le, koska oli kuollut taidevarkauden yhteydessä. 
Kaikki täsmäsi, siksi nainen ei ollut kertonut ni-
meäkään. Oliko nainen ajatellut käyttää Jorosen 
poliisin ammattia hyväkseen?  Saatana, se äm-
mä oli kyllä hänen viimeinen nettituttavuuten-
sa. Jorosen poikaa oli viety kuin kuoriämpäriä.

Joronen näki kun ylikomisario Kinnunen 
heilahti ala-aulaan sisään ja oli niin hieno-
na, että oli selvästi menossa kaupunginjohta-
jan vastaanotolle, joka oli paraikaa menossa 
ravintosalissa. Kinnunen äkkäsi Jorosen ja tu-
li puheille.

-Pakko hoitaa näitä herran hommia välillä, 
Kinnunen aloitti.

-Ymmärrän, Joronen vastasi. Joko tiedätte, 
kuka ruumis on?

-No helvetti kun emme, Kinnunen huokaisi 
ja lähti vastaanotolle.

Joronen tilasi vielä yhden oluen, mutta en-
nen kuin se tuotiin Kinnunen palasi mukanaan 
mies, joka esittäytyi kaupunginjohtaja Berglun-
diksi. Mistä tuollainen hienohelma on landelle 
kärrätty, oli ylikonstaapelin ensimmäinen ajatus.

-Päivää, minä ymmärrän, että olette lomalla, 
mutta tämä varkaus ja kuolema ovat kiusalli-
nen asia. Kinnunen kertoi, että heillä on kovin 
vähän resursseja näin heinäkuussa. Eikö kes-
kusrikospoliisi voi auttaa?

-Minä olen liian pieni tappi vastaamaan tuo-
hon kysymykseen. Lomalla me KRP:n patut-
kin ollaan, Joronen vastasi ja päätti siirtyä jat-
kamaan oluen juontia muualle. Kaupunginjoh-
taja ja Kinnunen palasivat vastaanotolle.

Joronen joi vielä muutaman oluen ja kun 
naista ei kuulunut, hän lähti nukkumaan. Uni 
oli humalaisen levotonta. Joronen jahtasi siinä 
tuntematonta naista, joka pakeni taulu kainalos-
saan. Yhtäkkiä ylikonstaapeli hätkähti hereille. 
Se Hiace-kuski perhana. Se oli Luukku-Make, 
Mauri Pennanen, mies joka varasti kaiken min-
kä näki. Mies oli vain ajanut iänikuisen rasvalet-
tinsä ja oli nyt kalju. Mutta sama mies ehdotto-
masti. Mitä hemmettiä Kontulan mies teki Sas-
tamalassa? Paitsi se Madonna! Niin ja se nainen. 
Jostakin kymmenen vuoden takaa mieleen pa-
lasi muistikuva Luukku-Makesta istumassa Si-
mon pubissa Malmilla naisen kanssa, joka muis-
tutti erehdyttävästi kaislikon reunassa maannut-
ta ruumista. Oliko päätelmä looginen vai pet-
tyneen humalaisen hourailua? Joronen tuumasi 
ja otti puhelun keskusrikospoliisin päivystäväl-
le komisariolle vaikka kello oli neljä aamuyöstä.

****************

Joronen istui Ellivuoren aamiaishuoneessa ja 
lisäsi vielä kaksi siivua meetvurstia rieskavii-

paleen päälle ja otti kolmannen kupin kahvia. 
Hän vilkaisi Aamulehden etusivua, jossa Tyr-
vään Madonnan varastaminen ja naisen kuole-
ma olivat pääjuttuna. Joronen tuskin ehti aloit-
taa lukemista kun saliin kävelivät ylikomisario 
Kinnunen ja kaupunginjohtaja Berglund. Mie-
het istuivat Jorosen pöytään. Kinnunen puhui 
kuiskaavalla äänellä.

-Kiitos Matti, Mauri Pennanen alias Luukku-
Make saatiin kiinni verekseltään Kontulassa ja 
Madonna palautettiin juuri äsken kirkkoon. 
Make ei myönnä tappaneensa naisystäväänsä, 
mutta kypsyy varmasti kun istuu asiaa muuta-
man päivän kopissa miettimässä.

-En tiedä, onko se sopivaa, mutta voitte naut-
tia täällä kahden hengen illallisen meidän las-
kuumme, jos niin haluatte, kaupunginjohtaja 
ehdotti vielä hiljaisemmalla äänellä kuin Kin-
nunen.

-Okei, otetaan harkintaan, Joronen tyytyi sa-
nomaan.

Kolmikko keskusteli vielä hetken ja sitten 
Kinnunen ja Berglund poistuivat sadatellen 
kiireitään.

Oli hienoa, että rikos oli ratkennut, mutta 
Joronen oli silti apea. Vaikka nettituttavuus ei 
ollut paljastunut rikolliseksi, oli saapumatta 
jääminen ollut nolo temppu. Joronen haki vie-
lä neljännen kupin kahvia ja näki kun ravinto-
laan asteli viisikymppinen nainen ujoin aske-
lin. Nainen käveli Jorosen luo.

-Olethan Matti Joronen?
-Olen kyllä. Kuinka niin?
-Minä olen Maire Sillanpää. Meidän piti ei-

len tavata, mutta minä jänistin. Valvoin koko 
yön ja aamulla varhain päätin sittenkin tulla. 
Olen kovin pahoillani.

-Ei tässä mitään. Istu alas ja ota kahvia, Jo-
ronen sanoi ja ajatteli, että kaupunginjohta-
jan illallistarjoukselle taisi sittenkin olla käyt-
töä. Maire oli naisen nimi, mutta mielessään 
Joronen päätti kutsua häntä Tyrvään M adon-
naksi.
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www.herrahakkaraisentalo.net

Tervetuloa
seikkailemaan

 

Avoinna ympäri vuoden, 
kesä-elokuussa ma–pe 10–17, la 10–16, su 12–16.

Pääsylippu 5 !, perhelippu 17 !, Marttilankatu 10, Sastamala
info@herrahakkaraisentalo.net, p. 03 511 2179.

Tassulan Hassulaan, 
Sastamalan kaupungin uutterimman 

unissakävelijän taloon

Säästä huomaamattasi
ja ylläty iloisesti
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Teemme sen mahdolliseksi

Sastamala

nordea.fi

Esitykset Vammalassa Houhajärven Vesarannassa
Maurialantie 433, Sastamala

www.vesaranta.profiili.fi

ESITTÄÄ
herkullisen komedian

Käsikirjoitus: Aimo Vuorinen
Ohjaus: Veijo Mäkelä

Ensi-ilta sunnuntaina 26.6.2011 klo 19.00
Ke  29.6.  klo 19.00
Ke  6.7. klo 19.00
Pe  8.7. klo 19.00

Su  10.7.  klo 19.00
Ke  13.7.  klo 19.00
Su  17.7.  klo 19.00

Ke  20.7.  klo 19.00
Pe  22.7.  klo 19.00
Su  24.7.  klo 19.00

Liput tuntia ennen ovelta: aikuiset 12 e / lapset 5 e.
Ryhmät: 20–40 henkeä 11 e, yli 40 henkeä 10 e.

Viimeinen näytös ke 27.7. klo 19.00

TERVETULOA! Järjestäjä Vesaranta ry

KIRJANSITOJAN AMMATTITUTKINTOON
VALMISTAVA KOULUTUS
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 
2011–2013 / 40 ov / 1000 !

Haku kesäkuun 2011 loppuun mennessä:
• 0400 809 644 / anitta.makela(@)sasky."    
• 040 4848 153 / harri.aaltonen(@)sasky."

aiko.!

 ! Minna Isotalo

Yksi aikamme suosituim-
mista suomalaisista sarjaku-
vahahmoista on helposti är-
syyntyvä totuuden torvi, jos-
kus tyly mutta kuitenkin niin 
rakastettava ja sympaattinen 
piikkipallo. Kyseessä on tie-
tysti Milla Paloniemen Ki-
roileva siili. Taiteilija itse 
epäilee sarjakuvansa suosion 
piilevän sen yksinkertaisuu-
dessa. ”Siili on selkeä hah-
mo, joka kaikessa inhimilli-
syydessään vetoaa ihmisiin. 
Siihen on helppo samaistua.” 

Kiroileva siili on seik-
kaillut jo viidessä albumis-
sa. Paloniemi sanoo sii-
lin tovereineen kehittyneen 
elinkaarensa aikana, vaik-
kei muutoksia ole tehty ko-
vin tietoisesti. ”Hahmot ovat 
jollain tavalla syventyneet ja 
tulleet tutuksi niin minulle, 
toisilleen kuin lukijallekin. 
Sarjiksissa ei enää tarvitse 
alleviivata ja esitellä jokai-
sen hahmon persoonaa eri-
tyisesti, vaan uskon lukijan 
jo tuntevan ne.”

Miten eläimet 
kokevat maailman
Myyntimenestykseksi nous-
sut, Sarjakuva-Finlandial-
la palkittu Kiroileva siili sai 

alkunsa taidehistorian luen-
noilla. Milla Paloniemen lu-
entopapereissa esiintyi sii-
lin rinnalla aikoinaan myös 
jänis, joten Suomen kartalle 
saattaa hyvinkin jonain päi-
vänä marssia persoonallinen 
pitkäkorva. 

Eläimet ovat sarjakuva-
taiteilijalle tärkeitä, ja nii-
den piirtäminen kiehtoo 
syystä, joka on hänelle itsel-
leenkin vielä osittain mys-
teeri. ”En oikein osaa sanoa 
miksi piirrän niin usein eläi-
miä. Luulenpa, että tarkas-
telen ihmisiäkin jollain ta-
valla eläimellisestä näkökul-
masta. Molemmissa kiehto-
vat erityisesti ilmeet, eleet ja 
kehonkieli. Eläinhahmojen 
kautta on myös helpompi lä-
hestyä arempia aiheita. Kä-
sittelen usein omia henkilö-
kohtaisia juttujani esimer-
kiksi siilisarjakuvissa, mut-
ta liioittelen niitä aikalailla.”

Eläimet ovat Milla Palo-
niemelle inspiraation lähde 
ja kiinnostuksen kohde. Hän 
sanoo miettivänsä usein, mi-
tä eläinten päässä mahtaa 
liikkua, miten ne näkevät ja 
kokevat maailman.

Eläinten ystävänä Palo-
niemi löytää hetkessä yh-
teiskunnastamme paljon 
asioita, joita tulisi eläinten 
oikeuksien näkökulmasta 

muuttaa. ”Jos voisin, kieltäi-
sin turkistarhauksen, puut-
tuisin lemmikkien jalostuk-
seen ja maahantuontiin sekä 
viihdekäyttöön, sekä vaati-
sin huomattavaa parannus-
ta tuotantoeläinten oloi-
hin. Eläinperäisten tuottei-
den käyttämiseen toivoisin 
myös asennemuutosta. Vali-
tettavan harva miettii shop-
paillessaan, missä ja miten 
makkara, kengät tai vaikka-
pa irtokarkit on tehty. Ihmi-
set sulkevat silmänsä eläin-
ten huonolta kohtelulta.”

Sarjakuvaa 
nettifoorumilla
Albumien ja sanomalehtien 
lisäksi Kiroileva siili seikkai-
lee myös internetissä. Milla 
Paloniemi toteaa netin ole-
van sarjakuvien julkaisuka-
navana oivallinen, sillä sitä 
kautta saa helposti yleisöä 
ja palautetta jo luonnosvai-
heessa olevista töistä. Se on 
myös toimiva väylä uuden 
albumin tai näyttelyn mai-
nostamiseen.

Julkaisukanavalla on vä-
liä niin yksittäisen stripin 
kuin kokonaisen albumin-
kin kannalta. ”Jokaisen stri-
pin kohdalla mietin, sopiiko 
se julkaisukanavaansa. Siili-
albumeissa suunnittelen ai-

na kokonaisuutta, jossa on 
mietitty alku, keskikohta ja 
loppu, vaikka osa stripeistä 
olisikin ollut jo esillä muual-
la. Sanomalehdissä en mie-
lelläni julkaise jatkuvajuo-
nisia tarinoita, koska Siili il-
mestyy vain kerran viikossa. 
Nettiin en halua laittaa esille 
albumien sisältöä kokonaan, 
koska silloin albumin ostaja 
saattaisi pettyä.”

Netti ja kirja voivat siis tu-
kea toisiaan. Paloniemi toi-
vookin, että nykyistä useam-
pi tekijä kertoisi albumien-
sa syntyvaiheista esimerkik-
si skannaamalla luonnoksia 
niistä blogiin. Tämä toimisi 
samalla houkuttimena albu-
min ostamiselle.

Sarjakuvabloggaaja

Alunperin Paloniemen sar-
kuvablogista kirjaksikin 
muotoutunut EN VAAN 
OSAA! kuvaa osuvasti mo-
nia arkipäivän ongelmati-
lanteita. Se ironisoi, naurat-
taa ja valaisee samalla teki-
jänsä sielunelämää. 

Omaelämäkerrallisten sar-
jakuvien julkaiseminen sarja-
kuvablogissa on Paloniemel-
le paitsi nautinnollista myös 
terapeuttista, ja hän myön-
tää niiden tekemiseen kulu-
van monesti huomattavas-

ti enemmän aikaa, kuin nii-
hin töihin, joista joku jotain 
maksaakin. Erityisen hienol-
ta tuntuu kuitenkin julkaisun 
aiheuttama vuorovaikutus lu-
kijoiden kanssa. ”On mahta-
vaa huomata, että jokin sar-
jakuva voi todella suututtaa 
tai koskettaa ja saada muut-
kin pohtimaan samaa asiaa.”

Kantaaottavissa blogi-
merkinnöissä on usein pe-
rässä pitkä keskustelurimp-
su, joka Paloniemen mukaan 
oikeastaan vasta tekee mer-
kinnästä kokonaisen. ”Ilman 
kommentteja jäänyt kannan-
otto on kovin surullinen nä-
ky. Kommenteissa on myös 
usein sellaisia asioita, joita 
en ole itse tullut ajatelleeksi 
ja tällöin tulee oppineeksi jo-
takin uutta.”

Ihmisistä, 
eläimellisestä 
näkökulmasta
 " Milla Paloniemelle netti tarjoaa 

 tärkeän foorumin sarjakuvakerrontaan.

Hyvä sarjakuva koukuttaa lukemaan
 ! Minna Isotalo

Kuluva vuosi on suomalai-
sen sarjakuvan juhlavuo-
si. Milla Paloniemen mie-
lestä kotimainen sarjaku-
va on 100-vuotisjuhlansa 
ansainnut. ”Suomessa teh-
dään valtavasti todella kor-
keatasoista ja monipuolis-
ta sarjakuvataidetta. Sar-
jakuva on ilmaisukeinona 
mahdollisuuksia täynnä ja 
toivon, että ihmiset paitsi 

lukisivat mahdollisimman 
monenlaisia teoksia, myös 
piirtäisivät enemmän itse.”

Julkisuudessa käydään 
aika ajoin keskustelua siitä, 
miten sarjakuvaa ei arvos-
teta taidemuotona tarpeek-
si. Paloniemi uskoo, että 
tähän on tulossa muutos. 

”Sarjakuva saa jatkuvasti 
uusia ystäviä. Yhä useam-
mat ihmiset havahtuvat lu-
kemaan muutakin kuin sa-
nomalehti- ja strippisarja-

kuvaa. Itseeni ovat suurim-
man vaikutuksen tehneet 
nimenomaan vakavammis-
ta aiheista tehdyt teokset.” 

Syvälle tarinaan 
ja tunnelmaan
Milla Paloniemi kiinnostui 
kotimaisesta sarjakuvasta 
vasta siinä vaiheessa, kun 
hän tutustui muihin sar-
jakuvataiteilijoihin ja alan 
ihmisiin. Hän myöntääkin 

olevansa sarjakuvien luki-
jana vielä aloittelija, mut-
ta nälkäinen sellainen. ”Lu-
kuintoni on kova ja etsin 
jatkuvasti uusia suosikkeja.”

Paloniemen kestosuosik-
keihin lukeutuvat Tiitu Ta-
kalon sarjakuvat, joita hän 
jaksaa lukea uudelleen ja uu-
delleen. Yksi vaikuttavimpia 
teoksia on puolestaan Vil-
le Rannan myyttejä ja arjen 
kuvausta sekoittava sarjaku-
varomaani Sade. ”Kumpikin 

tekijä osaa teoksillaan imais-
ta lukijan syvälle tarinaan ja 
sen tunnelmaan.” 

Tuorein löytö Palonie-
melle lukijana on ollut Vil-
le Pirisen ”Yhesti yhes pai-
kas” -albumit, jotka ovat sar-
jakuvamuotoon piirrettyjä 
äärimmäisen hämmentäviä 
tositarinoita tai urbaaneja 
legendoja. ”Ne ovat ainoita 
sarjakuvia, joille olen nau-
ranut yksin ääneen ja oikein 
kunnolla.”

Suomalainen ammattitappajako?
Kirsin uusin:
Mario Kirsi: Farmaks-juttu
Jännärin ”Pahalla on kiire” 
ammattitappaja on nyt pääosassa 
tässä kirjassa. Oliko hän oikeasti 
ammattitappaja vai kuka hän oli? 
FinnEpos 2010

Tämä sekä Kirsin muut kuusi 
jännäriä tarjoushinnalla.

Tee myös muita löytöjä!

Esittelypiste 29
www!"##$%&'!(&)*  www!)+,$#-.)!"

Turmiolan Wag-
ner ja Fingerporin 
Mummo - 100 vuot-
ta suomalaista sarja-
kuvaa Sylvään kou-

lun auditoriossa perjan-
taina 1.7. kello 12.00–
13.00. Keskustelemassa 
sarjakuvapiirtäjät Anni 
Nykänen, Milla Palonie-
mi ja Pertti Jarla sekä sar-
jakuvaneuvos Juhani Tol-
vanen. Vetäjänä toimitta-
ja Vesa Kataisto.
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Kerrostalot
UUDISKOHDE
Sastamala, Keskusta 79,5 m2

Väinönkatu 11 As. 3h, k, s, ph, wc, 
vh, et. akp 4. Syksyllä 2011 valmis-
tumassa Vammalan keskustaan 4 
perheen pienkerrostalo. Talos-
sa kaukolämpö, omat vesimitta-
rit, koneellinen tulo/poistoilman-
vaihto lämmöntalteenotolla. Huo-
neistossa tilava, lasitettu parveke. 
Hintaan sisältyy autokatospaikka. 
/Vammalan OP-Kiinteistökeskus 
Oy. Mh. 96.220 ! Vh. 242.500 !. 
604559

UUDISKOHDE
Sastamala, Keskusta 71 m2

Marttilankatu 42 As. 3h, k s. Upea 
uusi 5-kerroksinen hissitalo kes-
kustan korkeimmalla tontilla. Kau-
kolämpö, omat vesimittarit sekä 
ovipuhelinjärjestelmä. Huoneis-
toissa on koneellinen tulo/pois-
toilmanvaihto lämmöntalteenotol-
la. Lasitettu parveke lounas-län-
si puolella. Asunto sijaitsee 2:ssa 
krs:ssa keskustan puoleisessa pää-
dyssä. Talo valmistuu keväällä 2012. 
/Vammalan OP-Kiinteistökeskus 
Oy. Mh. 72.000 ! Vh. 206.900 !. 
608077

UUDISKOHDE
Sastamala, Keskusta 59 m2

Väinönkatu 11 As. 2h, k, s, ph, wc, 
vh, et. akp 3. Syksyllä 2011 valmis-
tumassa Vammalan keskustaan 4 
perheen pienkerrostalo. Talos-
sa kaukolämpö, omat vesimitta-
rit, koneellinen tulo/poistoilman-
vaihto lämmöntalteenotolla. Huo-
neistossa tilava, lasitettu parveke. 
Hintaan sisältyy autokatospaikka. 
/Vammalan OP-Kiinteistökeskus 
Oy. Mh. 75.440 ! Vh. 184.000 !. 
604555

Sastamala, Keskusta 58 m2

Väinönkatu 11 A. 2h, k, s, ph, wc, 
vh, et. akp 1. Syksyllä 2011 valmis-
tumassa Vammalan keskustaan 4 
perheen pienkerrostalo. Talos-
sa kaukolämpö, omat vesimittarit, 
koneellinen tulo/poistoilmanvaih-
to lämmöntalteenotolla. Hintaan 
sisältyy autokatospaikka. Huoneis-
ton kohdalla rakennuksen lounais-
puolella oma piha-alue. /Vamma-
lan OP-Kiinteistökeskus Oy. Mh. 
89.780 ! Vh. 196.500 !. 604467

UUDISKOHDE
Sastamala, Keskusta 58 m2

Väinönkatu 11 A. 2h, k, s, ph, wc, 
vh, et. akp 1. Syksyllä 2011 valmis-
tumassa Vammalan keskustaan 4 
perheen pienkerrostalo. Talos-
sa kaukolämpö, omat vesimittarit, 
koneellinen tulo/poistoilmanvaih-
to lämmöntalteenotolla. Hintaan 
sisältyy autokatospaikka. Huoneis-
ton kohdalla rakennuksen lounais-

puolella oma piha-alue. /Vamma-
lan OP-Kiinteistökeskus Oy. Mh. 
89.780 ! Vh. 196.500 !. 604467

UUDISKOHDE
Sastamala, Keskusta 55 m2

Marttilankatu 42 As. 2h,k, s. Upea 
uusi 5-kerroksinen hissitalo kes-
kustan korkeimmalla tontilla. Kau-
kolämpö, omat vesimittarit sekä 
ovipuhelinjärjestelmä. Huoneis-
toissa on koneellinen tulo/pois-
toilmanvaihto lämmöntalteen-
otolla. Lasitettu parveke kaakko-
etelä suunnassa. Asunto sijaitsee 
neljännessä kerroksessa, sairaa-
lan päädyssä. Talo valmistuu ke-
väällä 2012. /Vammalan OP-Kiin-
teistökeskus Oy. Mh. 79.900 ! Vh. 
184.400 !. 608073

UUDISKOHDE
Sastamala, Keskusta 45 m2

Marttilankatu 42 As. 2h,k, s. Upea 
uusi 5-kerroksinen hissitalo kes-
kustan korkeimmalla tontilla. Kau-
kolämpö, omat vesimittarit sekä 
ovipuhelinjärjestelmä. Huoneis-
toissa on koneellinen tulo/pois-
toilmanvaihto lämmöntalteenotol-
la. Lasitettu parveke etelä puolella. 
Asunto sijaitsee 4:ssa krs:ssa Sam-
mon puiston puolella. Talo valmis-
tuu keväällä 2012. /Vammalan OP-
Kiinteistökeskus Oy. Mh. 66.000 ! 
Vh. 151.500 !. 608122

UUDISKOHDE
Sastamala, Keskusta 45 m2

Marttilankatu 42 As. 2h,k, s. Upea 
uusi 5-kerroksinen hissitalo kes-
kustan korkeimmalla tontilla. Kau-
kolämpö, omat vesimittarit sekä 
ovipuhelinjärjestelmä. Huoneis-
toissa on koneellinen tulo/pois-
toilmanvaihto lämmöntalteenotol-
la. Lasitettu parveke etelä puolella. 
Asunto sijaitsee 3:ssa krs:ssa Sam-
mon puiston puolella. Talo valmis-
tuu keväällä 2012. /Vammalan OP-
Kiinteistökeskus Oy. Mh. 61.000 ! 
Vh. 146.500 !. 608120

UUDISKOHDE
Sastamala, Keskusta 40 m2

Marttilankatu 42 As. 2h, kt, s. Upea 
uusi 5-kerroksinen hissitalo kes-
kustan korkeimmalla tontilla. Kau-
kolämpö, omat vesimittarit sekä 
ovipuhelinjärjestelmä. Huoneis-

toissa on koneellinen tulo/pois-
toilmanvaihto lämmöntalteen-
otolla. Lasitettu parveke sisäpi-
han puolella. Asunto sijaitsee ta-
lon 4:ssä kerroksessa. Talo valmis-
tuu keväällä 2012. /Vammalan OP-
Kiinteistökeskus Oy. Mh. 58.600 ! 
Vh. 134.600 !. 607997

UUDISKOHDE
Sastamala, Keskusta 40 m2

Marttilankatu 42 As. 2h, kt, s. Upea 
uusi 5-kerroksinen hissitalo kes-
kustan korkeimmalla tontilla. Kau-
kolämpö, omat vesimittarit sekä 
ovipuhelinjärjestelmä. Huoneis-
toissa on koneellinen tulo/pois-
toilmanvaihto lämmöntalteen-
otolla. Lasitettu parveke sisäpi-
han puolella.Asunto sijaitsee ta-
lon kolmannessa kerroksessa. Talo 
valmistuu keväällä 2012. /Vamma-
lan OP-Kiinteistökeskus Oy. Mh. 
49.100 ! Vh. 125.100 !. 607995

Rivi- pari- ja
puutalot

Sastamala, Varila  
paritalo 92 m2

Villinkatu 5 as 2. 4h,k,s,khh+ph,w
c,tk,et,autokatos. Nyt rakenteilla 
oleva paritalo, uudelle luonnonlä-
heiselle asuinalueelle. Lähin kaup-
pa 2 km, päiväkodit ja koulut lä-
histöllä, Tampereentie on aivan ki-
venheiton päässä. Kun toimit no-
peasti, sinulla on mahdollisuus vai-
kuttaa pintamateriaalien valintaan. 
Kiinteistöllä on vielä valmistumat-
ta hallinnonjakosopimus tontin 
hallinnasta. /Vammalan OP-Kiin-
teistökeskus Oy. Mh. 238.000 !. 
601837

Sastamala, Varila  
paritalo 76 m2

Villinkatu 5 as 1. 3h+k+s. Nyt ra-
kenteilla oleva paritalo, uudel-
le luonnonläheiselle asuinalueelle. 
Lähin kauppa 2 km, päiväkodit ja 
koulut lähistöllä, Tampereentie on 
aivan kivenheiton päässä. Kun toi-
mit nopeasti, sinulla on mahdolli-
suus vaikuttaa pintamateriaalien 
valintaan. Kiinteistöllä on vielä val-
mistumatta hallinnonjakosopimus 
tontin hallinnasta. /Vammalan OP-
Kiinteistökeskus Oy. Mh. 198.999 
!. 601362

Vammalan  OP-Kiinteistökeskus Oy,  LKV 
Puistokatu 2,  SASTAMALA

Myyntineuvottelija
Petra Högström
0500 631 038

Kiinteistönvälittäjä
Tuulikki Tuomisalo

0500 939 891

www.opkk.fi/
vammala

Murhaballadit 
soivat Sastamalassa
 ! Kimmo Pohjonen on kansanmusiikin kapinallinen, 

 jolle taide ja elämä merkitsevät mahdollisuuksien 
 ääretöntä avaruutta.

 " Minna Isotalo

Kimmo Pohjonen on yk-
si maamme kansainvälisesti 
tunnetuimmista muusikois-
ta. Viialasta kotoisin oleva 
harmonikkataiteilija on tun-
nettu kansanmusiikin uu-
distajana. Pohjonen on vi-
sionääri, eri tyylisuuntien ja 
musiikkilajien mestari, joka 
on yli 20-vuotisen uransa ai-
kana ennakkoluulottomasti 
ammentanut sävellyksiinsä 
improvisaatiota, rockia, jaz-
zia, kansamusiikkia, avant-
gardea ja klassista musiikkia. 

”Olen antanut itselleni va-
pauden käyttää mielikuvitus-
tani. Mahdollisuuksien mää-
rä niin musiikissa kuin elä-
mässäkin on ääretön. Kaikki 
on ihmisestä itsestään kiin-
ni, haluaako asettaa rajoja ja 
rakentaa niistä itselleen van-
kilan vai ei”, Pohjonen toteaa.

Oppilas ja opettaja 

Kimmo Pohjonen on ural-
laan konsertoinut mil-
tein maailman joka kolkas-
sa, Kaukoitää ja Etelä-Ame-
rikkaa myöten. Kesän keik-
kakalenteriin on merkitty 
Bryssel, Praha, München ja 
ehkä hieman yllättäen Vam-
mala, Vanhan kirjallisuuden 
päivät. ”Vammalassa olen 
toki käynyt jo nuoruusvuo-
sinani, mutta Sastamalassa 
en vielä kertaakaan.”

Kirjapäiville varta vas-
ten suunnitellut Murhabal-
ladit ovat tuoneet oppilaan 
ja opettajan yhteen vuosi-
en tauon jälkeen. Sävellykset 
ovat Pohjosen käsialaa, teks-
teistä ja niiden vokaalises-
ta tulkinnasta vastaa hänen 
opettajansa, Sibelius-Akate-
mian professori Heikki Lai-

tinen. Pohjonen kuvaa tai-
teilijaprofessori Laitista mer-
kittävimmäksi ohjaajakseen. 

”Heikillä on ollut suuri vai-
kutus musiikkiini, erityisesti 
hän on avartanut näkemyk-
siäni uudenlaiseen ilmai-
suun liittyen. Ilman häntä 
en ehkä olisi mitä olen.”

Kirjapäivillä nähtävä esi-
tys tuo tapahtuman rikos-
teemaan omanlaisensa hyy-
tävän lisän. ”Stereotyyppi-
sin näkemys murhaballa-
deista olisi tietysti traagisesti 
päättyvä rakkaustarina, mut-
ta laulujen teksteistä löytyy 
myös ripaus koomisuutta”, 
Pohjonen paljastaa.

Katu-uskottavaa 
haitarimusiikkia

Tanssikansalle Pohjonen tu-
li aikoinaan tunnetuksi To-
ni Rossi ja Sinitaivas -yhty-
een hanuristina. Viulisti Ar-
to Järvelän kanssa 1990-lu-
vulla perustettu duo Pinnin 
Pojat keikkailee edelleen sil-

loin tällöin. Pohjonen sanoo 
haitarin soundimaailman 
tuntuneen tuolloin vielä ai-
ka kapea-alaiselta. Mahdol-
lisuus tuoda esiin myös soit-
timen aggressiivisia ja psyke-
deelisiä puolia tarjoutui, kun 
hän työskenteli vuosina 1998 

- 2001 Ismo Alanko Säätiö 
-kokoonpanossa.

Uuden sukupolven pio-
neeriksikin nimetyn har-
monikkataiteilijan kokeel-
lisluontoinen musiikki ja 
värikäs ilmaisu ovat saa-
neet huomiota osakseen. 
1990-luvun lopulla käynnis-
tynyt sooloura on myös mo-
nin pystein palkittua. Hä-

net on muun muassa valittu 
Suomen kansanmuusikoksi 
kolme kertaa. 

Hopeatarjottimella ei me-
nestystä ole Pohjoselle kui-
tenkaan ojennettu.

”Valitsemani tie ei ole ol-
lut se helpoin. -70-luvulla 
sain kuulla ikätovereiltani 
kritiikkiä soitinvalinnastani. 
Kukaan ei joudu perustele-
maan rumpujen tai kitaran 
soiton harrastamista, mut-
ta joissakin piireissä harmo-
nikka oli outo valinta.”

Nyt nuoruusvuosien kuit-
tailu huvittaa Pohjosta, sil-
lä sittemmin hän on saanut 
kuulla tehneensä kansanmu-
siikista katu-uskottavaa. Yk-
si ikimuistoisimmista kom-
menteista on kuitenkin tul-
lut eräältä iäkkäältä naiselta 
konsertin jälkeen: ”Pahin-
ta sitten Suomen talvisodan.” 

Pohjonen sanoo, ettei tee 
musiikkia miellyttääkseen 
ketään. ”Mitä minä olen, sel-
laista on musiikkinikin.” 

Murhaballadeja Syl-
vään koulun juhlasa-
lissa perjantaina 1.7. 
kello 17 - 18. Heik-
ki Laitinen ja Kimmo 

Pohjonen, laulu ja haita-
ri, esittävät ainutlaatuisen 
valikoiman Suomen kan-
san karmeita lauluja ja ta-
rinoita.

Kimmo Pohjonen tekee itsensä näköistä musiikkia.

”Pahinta sitten Suomen talvisodan.

EliisaMarjaana

ww
w.
eli
isa
m
ar
ja
an
a.
fi

Hyvä nahkatuote on ajaton, se kestää ja elää. 
Laatua, hyvää ja aitoa käsityötä, kauneutta ja käytännöllisyyttä. 
Työpajamyymälästämme lompakot, reput, laukut, vyöt ja tossut.

Avoimet ovet pe 1.7. ja 2.7. klo 9–19

RIKOSTA JA ROMANTIIKKAA
Pajateatterissa molempina päivinä
Esitykset klo 10.30, 13.30 ja 16.30

Eliisa Marjaana Oy
Vakintie 15, Keikyä, 32730 Sastamala Puh. 044 513 1480
Avoinna arkisin tai sopimuksen mukaan eliisa.marjaana@kponetti.net

Kuva-Hannun 10 - vuotis  juhla-kuvakirja, Elämää järvellä, 
valmistuu heinäkuun alussa. Tervetuloa tutustumaan vanhan-
kirjallisuuden päiville 1.-2.7. Vammalan kirjapainon osastolle 
Sylvään koulun 2 krs. Kirjan yli 200 kuvaa kuvattu pääosin Vam-
malan Rautavedellä. Kuvia myös Tyrvään Pyhän Olavin kirkon 
maisemista! Teksti suomi/englanti. Esillä myös Sastamala ja 
Vammala kuvateokset.

Tasokas Sastamala 2012 seinäkalenteri myynnissä 8.6 alkaen. Si-
sältää mm. ilmakuvat Mouhijärveltä, Suodenniemeltä ja Vammalas-
ta. Kuva-Hannun Sastamala ym. postikortit ja  muut painotuotteet 
tehdään ammattitaidolla kirjakaupunki Sastamalassa.  

Kuva-Hannu 10 vuotta 2011 näyttelyt Sastamalan Vammalassa: 
Galleria Ansa Puntalo 6.6-2.7: Kuvia sisustamiseen. Taulutelevisiossa 
pyörii lisäksi Kirja- ja kirkkokansaa valokuvia. 

Kulttuuritalo Jaatsi 1.11-30.11: Minun Suomeni. Tervetuloa! www.kuvahannu.fi

Tervetuloa tutustumaan ja katsomaan 10- vuotis juhlaetua!
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“ Onni on pieniä nautintoja. Rapea 
sämpylä, kuohkea leivos, kupillinen kahvia. 

Ystävällinen hymy ja lämmin palvelu”

Kun Suomi ja 
Neuvostoliitto 
kamppailivat
 ! TIETOKIRJA.FI kokoontuu Vanhan kirjallisuuden 

 päivillä perjantaina.

Heikki Haapavaara, Ol-
li Kivinen ja Lasse Lehti-
nen keskustelevat Vanhan 
kirjallisuuden päivillä Suo-
men ja Neuvostoliiton so-
taa ja sota-aikaa kuvaavis-
ta tietokirjoista. Keskuste-
lijat ovat valinneet kolme 
omasta mielestään erityi-
sen hyvää tietokirjaa ja ker-
tovat miksi ne ovat hyviä. 
Puheenjohtajana keskuste-
lussa on Jukka-Pekka Pie-
tiäinen.

”Elämä on parhaimmil-
laan lauantai-iltana saunan 
jälkeen, kun lapsi nukkuu, 
ja voi istua suosikkinoja-
tuoliinsa ja lukea tietokir-
jaa, jossa Suomi ja Neuvos-
toliitto kamppailevat”, toi-
mittaja Heikki Haapavaa-
ra sanoi TIETOKIRJA.FI 

-tapahtumassa neljä vuot-
ta sitten. 

Rikos ei kannata

Filosofian tohtori Lasse 
Lehtinen esitelmöi myös 

Rikos ei kannata -semi-
naarissa otsikolla Konnia, 
lurjuksia ja lahtareita. Sa-
massa yhteydessä koulu-
neuvos Kirsti Mäkisen ai-
heena on Rikos, synti ja 
häpeä. 

Historioitsija Teemu 
Keskisarja puolestaan ker-
too roviolla poltetuista 
pervertikoista ja suomalai-
sen henkirikoksen juuris-
ta. Puheenjohtajana on Pa-
nu Rajala.

Filosofian tohtori Lasse Lehtinen osallis-
tuu Kun Suomi ja Neuvostoliitto kamppaili-
vat -keskusteluun. Hän myös esitelmöi Rikos 
ei kannata -seminaarissa otsikolla Konnia, 
lurjuksia ja lahtareita.

TIETOKIRJA.FI 
Sylvään koulun juh-
lasalissa perjantai-
na 1.7. kello 12.00–
13.00.

Rikos ei kannata 
Sylvään koulun juh-
lasalissa perjantai-
na 1.7. kello 14.00–
15.00.
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Vahvoja naisia Vanhan kirjallisuuden päivillä
 "Kirjaviesti

Eppu Nuotio (s. 1962 Iisal-
messa) tunnetaan näytteli-
jänä, kirjailijana, ilmaisutai-
don opettajana, suomentaja-
na, ohjaajana ja näytelmäkir-
jailijana.

Hän on työskennellyt 
näyttelijänä Rauman kau-
punginteatterissa vuonna 
1981 ja Jyväskylän kaupun-
ginteatterissa vuosina 1988 
- 1992. Eppu Nuotio on nai-
misissa ohjaaja ja muusikko 
Kurt Nuotion kanssa ja heil-
lä on kolme lasta. Perhe asuu 
Hiittisten saaristossa, Fram-
näsin tilalla.  

Nuotion laaja kirjallinen 
tuotanto sisältää lastenkir-
joja, romaaneja, kuunnel-
mia, näytelmiä ja  tv-eloku-
vien käsikirjoituksia. Hän on 
myös muun muassa käsikir-

joittanut musiikivideoita ja 
konsertteja sekä tehnyt lau-
lujen sanoituksia. Televisi-
ossa Eppu Nuotio on nähty 
muun muassa käsikirjoitta-
massaan ja tähdittämässään 
sarjassa Sisaret.

Eppu Nuotion suosittuja 
Pii Marin -trillereitä on ver-
rattu Leena Lehtolaisen ja Li-
za Marklundin tuotantoon.

Tänä vuonna Nuotio vie-
railee Vanhan kirjallisuuden 
päivillä keskustelemassa kir-
jailijalegenda Juhani Ahosta.

Stadin friidu 
Sylväällä
Pitkänlinjan dekkaristi Outi 
Pakkanen vierailee kirjapäi-
villä niin ikään lauantaina. 
Outi Pakkanen (s. 27. tam-
mikuuta 1946) on koulutuk-
seltaan ekonomi. Pakkanen 

työskenteli yli 25 vuoden ajan 
markkinointi- ja mainosalal-
la. Uudet Kirjat -kirjakerhon 
päätoimittajana hän oli vuo-
sina 1987-2004. Nykyisin hän 
on vapaa kirjailija.

Outi Pakkanen tunnetaan 
etenkin Helsinkiin sijoittu-
vista jännitysromaaneistaan, 
joissa graa! kko Anna Laine 
selvittää rikoksia. Jännitys-
romaaneiden lisäksi hän on 
julkaissut elämäkerrat Emmi 
Jurkasta ja Aino Acktésta.

Pakkanen sukeltaa tyylik-
käissä kaupunkidekkareis-
saan tyynen pinnan alta löy-
tyviin syvänteisiin, ihmisten 
muistojen yllättäviin pimen-
toihin. Pakkasen jännäreitä 
on käännetty tähän mennes-
sä saksaksi ja tsekiksi. Hänel-
tä on viimeksi julkaistu jän-
nitysromaani Seuralainen 
(2010). 

Outi Pakkanen on nyt 
myös Stadin ! idu, sillä Sta-
din Slangi -yhdistys valitsi 
hänet tämän tittelin haltijak-
si kesäkuussa 2010.

Juhani Aho, ajan-
kohtaisempi kuin 
luuletkaan. Sylvään 
koulun auditoriossa 
2.7. kello 13–14. Kes-

kustelemassa kirjailijat 
Eppu Nuotio ja Panu Ra-
jala sekä kaupunginjohta-
ja Simo Juva.

Rikos kannattaa. 
Sylvään koulun juh-
lasalissa 2.7. kel-
lo 15.30–16.30. Kes-
kustelemassa joukko 

dekkaristeja, muun mu-
assa Outi Pakkanen.

www.barclubbaron.com

Aikuisten
HUVIPUISTO

keskellä
Sastamalaa
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 ! Hannu Virtanen

Aino Havukaisen ja Sami 
Toivosen uusin kirja, Ta-
tun ja Patun avaruusseikkai-
lu, on parhaillaan työn al-
la. Lukijat saavat sen käsiin-
sä syksyllä. Tulossa on sci! -
kirja lapsille. ”Onko kukaan 
tehnyt aiemmin uskottavaa 
scifi-kirjaa lapsille?” Aino 
miettii ja jatkaa: ”Maailma, 
johon he menevät, on elo-
kuvallinen.” Kun kirjan te-
kemisen vaiheet kytketään 
vuodenaikoihin, syksy ja tal-
vi ovat ideointia, luonnoste-
lua ja suunnittelua, kevät ja 
kesä kuvien toteuttamisen 
aikaa. Ainon mukaan ide-
ointi on työlästä ja toteut-
taminen taas henkisesti hel-
pompaa. ”Haaveena on, että 
kesällä olisi ideointia. Ikävä 
kyllä, kevät ja kesä ovat työ-
huoneessa istumista”, Aino 
huokaa. ”Nyt tehdään elo-
kuun loppuun saakka työtä.”

”Taisivat kesälomat taas 
jäädä väliin”, Sami kuittaa 
naurahtaen. Samalla kun 
Tatun ja Patun ystävät voivat 
odottaa syksyllä ilmestyvää 
uutta kirjaa, kannattaa seu-
raavan lauseen lukiessaan pi-
tää tuolistaan tiukasti kiinni: 
Ensi vuonna kirjaa ei ilmes-
ty. Mitä ihmettä?

”Onhan se ollut kova pää-
tös, että ensi vuonna ei teh-
dä kirjaa”, Aino sanoo. ”Ei 
se ole välivuosi, vaan seu-
raavan kirjan aikataulu on 
löysempi. Sitä tehdään kaksi 
vuotta. Nyt syksyllä on aja-
tustauko.”

”Metodimme tehdä kir-
jaa vaatii aikaa”, Sami toteaa. 

”Ovathan nämä vuodet olleet 
täynnä elämää ja näistä on 
nautittu. Ei niin voi ajatella, 

että elämä alkaa huomenna”, 
Aino miettii.

Kahdestaan 
työskentelyä 
Ainon ja Samin työ kirjojen 
parissa on mitä suuremas-
sa määrin kahdestaan työs-
kentelyä. ”Kumpikaan ei kir-
joita tai kuvita yksin, vaan 
ne sekoittuvat”, Aino koros-
taa. Kolmantena pyöränä on 

kustannustoimittaja Katrii-
na Kauppila, jota Aino luon-
nehtii tavattoman tärkeäksi 
henkilöksi tukijana ja auttaja-
na. Ja vaikka kirjojen tekemi-
nen aika ajoin olisikin puur-
tamista, ei siitä puutu oival-
tamisen iloa. ”Totta kai meil-
lä on hauskat hetkemme, kun 
hoksaamme jonkun asian ja 
löytyy juju”, Sami muotoilee.

Hän tuo näytille kol-
me mapillista luonnoksia ja 

näyttää, miten syntymässä 
olevalle kirjalle voi olla ole-
massa erilaisia vaihtoehtoja 
ja lukuisia luonnoksia. Teks-
ti, kuvat ja ajatus taitosta kul-
kevat ritirinnan. Kirja etenee 
ja tarkentuu. ”Meillä ei to-
dellakaan ole paperiton toi-
misto”, Sami sanoo luonnos-
tensa keskeltä, satojen lius-
kojen seasta.

Tatu ja Patu -kirjoille on 
ominaista, että ne kestävät 
lukemista, lukukertoja. Tär-
keässä roolissa ovat mukaan 
ujutetut pikkuvitsit.

”Kolme viimeistä viikkoa 
menee niiden tekemisessä, 
sillä kirjoissa pitää olla löy-
dettävää. Lasten median lu-
kutaito on ehkä parempi, 
mitä usein ajatellaan. Itse on 
luotu tämä tarve, joten huu-
toon on vastattava”, Aino pe-
rustelee. ”Onhan se makee-
ta, että niille on tilausta”, Sa-
mi jatkaa. ”Pikkuvitseillä on 
iso rooli. Ne ovat palkitse-
via pikkujuttuja ja tekevät 
kirjasta ei-keralla-luettavan. 
Pitää myös jälkeenpäin pys-
tyä katsomaan, että olemme 
antaneet kaikkemme.” Ava-
ruusseikkailua kirjoittavat ja 
kuvittavat Aino ja Sami ovat 
Star Wars -sukupolvea, joka 
voi nyt huomata, että omil-
la tyttärillä on esimerkik-
si Star Wars -legoja. ”Toisin 
kuin omien vanhempiemme 
kanssa, me jaamme nyt las-
temme kanssa samat asiat”, 
Sami huomauttaa.

”Mitä tahansa kirjallisuu-
den lajityyppiä voi tehdä va-
kavasti. Mekin mietimme 
mitä merkillisimpiä mieliku-
vitusjuttuja vakavasti ja ana-
lyyttisesti”, hän lisää.

Uusi Tatu ja Patu 
-kirja on syntymässä
 " Tatun ja Patun avaruusseikkailu on scifi-kirja lapsille.

”Tästä voisi tulla 
kirjantekijöiden Fiskars”
 " Vierailu kirjapäiville ei jäänytkään vain siihen. Aino Havukainen ja Sami Toivonen 

 asuvat nyt Mauri Kunnaksen lapsuudenkodissa.

 ! Hannu Virtanen

”Tästä voisi tulla kirjanteki-
jöiden Fiskars”, Sami Toi-
vonen kiteyttää ajatuksensa 
Sastamalasta kirjakaupunki-
na. Hän perustaa mietteensä 
siihen kuuluisaan mutu-tun-
tumaan. Kirjakaupunkia hän 
luonnehtii itseään toteutta-
vaksi määreeksi.

Aino Havukaisen ja Sa-
mi Toivosen päätös muut-
taa Vammalaan neljä vuot-
ta sitten on, luvalla sanoen, 
viehättävä sekoitus Vanhan 
kirjallisuuden päiviä, Mau-
ri Kunnasta ja tyrvääläistä 
kesäyötä. Mukaan mahtuu 
pyöreä ikkunakin.  Ainon 
ja Samin kohtalokas matka 
Vammalaan ja Vanhan kir-
jallisuuden päiville ajoittuu 
kesään 2007. Tuon vierailun 
vuoksi he ovat edelleen tääl-
lä. ”Olemme tulleet jäädäk-
semme”, Aino vahvistaa.  

Kirjapäiväkutsu ja 
tyrvääläinen suviyö
Otava-yhteyksistä tuttu 
Kirsti Mäkinen oli kutsu-
nut pariskunnan syksyllä 
2006 tulevan kesän kirjapäi-
ville. Aino ja Sami noudatti-
vatkin tätä kutsua ja saapui-
vat Vammalaan. He osallis-
tuivat myös kaupungin jär-
jestämälle vastaanotolle ja 
tapasivat siellä tuttavaparis-

kunnan, Tarja ja Mauri Kun-
naksen. Mauri ja Tarja veivät 
Ainon ja Samin vielä sama-
na iltana kiertoajelulle. ”Kä-
vimme pyörimässä Maurin 
lapsuuden maisemissa”, Sa-
mi muistelee.

Tyrvääläinen kesäilta 
kääntyi suviyöksi ja näyt-
ti parhaat puolensa. Mau-
ri esitteli muun ohessa van-
han kotitalonsa Asemanmä-
essä ja mainitsi, että talo tar-
vitsee uudet asukkaat.

”Se alkoi olla tyyliin kello 
kaksi yöllä. Kesäyön valo ja 
muuta. Seuraavana päivänä 
ryhdyimme lounaalla vaka-
vasti keskustelemaan asiasta. 
Harkitsimme yhtäkkiä vaka-
vasti muuttoa Vammalaan”, 
Sami kertaa tapahtumia.

Vammala ja siellä ole-
va talo houkuttelivat, mut-
ta Aino ei peittele sitä, että 
Raisiossa oli myös luotaan 
pois työntäviä asioita. ”Tä-
mä tuli niin lahjana taivaal-
ta”, Aino miettii ja muistelee 
myös kesäyönä näkemäänsä 
ihastuttavaa yksityiskohtaa 
talossa. ”Tulin tuohon ovel-
le ja huudahdin: Pyöreä ik-
kuna!” 

Hienoa syvä 
kotiseuturakkaus  

”Hienoa täällä on syvä, syvä 
kotiseuturakkaus. Asioihin 
suhtaudutaan voimalla ja ol-

laan hyvin vahvasti tyrvää-
läisiä. Tykkään siitä”, Rau-
malta lähtöisin oleva Aino 
kiittelee. Asemanmäessä Sa-
milla tulee mieleen oma lap-
suusmaisema hiekkateineen 
Rengossa. Ja Asemanmäessä 
on pitkästä aikaa myös lap-
sia. Perheen omilla tyttärillä 
on nyt ikää seitsemän ja yh-
deksän vuotta. ”Ihmiset sa-

novat, että on ihanaa, kun 
lapsia pyörii taas täällä”, Ai-
no kertoo. Asuinalueessaan 
he näkevät runsaasti hyviä 
puolia. Lapset voivat lähteä 
turvallisesti harrastustensa 
pariin ja palvelut ovat lähellä.

Aino vielä palaa ajatuk-
siinsa: ”Mitä jos Kirsti Mä-
kinen ei olisi kutsunut Vam-
malaan, jos Kunnakset eivät 
olisi vieneet ajelulle, jos...”

”Tämä tuli niin lahjana 
taivaalta” 

Sami Toivonen ja Aino Havukainen löysivät elämälleen uuden tyyssijan Vammalan Asemanmäestä 
Vanhan kirjallisuuden päivillä neljä vuotta sitten.  

Näinä suvisina hetkinä on syntymässä uusi kirja, joka on Tatun ja Pa-
tun avaruusseikkailu.

 Lasten omien kirjapäivien yhteydessä Aino Havukai-
nen ja Sami Toivonen luovat uuden satuhahmon yh-
dessä yleisön kanssa. 

”Katsotaan minkälainen hahmo tulee. Jännä näh-
dä, mitä lyhyessä ajassa syntyy”, Aino aprikoi.

Aihe, hahmon luominen, on usein ollut esillä 
Ainon ja Samin kouluvierailujen yhteydessä.

”Emme lupaa, että uudesta hahmosta 
syntyy kirjasarja, mutta eihän sitä kos-

kaan tiedä”, Sami nauraa.

Uusi 
satuhahmo 

syntyy 
kirjapäivillä

Lasten omat kirjapäivät Sylvään kou-
lun auditoriossa lauantaina 2.7. kello 
10.30-11.45. Juontajana Kati Solastie. 
Tapahtumassa esiintyy myös Kengu-
rumeininki.
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Biblio!ilien Seura ry

Esittelypisteet  
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SPR
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Sisäänkäynti

Pääsisäänkäynti

i

1.

Sisäänkäynti

Seinäjoen lehti- ja kirjapörssi Ky
CBA

Tm:i Karhulan osto- ja myyntiliike

 Keräily-Aitta
Puh. 040 768 7654

S-posti: leo.salmela@keraily-aitta.!
www.keraily-aitta.!

Antikvaarinen kirjakauppa 
Mika Arohonka

Antikvariaatti Syvä Uni OyKemin kirjadivari

Antiikki-kirja Jan StrangAntikvaarinen kirjakauppa Kvariaatti

Ajaton Aika Osto- ja myyntiliike
Kauppurienkatu 31 A, Oulu

S-Posti: info@ajatonaika.net
Puh. 044 0100 815 

www.ajatonaika.net

Runebergin Antikvariaatti
Runeberginkatu 37, Helsinki

Puh. (09) 499 930
S-posti: runeberg@kaapeli.!, www.antikvariat.net

Mielenkiintoinen valikoima harvinaisia kirjoja.

Antikvaarinen kirjakauppa 
Kimmo Välkesalmi

Antikvaarinen kirjakauppa Johannes

Tyrvään Kirjakauppa Oy Kirjakellari
Marttilankatu 18, Sastamala.

Puh. 020 773 8480
S-posti: tyrvaan.kirjakauppa@kirjakellari.com

Tule ostoksille täyden valikoiman ja hyvän palvelun 
kirjakauppaan sekä maankuuluun Kirjakellariin. 

Tyrvään Kirjakauppa Oy, kirjakauppaa jo vuodesta 1891!

Oulun kirja-antikvariaatti
Asemakatu 26, Oulu, Puh. (08) 311 2344

S-posti: antikvariaatti@luukku.com
www.oulunkirjaantikvariaatti.net

Vanhan kirjan kauppaa vuodesta 1977.

Antikvariaatti Vistan Divari Ky
Vistantie 11, Paimio

Puh. (02) 470 6486, 0500 785 034
S-posti: divari@sci.!, www.vistandivari.com

Liikkeen valikoimissa paljon vanhoja lehtiä ja pienpainanteita

Antikvariaatti Helmi
S-posti: johanna.tuominen@helmi.inet.!

www.antikka.net/helmi
Alkusarjaa 1. painoksina: Asterix, Lucky Luke, TIntti.

Pohjanmaan Antikvariaatti KyKampintorin Antikvaarinen Kirjakauppa  Sastamalan aikuiskoulutusosasto ja
oppisopimustoimisto

Puh. 040 4848 153, S-posti: harri.aaltonen@sasky.!, 
www.aiko.!, Tervetuloa tutustumaan käsin sidottujen kirjojen 

näyttelyyn sekä kirjansitojien ammattikoulutukseen.

 Basam Books Vastapaino

Weilin+GöösTerra CognitaMinerva KustannusOtto Mannisen seura ry
Pellervonkatu 5 A 5, Tampere

Puh. 040 563 3228
S-posti: riitta.sompa-hokkanen@kolumbus.!

Esittelemme Otto Mannisen seuran toimintaa ja seuraa.

Kustannusosakeyhtiö SammakkoRosebud + LikeArktinen BanaaniKirjaIn-lehtiAtena Kustannus
Asemakatu 6, Jyväskylä

puh. 010 4214 200
S-posti: atena@atena.!, www.atena.!

Oivaltavaa kaunoa ja teräviä tietokirjoja.

niin & näin
Puh. 040 721 4891, S-posti: tilaukset@netn.!, 

www.netn.!, niin &näin on kaunis ja keskusteleva 
aikakauslehti neljästi vuodessa. niin & näin - kirjat on 

Suomen !loso!sin kirjakustantamo.

Suomen kirjailijanimikkoseurat ry
Puh. 0400 439 374, S-posti: matti.nummenpaa@elisanet.!

www.nimikot.nettisivut.!
Suomalaisen kulttuuriperinnön ylläpitäjä. Jäsenenä 56 

kirjailijanimikkoseuraa joka puolelta Suomea.

Vammalan Kirjapaino OySKS KirjatTyrvään Seudun Kotiseutuyhdistys
Puh. 050 611 48

S-posti: tapio.rautajoki@kopteri.net
Sastamalan seudun kotiseutukirjoja yli 60 vuoden ajalta

 Kustannusliike WareliaSuomen pienkustantajat ry
PL 14, Espoo, Puh. 0500 448 146, S-posti: 

reima.luoto@kolumbus.!, www.suomenpienkustantajat.!
 Pienten ja keskisuurten kustantajien tuoreinta 
tuotantoa, sekä kauno -että tietokirjallisuutta.

Tiedekirja
Kirkkokatu 14, Helsinki

Puh. (09) 635 177
S-posti: tiedekirja@tsv.!

www.tiedekirja.!

Rudolf Koivun ystävät ryBlue Moon
Vainionkatu 15, Jyväskylä, Puh. 050 365 0200, S-posti: 
ulla.ekman-salokangas@bluemoon.!, www.bluemoon.!

Blue Moon - pelkkiä hyviä dekkareita Britaniasta ja 
Pohjoismaista

Siniplaneetta Oy
Liinakonkatu 7 C 28, Tampere

Puh. 050 5536 853
www.siniplaneetta.!

Vammalan seudun Sukututkijat ryTanttu
Suomenlinna C 38 B 8, Helsinki

Puh. 0400 906 663
S-posti: markku.tanttu@viapori.!, www.markkutanttu.!

Erkki ja Markku Tantun kirjoja ja postikortteja.

Suomen dekkariseura ry

Sarkia-Seura ry
Puh. 0400 726 549

S-posti: leena.toivonen@kopteri.net

Mansarda Kustannus

Savukeidas Kustannus

Finnepos / Magentum

Suomen radio- ja tv-selostajat ry 
Kirjailijaosasto

Liutuntie 13 E 35, Kangasala
Puh. 050 461 9840

S-posti: srtvs@kolumbus.!, www.kolumbus.!/srtvs

Hermeetikko
Puh. 050 344 4019, www.hermeetikko.com

Hermeetikot julkaisevat korkeatasoista kirjallisuutta joka on 
kaukana tusinatavarasta. Aidosti erilaista todellisen erikoisen 

kirjallisuuden etsijälle. Kukaan muu ei tee tämännäköistäkään.

Harjulan Kilta ry
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Vammalan Posti
www.posti.!
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4
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1

SigneerauspisteSuomen vanhan kirjallisuuden
päivät ry:n jäsenpiste

 Antikvaarinen kirjahuone Libris
Iso Roobertinkatu 35-37, Helsinki

Puh. 040 563 2795
S-posti: libris@sci.!, www.netlibrum.com

Olemme myös Facebookissa.

Antikvariaatti Kauppamakasiini

Antikvariaatti Kirja- ja Lehtilinna Antikvaarinen kirjakauppa 
Pokstaavi Oy 

Suonionkatu 4, Helsinki
Puh. (09) 750 996

S-Posti: pokstaavi@pokstaavi.!, www.pokstaavi.!

OllinOnni
Kisällinkatu 5, Kotka
Puh. 0400 260 780

S-posti: olli@ollinonni.! 
www.ollinonni.!

Antikvariaatti Birgitta
Kauppakuja 6, Anttola

Puh. 0400 700 847
S-posti birgitta@sur".!

Antikvariat Lafkan

Atikvaarinen kirjakauppa Aleksis K.

Antikvaarinen kirjakauppa T.Joutsen
Sibeliuksenkatu 16, Järvenpää

Puh. 050 358 9013
S-posti: t.joutsen@elisanet.!
www.antikvariaattijoutsen.!

Gaudeamus
Puh. 040 721 4354

www.gaudeamus.!
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ja  kirjamyynti
Armonkirjat Kansallisteos

Antiikkilöytö

Antikvariaatti Aikakone
Kyttälänkatu 14, Tampere

Puh. 0400 834 838
S-posti: aikakone.antikva@pp.inet.!

www.aikakoneantikva.com

Jorma Oserva

Komisario Palmu

Globus Felix

Korttien Talo
Puh. 050 4131 490

S-posti: inni.laakso@gmail.com, www.korttientalo.com
Martta Wendelinin, Rudolf Koivun, Inge Löökin ja monen 

muun ihania tuotteita mukavaan hintaan.

Lehtipalvelu P. Rantala Oy
Eerikinkatu 20 A, Turku, Puh. (02) 3302 300

S-posti: jari.rantala@pirjorantala.!, www.pirjorantala.!
Suomen Kuvalehti, Kanava ja Parnasso-lehdet 

edulliseeen messuhintaan.

Pentinkulman päivät

Laatu TorikirjatAntikvariaatti Ensipainos Oy T:mi Vesa Eronen / Wanhat kirjat

 T:mi Tommi KarjalainenPäijänne Antikvariaatti OyKarkkilan Kirjakauppa Oy
Helsingintie 28, Karkkila, Puh. (09) 225 7995

S-posti: makela@kustannusmakela.!, www.kustannusmakela.!
Rikoskirjallisuutta kotimaisilta ja ulkomaalaisilta 

tekijöiltä. Muistelmia, historiaa, lastenkirjoa.

Antikvariaatti PrometheusT:mi Juri Nummelin T:mi Kekseliäs Kettu

Rauman AntiikkikellariT:mi Timo MalinPispalan Kirjastoyhdistys ry

Antikvariaatti Arwo PaperiAatma Kirjakauppa ja AntikvariaattiAntikvariaatti Feliks

Fincomics Oy

424140

474645

52 5150

575655

626160

65

Kirjamarkkinointi Marja-Liisa Hyöky
Puh. 0500 816 776

S-posti: rhyoky@welho.com
www.hyoky-yhtiot.com

Suosittu lastenkirjapisteemme.

Vakita

SS Libricon Oy

 Friitalan divari T:mi Esko Turja

Antikvariaatti Makedonia

Antikvariaatti Maleka

43

58

63

48

53

383736 3935

44

49

54

59

64

Antikvaarinen 
kirjamyynti
/ teltta

Sisäänkäynti

67

Tyrvään Kirjakauppa Oy Kirjakellari
Marttilankatu 18, Sastamala.

Puh. 020 773 8480
S-posti: tyrvaan.kirjakauppa@kirjakellari.com

Tule ostoksille täyden valikoiman ja hyvän palvelun 
kirjakauppaan sekä maankuuluun Kirjakellariin. 

Tyrvään Kirjakauppa Oy, kirjakauppaa jo vuodesta 1891!

6740

41 42

43

44 45

46

50

49 48

4753

52 51

54

57

56 55

58

61

60 59

62

63

64

65

Poikkea ostoksille maankuuluun

KIRJAKELLARIIN
ja täyden palvelun kirjakauppaan!

Marttilankatu 18, 38200 Sastamala 
puh. 020 773 8480
tyrvaan.kirjakauppa@kirjakellari.com
www.kirjakellari.com
avoinna ma-pe 9.00 – 17.30 la 9.00 – 14.00
myös sopimuksen mukaan

Tyrvään Kirjakauppa Oy
Kirjakauppaa vuodesta 1891
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Tuotteita vauvasta vaariin
Infrapuna-
lämpömittari
- mittaa lämpötila kohdetta 
koskettamatta

28,- 
(45,-)

Tuuliviiri
- paljon eri aiheita 

39,50 
(69,50)

Optica 8x21
- minikiikari kantolaukulla

9,- 
(25,50)

Optisan 7x50 
automaatti
- yleiskiikari kantolaukulla

45,- 
(89,50)

Viking 6 
metallinetsin
- aloita aarteen etsintä

145,- 
(215,-)

Ultraäänipesuri
- puhdistaa tehokkaasti vaikka 
vanhat rahat

42,50 
(115,-)

Caso vakuumikone
- vakumoi marjat ja sienet

78,50 
(139,-)

Polkuauto Classic
- metallirunko ja pakki 

375,- 
(555,-)

SähköJeep Evasion
- espanjalainen 2-paikkainen

295,- 
(495,-)

Keäleluvalikoima 
parhaimmillaan
alk.

2,- 

Matkasänky
- patja & kuljetuskassi

39,90 
Matkarattaat
alk.

99,- 
- hyvä 
valikoima 
eri 
merkkejä

Suomen Suurin Optisenalan Verkkokauppa

www.villenkello.fi 
Puistokatu 18, Sastamala/Vammala 
puh. 0600 15798 (0,96e/min) 
Ma-Pe 9.00-17.00,  La 9.00-14.00

Hyvä dekkari ei mässäile väkivallalla
 ! Åke Edwardsonin rakastettu komisario Winter tekee comebackin vuonna 2013.

 " Minna Isotalo

Göteborgilaiskirjailija Åke 
Edwardsonille murhaa-
minen ei ole ollut help-
poa. Häntä ei saisi kos-
kaan valokuviin poseeraa-
maan maannaisensa Ca-
milla Läckbergin tapaan: 
seisomaan verilammikkoon 
kädessään verinen veit-
si ja kasvoilla typerä hymy. 

”Oikea kirjailija ottaa vas-
tuun kirjoituksistaan, ja luo 
teok siinsa aina myös huma-
nismin ja empatian ilmapii-
rin, sillä ilman niitä rikos-
romaani jää vain kyynisek-
si viihdykkeeksi, jolla ei ole 
mitään taiteellista tai yhteis-
kunnallista arvoa”, Edward-
son sanoo. Hänelle väkivalta 
on yhteiskuntakritiikin väli-
ne, ei viihdettä. 

Vaikka Edwardsonin teke-
mät ! ktiiviset henkirikokset 
ovat toisinaan hyvinkin raa-
koja, hän toteaa, etteivät ve-
riteot saisi koskaan olla itse 
tarkoitus. ”Olennaista on ai-
na kysyä: miksi, sillä väkival-
ta on äärimmäisen muodon 
saanut kommunikaatiomuo-
to. Se kumpuaa tietynlaisesta 
elämäntilanteesta ja henkilö-
historiasta. Se on aina viesti 
joltakin ja jollekin.”

Edwardsonin rikosromaa-
neissa kulkevat sivujuontee-
na niin yksinäisyyden, so-
siaalisen eriarvoistumisen 
kuin poikkeavuudenkin tee-
mat. Mo raa lisaarnaajaksi 
hän ei ole teoksissaan kui-
tenkaan ryhtynyt, sillä ne 
tärkeimmät asiat tapahtuvat 
rivien välissä ja ovat lukijan 
itsensä oivallettavissa.

Epätoivoisia miehiä

Suomalaisen miehen kipu-
pisteeksi on usein nimetty 
huonon itsetunnon ja alko-
holin yhdistelmä, joka joh-
taa helposti väkivaltaan. Åke 
Edwardson sanoo ruotsalais-
miesten kamppailevan sa-
man ongelmavyyhdin paris-
sa. ”Minä tiedän mistä kir-
joitan, sillä vartuin ympä-
ristössä, jossa nuo ongelmat 
olivat läsnä.”

Kyseessä on umpisol-
mu, jota kirjailija on yrittä-
nyt avata myös muissa kuin 
rikosromaaneissaan. Teok-
set Jukebox (2003) ja Läpi-
kulkumatka (2006) sekä en-
si vuonna suomennoksensa 
saava Svalorna ! yger så högt 
att ingen längre kan se dem 
kertovat epätoivoisista mie-
histä. ”Romaanien keskiössä 
ovat hiljaiset miehet, jotka 
juovat liikaa ja ajattelevat lii-
an paljon mutta puhuvat lii-
an vähän. Tämän seuraukse-
na he ajautuvat väkivaltaisiin 
tekoihin.” 

Hovikelpoista 
kirjallisuutta
Åke Edwardson ottaa mielel-
lään osakseen kunnian dek-
karien arvostuksen noususta, 
mutta genren hovikelpoise-
na pitäminen ei saisi hänen 
mukaansa levätä vain muu-
tamilla hartioilla. Itse asias-
sa kirjailijaa ärsyttää rikos-
romaaneista puhuminen yh-
tenäisenä lajityyppinä. Vaik-
ka Pohjoismaissa julkaistaan 
ja myös luetaan paljon rikos-
kirjallisuutta, ei määrä takaa 
laatua. ”Ei pohjoismaisista 

Åke Edwardson on yhteiskuntakriittinen kirjailija, ei moraalisaar-
naaja. 

dekkareista voi puhua yhte-
näisenä genrenä. On hyvää 
laatukirjallisuutta ja sitten 
huonoa väkivaltaviihdettä, 
jossa henkilökuvaus on niin 
ohutta, että hahmot ovat 
miltei läpikuultavia. Valitet-
tavasti 80 prosenttia dekka-
reista kuuluu jälkimmäiseen 
kategoriaan.”

Winterin paluu

Edwardsonin  Erik Win-
ter -dekkarit ovat useaan ot-
teeseen palkittuja, huimat 
myyntiluvut omaavia ro-
maaneja, ja niiden päähen-
kilö rikoskomisario Winter 
on oikeutetusti Edwardso-
nin tunnetuin ja rakastetuin 
henkilöhahmo. Kirjailija ar-
velee Winterin suosion pii-
levän hahmon monikerrok-
sisuudessa. ”Winterille hä-
nen työnsä aiheuttaa hen-
kistä tuskaa. Hän on joskus 
epätoivon partaalla, työsken-
telee kuin riivattuna, mut-
ta mikä tärkeintä, hän yrit-
tää samalla elää kunnollis-
ta elämää ja pitää huolta ih-
missuhteistaan. Luulen, että 
monet lukijat voivat samais-
tua häneen.”

Erik Winter on myös 
muuttunut romaanien myö-
tä: poikamiehenä aloittanut 
raikuli on nyt yli nelikymp-
pinen perheellinen mies. Jaz-
zin lisäksi levylautaselle kel-
paa jo Bruce Springsteen-
kin, mutta sikarit ja viski 
ovat silti säilyneet tämän sy-
vällisen älykköpoliisin tava-
ramerkkeinä.

Winter seikkaili toistai-
seksi viimeistä kertaa teok-
sessa Winterin viimeinen 

talvi, joka ilmestyi Ruotsis-
sa vuonna 2008, suomen-
kielisenä vuonna 2010. Vii-
me vuonna julkaistiin suo-
meksi myös Edwardsonin 
esikoisteos Sen kutsuu elo-
hon, joka johdattaa lukijan-
sa rikosten maailmaan pää-
henkilönsä etsivä Jonathan 
Widen silmin. Toinen Wide-
dekkari julkaistaan suomek-
si kesäkuussa.

”Vaikka pidänkin mo-
lemmista henkilöhahmois-
ta, täytyy myöntää, että mi-
nulla oli syyni, miksi luo-
vuin Widestä ja loin Win-
terin. Wide on tyypillinen 
rikosromaanien miespää-
henkilö: eronnut, viinaan 
menevä ja kykenemätön il-
maisemaan tunteitaan. Sel-
lainen, joka yksin ollessaan 
itkee partaansa kuunnelles-
saan oopperaa. Winter on 
erilainen, 2000-luvun mo-
derni mies, joka katsoo aina 
tulevaisuuteen.”

Kirjailijalla on iloisia uu-
tisia kerrottavanaan kaikil-
le Erik Winterin ystäville: 

“Winter palaa takaisin. Suun-
nitelmien mukaan uusi ro-
maani julkaistaan kotimaas-
sani vuonna 2013. Teos il-
mestynee suomeksikin sitten 
aikanaan.”
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Rikoksia Pohjolassa 
Sylvään koulun juh-
lasalissa lauantaina 
2.7. kello 15–15.30. 
Dekkaristi Åke Ed-

wardson (Ruotsi) ja Ma-
rianne Peltomaa keskus-
televat. 
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Tunnelmallinen Kahvipaikka veden äärellä
  Sastamalan kirkon kupeessa
Avoinna kesä–heinäkuu ti–su klo 11–18, tilauksesta ryhmille 
myös toukokuussa. Ryhmille myös keittolounas tilauksesta.

Sastamalan kirkon tie 111, Sastamala    Puh. 03-5153 118 tai 0400 797 745    mikko.ollila@kopteri.nettamtamSaSaSaaSaaaastststsststststs amamamamamammmalaalalanananana  kirkon tie 111, SSassssttSSaSaSS stststs amamamamalala anannn kkirkon tie 111 SSasssstttt

Meiltä myös kalastuslupia

(Pyhän Marian kirkko)

ikko.ollili a@a@a@@@@@kokookookokokoopptptpttptptptptptp erererereeeee i.i.i.i.i nenenenettttkko ollliillilli a@a@a@a kokookook ptptpttpp ererereriiii nenenenet

Tervetuloa!
alaalla Puh. 03-5153 118 tai 0400 797 74Puhh 03 5153 118 tai 0400 797 74
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VVaaammmmmmmmmaaallllannVV
KKuuullttaakkkkkuuukkkkkkka OOOyyy
ROISISMMAMAALA pp. 033333-5- 113333 0010102
Maila a 050550 00000  99989  333332882

Kuullttakuukkkaa RRRRoooooiissmmmmmmmaaaaaallllassaaaaaa  
ppaalllllvvvvvveelleeee siinnnnnnuuuaa

ammmaattiittaaiddddddoolllaaaaa jjjjjooooookkkkkkaaaaaa pppppäääiivvvvväääää!!!!

Kukkattiiee 19, Roissmmala
P. 050 55996 0704,

0500 99988 328
Maaiilla ja Pekkkaa Tilli

www.ruddolfinkeidaass.fi
iinnfo@rudollffiinkeidas.ffii

Tuullee viihhttyymääään jjaa
vvirkissttääytymmäänn!!
Ruuddolfinn KKeitaaaalla 
on kessää kauunneimmmillaaan.
HHaae elämmyyksiää 
savuussaunassttaa, kyyllvvystää jja
nauti hhyyvästä rruuoasttaammee!!

Kello 10.00–17.00
Kirjamyynti, esittelypisteet, näyttelyt, posti

Kello 10.30–11.45
Lasten omat kirjapäivät (auditorio)
Juontajana Kati Solastie

 !Luodaan hahmo. Tatun ja Patun tekijät Aino Havu-
kainen ja Sami Toivonen luovat yhdessä yleisön kans-
sa ihka uuden satuhahmon.
 !Kengurumeininki – maamme pomppuykköset pom-
puttavat lapsia ja lapsenmielisiä

Kello 11.00–12.00
Kirjallisia varkauksia ja väärennöksiä (juhlasali)
Järjestäjä: Biblio! ilien Seura ry
Puheenjohtajana päätoimittaja Sakari Katajamäki

 !Väärennökset, FT Sanna Nyqvist
 !Kirjalliset varkaudet, FT Outi Oja
 !Kirjavarkaudet, kirjakauppias Anssi Arohonka

Kello 13.00–14.00
Juhani Aho, ajankohtaisempi kuin luuletkaan 
(auditorio)
Keskustelun vetäjänä lehtori Tuula Uusi-Hallila

Keskustelemassa kirjailijat Eppu Nuotio ja Panu Rajala 
sekä kaupunginjohtaja Simo Juva

Kello 15.00–15.30
Rikoksia Pohjolassa (juhlasali)
Keskustelun vetäjänä päätoimittaja Jarmo Papinniemi

Keskustelemassa dekkaristit Åke Edwardson (Ruotsi) ja 
Marianne Peltomaa

Kello 15.00–16.00
Tyrvääläinen tryki (auditorio)
Järjestäjä: Kustannusliike Warelia
Juontajana kirjailija Marko Vesterbacka

 !Tyrvään Pyhä Olavi ja Karkun Vanha Maija, professo-
ri Unto Salo
 !Tyrväätä Mauri Kunnaksen sarjakuvissa. Poimintoja 
uutuuskirjasta “Kunnaxen kiäli”, kirjailija Marko Ves-
terbacka

Kello 15.30–16.30
Rikos kannattaa (juhlasali)
Keskustelun vetäjänä toimittaja-tutkija, FT Paula Arvas

Keskustelemassa kirjailijat Seppo Jokinen, Outi Pakka-
nen, Kari Häkämies, Hannes Markkula ja Harri Nykä-
nen

Kello 17.00 
Kirjamyynti, esittelypisteet, näyttelyt ja posti sulje-
taan

Kello 10.00–18.00
Kirjamyynti, esittelypisteet, näyttelyt, posti

Kello 10.30–11.30
Avajaiset (juhlasali)
Big Band alkaa soittaa kello 10.20
Juontajana Mikko Lahtinen

 !Musiikillinen avaus: Big Band, kapellimestarina Ju-
rek Warnicki
 !Vanhan kirjallisuuden 27. päivien avaus, yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja Jukka Sarjala
 !Sastamalan kaupungin tervehdys, kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Ulla Yli-Hongisto
 !Löytöjäni vanhasta kirjallisuudesta, oikeustieteen li-
sensiaatti Jacob Söderman
 !Vuoden kirjatoukan julkistaminen, Suomen Antik-
vaariset Kirjakauppiaat ry ja Suomen Antikvariaatti-
yhdistys ry
 !Warelius-palkinnon luovuttaminen, Suomen tietokir-
jailijat ry
 !Rikos Fingerporissa, sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarla

Kello 12.00–13.00
Kun Suomi ja Neuvostoliitto kamppailivat (juhlasali)
Järjestäjä: TIETOKIRJA.FI
Keskustelun vetäjänä FT Jukka-Pekka Pietiäinen

Heikki Haapavaara, Olli Kivinen ja Lasse Lehtinen kes-
kustelevat Suomen ja Neuvostoliiton sotaa ja sota-aikaa 
kuvaavista tietokirjoista. Keskustelijat ovat valinneet kol-
me omasta mielestään erityisen hyvää tietokirjaa ja ker-
tovat miksi ne ovat hyviä.

Kello 12.00–13.00
Turmiolan Wagner ja Fingerporin Mummo - 
100 vuotta suomalaista sarjakuvaa (auditorio)
Keskustelun vetäjänä toimittaja Vesa Kataisto

Keskustelemassa sarjakuvapiirtäjät Anni Nykänen, Mil-
la Paloniemi ja Pertti Jarla sekä sarjakuvaneuvos Juha-
ni Tolvanen

Kello 14.00–15.00
Rikos ei kannata (juhlasali)
Puheenjohtajana FT, kirjailija Panu Rajala

 !Rikos, synti, häpeä, kouluneuvos Kirsti Mäkinen
 !Seksi ja väkivalta menneisyyden maalaiskylässä. His-
torioitsija Teemu Keskisarja kertoo
 !Roviolla poltetuista pervertikoista ja suomalaisen 
henkirikoksen juurista.
 !Konnia, lurjuksia ja lahtareita , FT Lasse Lehtinen

Kello 16.00–18.00
Kirjahuutokauppa (auditorio)
Kirjahuutokauppa yleisön tuomista kirjoista. 
Meklarina kirjakauppias Anssi Arohonka.

Kello 17.00–18.00
Murhaballadeja (juhlasali)

Kello 18.00 
Kirjamyynti, esittelypisteet, näyttelyt ja posti sulje-
taan

Kello 21.00–22.00
Kirjatoukkain ehtoohuvit Vammalan Seurahuoneella

Perjantaina 1.7.2011 Lauantaina 2.7.2011

Vanhan kirjallisuuden 
päivien ohjelma TERVETULOA ASIANTUNTIJAN PALVELTAVAKSI

VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA WWW.YRTTIAITTA.FI

YRTTIAITTA
Tyrvään Puistokatu 10, 

SASTAMALA
p. (03) 514 1166

Avoinna ark. 9-17.30 la 9-14

Easy Sweet

Vartalosokeri
Ihokarvojen poistoon

12,-

UUTUUS!

15,-

UUTUUS!
Baby Foot

29,90

-15%

Bio-Paine Panox

19,90

Chello Forte

24,50

UUTUUS! Candida Forte

19,90

Havupuu-
uutejuoma

18,-3 kpl

Sininen Uni

16,90

Tonalin

59,903 prk

UUTUUS!
Benecos 

Luonnon-
kosmetiikka
Meikkejä

Luonnon-
kosmetiikka

30 Days

41,9039,90

Hair VolumeHair Volume

Vivisante

Kesäkassi

39,90

ihonhoito-
tuotteet 

Käsivoide

Vahva Tonalin

64,-2 prk

25,70 46,90

Kosmetologi-
opiskelija 

neuvoo sinulle 
sopivimmat ihon 

hoitotuotteet

6,70
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KIRJASET on 
kirjakaupungin lasten ja 
nuorten oma tapahtuma
 ! Syyskuussa järjestettävässä tapahtumassa on esillä 

 kansainvälisyyttä ja suomalaista sarjakuvaa.

KIRJASET

Kirjastipendit 
jaettavana
KIRJASET aloittavat uuden perin-
teen, kirjastipendit, jotka jaetaan 
vuosittain viidelle alakoululle ja yh-
delle yläkoululle lukuvuoden päät-
tyessä. Ensimmäisten kirjastipendi-
en jakajat ovat Häijään, Illon, Kar-
kun, Kaukolan ja Keikyän alakoulut 
sekä Mouhijärven yhteiskoulu. 

Koulut päättävät itse stipendin 
saajat, esimerkiksi kirjallisuuskiin-
nostuksen, harrastuneisuuden ja 
ilmaisuvoiman perusteella. Tänä 
vuonna saajat ovat esimerkiksi in-
tohimoisia lukijoita, joiden repuissa 
saattaa asustella kaunokirjallisuu-
den helmi välkkäkäyttöön!

Kimppakirja-
vinkkauksen SM-
kisat KIRJASILLA
Kirjavinkkaus on kirjan esittele-
mistä tavalla, joka herättää kuu-
lijassaan vastustamatonta halua 
tarttua kyseiseen opukseen. Vink-
kauksessa mittelevät erinäköiset, 

-kuuloiset ja -kokoiset, vähintään 
kolmen hengen joukkueet. Vink-
kaus voi olla kerrontaa, lausuntaa, 
laulua, soittoa, kurnutusta, jodla-
usta tai mitä tahansa omaa ääntä, 
jota ei tueta tai tuoteta taustanau-
hoin.

Kirjavinkkauksen yhteistyö-
kumppanina on Alueviesti, joka jul-
kaisee ympärivuotisesti sastamala-
laisten lasten ja nuorten kirjallisia 
kirjavinkkejä.

Jästihuispauksen 
SM-kisat 
KIRJASILLA
Jästihuispaus on J.K. Rowlingin Pot-
ter-kirjoista tutun noitien harrasta-
man huispauksen muunnos ”tavik-
sille” eli jästeille. Peli on jahtausta, 
etsintää, pallon lyömistä ja taiteel-
lisia aikalisiä. Turnaus alkaa Potter-
tietokilpailulla. 

Jästihuispauksen tavoitteena on 
yhdistää liikunta ja kulttuuri. Peliä on 
aktiivisesti kehitetty itseohjautuvuut-
ta, rehellisyyttä ja reiluutta korosta-
vaan suuntaan. Pelin pyörteissä on 
nähty myös Ville Mononen ja Moto-
riikkaMiikka. YouTube:n kautta pää-
set tutustumaan kätevästi lajiin!

Koulutyöpajat 
4.- ja 8.- 
luokkalaisille
KIRJASET järjestää Kirjakaupun-
kimme 4.- ja 8.-luokkalaisille vuo-
sittain monitaiteelliset kirjallisuut-
ta sipaisevat työpajat, jotka toteute-
taan omilla kouluilla. Työpajan ve-

täjinä ovat eri taiteenalojen osaajat, 
jotka suunnittelevat ja kietovat pa-
jansa kirjatapahtuman teemaan. 

Työpajan aiheena voi olla niin 
klovneria, kuvataide, runo, kosket-
telukirjojen valmistus kuin kirjaili-
javierailukin. Pajat toteutetaan yh-
teistyössä koulujen ja opettajien 
kanssa, ja ne ovat oiva kanava tavoit-
taa nuoria kirjakaupunkilaisia.

Pärskäyksiä-runoviikolla KIRJA-
SET tarjoaa Kaarlo Sarkian synnyi-
seudulla, eli Kiikka-Keikyässä eril-
liset runoteemaa hellivät työpajat 
6.-luokkalaisille.

EuLib – liikkuva 
lastenkirjasto
Sastamalan Opisto on mukana 
hankkeessa, jonka tuloksena kuu-
den maan lastenkirjoja esittelevä 
matkakirjasto kiertää näiden mai-
den kouluissa: Italiassa, Tsekissä, 
Turkissa, Isossa-Britanniassa, Es-
panjassa ja Suomessa. 

Suomalaisista kirjoista on muka-
na Mauri Kunnaksen, Aili Somersa-
lon, Pekka Vuoren, Kaija Pispan, Si-
nikka ja Tiina Nopolan sekä Aino 
Havukaisen ja Sami Toivosen kirjat. 
Kirjasto on kiertänyt jo Sastamalan 
joissakin kouluissa koekierroksella 
menestyksellisesti.

Hankkeen tarkoituksena on 
muun muassa kertoa rikkaasta eu-
rooppalaisesta kieli- ja kulttuu-

riperinnöstä, vahvistaa lukutai-
toa ja rakentaa rakkautta lukemi-
seen parhaan elinikäisen oppimi-
sen muotona sekä motivoida kielten 
opiskeluun. 

Eu-rahoitteisen hankkeen loppu-
seminaari pidetään KIRJASILLA 24. 
syyskuuta, jolloin mukana on esi-
merkiksi mahtava merirosvokap-
teeni muilta mailta.

Kirjavaihtamo
KIRJASILLA on ollut kirjojen Vaih-
tamo jo kolmen vuoden ajan. Lasten 
ja nuorten kirjoja vapautetaan pit-
kin vuotta eri tapahtumissa, mutta 
Vapautetun voi löytää KIRJASTEN 
tunnuksilla varustettuna myös vaik-
ka terveyskeskuksen päivystysjonon 
liepeiltä, eli silmä tarkkana. 

Kirjan luettuaan voi sen antaa 
toiselle luettavaksi tai tuoda Vaihta-
moon tapahtumapäivänä. Kirjojen 
vapautus mukailee kansainvälistä 
BookCrossingin ajatusta kirjan kier-
rättämisestä ja tehdään yhteistyössä 
Sastamalan pääkirjaston kanssa.

KIRJASET-uutisia

KIRJASTEN, lasten ja nuor-
ten kirjatapahtuman, tavoit-
teena on innostaa lapsia ja 
nuoria lukemisen pariin se-
kä edistää luovaa kirjoitta-
mista ja sanataidekasvatusta 
eri taiteenalojen keinoin.

Tapahtumapäivänä 24. 
syyskuuta Sylvään koululla 
on ohjelmaa, työpajoja ja toi-
mintapisteitä kaiken ikäisil-
le lapsille ja nuorille. Lisäk-
si järjestetään Jästihuispauk-
sen ja ja Kimppakirjavinkka-
uksen vuosittaiset SM-kisat. 
Tapahtumaan liittyy myös 
sanataideleiri, jonka osallis-
tujat raportoivat KIRJASIA 
nettiin, radioon ja lehtiin. 
Tapahtuma on maksuton ja 
kaikille avoin.

Tämän vuoden teemana 
KIRJASILLA on kansainväli-
syys. Kansainvälisyys näkyy 
esimerkiksi Lippupistees-
sä, Kielikylpylässä, Afrik-
kalaisessa lukujunassa... Tä-
nä vuonna tapahtuma avaa 
myös Vammaisten kulttuu-
riviikon.

Sarjakuvan 
juhlavuosi näkyy
Tapahtuman alateemana 
on suomalaisen sarjakuvan 
100-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi myös sarjakuva. En-
simmäinen suomalainen 
sarjakuvakirja, Ilmari Vai-
nion käsikirjoittama ja piir-
tämä Professori Itikaisen 
tutkimusretki, julkaistiin sa-
ta vuotta sitten vuonna 1911. 

Siitä lasketaan alkaneeksi 
suomalaisen sarjakuvan vi-
rallinen historia. 

Monella on vielä muis-
tissa sellaiset sarjakuvahah-
mot kuin Kieku ja Kaiku se-
kä Pekka Puupää. Ja kaikki-
han tuntevat muumiperheen, 
joka sekin täyttää tänä vuon-
na jo 66 vuotta. 

Tämän päivän sastamala-
laiset nuoret teatteritaiteen 
opiskelijat kertovat lukevan-
sa Fingerporia, Mummoa, 
B.Virtasta, Viiviä ja Wagne-
ria ja mitä niitä nyt onkaan 
sarjakuvan tässä päivässä!

Paloniemi ja 
Nykänen vierailevat
Kirjailijavieraina ovat Milla 
Paloniemi ja Anni Nykänen. 
Paloniemi on sarjakuvapiir-
täjä ja graa! kko. Hänet tun-
netaan parhaiten Kiroileva 
siili -sarjakuvastaan. 

Anni Nykänen on voitta-
nut Kemin pohjoismaisen 
sarjakuvakilpailun vuon-
na 2009 Mummo -sarjaku-
vallaan. Mummo lienee hä-
nen tunnetuin hahmonsa. 
Kirjoittajanuoret haastat-
televat Paloniemeä ja Ny-
kästä tapahtumassa, ja sen 
päälle vieraat pitävät avoin-
ta työpajaa kaikille kiinnos-
tuneille.

Sastamalalainen sarjaku-
vapiirtäjä Marko Alakruu-
vi pitää KIRJASILLA myös 
huippusuosittua Sarjakuva-
resiinaa.

KIRJASTEN tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukemisen pariin 
sekä edistää luovaa kirjoittamista ja sanataidekasvatusta.
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Tarjousesite, joka sisältää täydelliset 
lainaehdot ja tietoja liikkeeseenlaski-
jasta, on saatavana merkintäpaikoista 
sekäinternetissä osoitteessa 
www.saastopankki.fi/huittistensp

Lainalle ei ole asetettu vakuutta ja 
lainalla on huonompi etuoikeus kuin 
liikkeeseenlaskijan muilla sitoumuksilla.

Huittisten Säästöpankin 

debentuurilaina I/2011
Korko:

Debentuurilainan 1. vuoden nimelliskorko on 3,30 % 
ja seuraavien 2.-5. vuoden 

nimelliskorko 12 kk euribor + 0,30 %
Merkintäaika:

23.5.-31.8.2011
Merkintä:

Huittisten Säästöpankin konttoreissa

Debebentuuuririlalainan 1. vu
ja s seueuraa

nimemellliskorko 
Me

23
M

HuHuittisten Sää

Hinauspalvelu
Bärgningstjänst
Towing Service
Abschleppdienst

040 700 9596
www.hinausjariantero.net

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

24 h

Hinaus Jari-AnteroHinaus Jari-Antero

24 h

Turkkirata 23-25, 33960 Pirkkala
Kattoluuri 010.470 3700

KATOSSA REIKÄ? EIKÄ!

www.laaturemontti.fi
Kuka korjaa? Ei ainakaan meikä!
Kun katto kaipaa uusimista, sen ei tarvitse häiritä loman-
viettoasi tai kesääsi ylipäätään. Hämeen Laaturemontti 
asentaa uuden katon parissa päivässä, itse voit olla vaan.
Siispä SOITA KATTOLUURI puh. 010 470 3700 ja kysy 
kotisi tai kesäasuntosi kattoasioista – meillä luuriin vastaa
aina ammattilainen.

ASEMAN KENKÄ
S.Haapamäki 

!"#$%&'(%")*+),(--(.(+)/0)1234)567)3682)
9:0)-(;%&)*;6<032)/=)*;6>).()*;67

Tervetuloa palveltavaksi

Sandaalit 
kesämenoihin

Nämä ja           
    paljon muita. 

Tule sovittamaan!
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Inka Lehtonen menestyi 
sarjakuvakilpailussa
Sastamalalainen Inka Leh-
tonen sijoittui toiselle sijalle 
Lasten ja nuorten valtakun-
nallisessa sarjakuvakilpailus-
sa alle 12-vuotiaiden sarjas-
sa. Kilpailun aiheena oli 100 
vuotta sarjakuvaa ja sen jär-
jesti Lasten kulttuurikeskus 
Sarjis ja Kemin sarjakuva-
keskus.

Inka on Uotsolan koulun 
kolmasluokkalainen. Hänen 

lempiaineitaan koulussa ovat 
kuvis ja kässä. 

Inka on osallistunut Sas-
tamalan Opiston sarjakuva-
kursseille, joita on pitänyt 
Marko Alakruuvi. Kursseja 
hän piti kivoina ja hauskoi-
na. Inka kertoo piirtäneensä 
noin vuoden aktiivisesti. 

Kilpailutyö on tehty piir-
retään ja väritetään rennos-
ti -tekniikalla. Kuvan pää-

henkilöinä on kolme karva-
matoa. Idean karvamadoista 
Inka kertoo saaneensa kesän 
retkellä Linnanmäen Meri-
maailmassa. 

Inka ei ole aiemmin osal-
listunut piirtämisaiheisiin 
kilpailuihin. Inkan suosik-
kisarjakuvapiirtäjä on Don 
Rosa. Aku Ankat ovatkin In-
kan peruslukemistoa Näki-
jän tytär -kirjasarjan lisäksi.

KIRJASET

Sastamalalainen 
Inka Lehtonen si-
joittui toisek-
si valtakunnal-
lisessa sarjaku-
vakilpailussa.

Peltikattomaalaukset
, , e.

K
Julkisivumaalaukset

,
.

Kesä 2011 maalaukset
SOKKELISTAKATTOON

040 5900 898
0400 542 262

Pyydä tarjous!

PPT Maalaus

100-VUOTIASTA 
SUOMALAISTA 
SARJAKUVAA 
JUHLITAAN 
VUONNA 2011
Ensimmäinen suomalainen sarjakuvakirja, Il-
mari Vainion Professori Itikaisen tutkimusretki 
(WSOY), julkaistiin 21.11.1911. Sarjakuvanteki-
jämme ovat tuottaneet vuosikymmenten varrella 
teoksia, joita ilman maamme koko kuva olisi eri-
lainen. Suomalainen sarjakuva elää satavuotis-
juhliensa kynnyksellä taiteellisesti monimuotoi-
sempana kuin koskaan historiansa aikana. Juh-
lavuonna juhlimme koko kotimaisen sarjakuvan 
historiaa ja sen kaikkia muotoja sekä panostam-
me tulevaisuuden tekijöihin.

Juhlavuoden ohjelma koostuu näyttelyistä, 
julkaisuista, festivaaleista ja muista sarjakuva-
tempauksista sekä sarjakuvan kulttuuripoliittis-
ta asemaa parantavista toimenpiteistä. Suurim-
pina tapahtumina ovat näyttelyt Designmuseos-
sa, Postimuseossa ja juhlavuoden avaava näyt-
tely Kansalliskirjastossa. Vuosi 2011 on hyvä 
ajankohta rakentaa perusta suomalaisen sarja-
kuvan tulevaisuuden turvaamiselle ja sen histo-
riallisen perinnön säilyttämiselle. Päätavoitteina 
ovat sarjakuvan ja kuvituksen museon tai arkis-
ton perustaminen, sarjakuvan koulutustilanteen 
parantaminen sekä sarjakuvantekijöiden ja alan 
toimijoiden apurahojen ja perusrahoituksen tur-
vaaminen.

Juhlavuosi on valtakunnallinen, näkyvyydes-
sään monipuolinen ja monitaiteellinen. Tausta-
organisaationa toimii Sarjakuvan tiedotuskeskus 
ja keskeisimpinä toimijoina ovat Suomen sarja-
kuvaseura ry ja Sarjakuvantekijät ry. Toteutuk-
sesta vastaa juhlavuoden pääsihteeri ja asiantun-
tijatyöryhmä. 
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KLASI

Pelle Miljoona tupsah-
taa yllättäen avoimesta 
tuuletusikkunasta sisään 
nyyhkyttävän Ellu-Kylli-
kin asuntoon:

”Siunakkoon. Kuka siihen 
klasista putkahti.. Ooxää 
nukkumatti…” 
! e best & the wörst 
of Nyrok City.

Vesterbacka: ”Klasil-
la” on monta merkitys-
tä, esimerkiksi juomalasi 
on klasi.

Kunnas käyttää tässä 
klasi-sanaa sen toisessa 
tyrvääläisessä perusmer-
kityksessä: klasi tarkoit-
taa ikkunaa. Tässä mer-
kityksessä klasi ei ole sa-
ma asia kuin ikkunan la-
si. Klasista voi tulla sisään 
rikkomatta lasia, jos ik-
kuna on auki.

****************

KUMMI

”KUMMIN KENTTÄ.”

Lankkuaitaan maalattu 
teksti Kotlant Jaartissa.
Varhaisia töherryxiä. 
Sarjakuvia vuosilta 
1965–75.

Vesterbacka: Kumi on 
tyrvääksi kummia. Kun-
naksen sarjakuvissa pu-
hutaan kummitossuis-
ta ja kummipuvuista ja 
muista kummeista lu-
kuisia kertoja. Vapaus ja 
kummitossut ovat suoras-
taan yhden sarjan pääsa-
noma (Tau-Wow vuodel-
ta 1972). Yhden sarjan, 
Nyrok City Saiöns Viksön 
Stooooryn, liikkeellepa-
neva voima on Oy Kum-
mitehras Ap:n piipus-
ta singahtava kummipal-
lo. Sangen vaiheikkaiden 
vaiheiden jälkeen tieteis-
tarina huipentuu siihen, 
että kumipallon idea syr-
jäytti kaikki muut ide-
at maailmasta ja ”muuttu 
koko maapallo kummi-
palloks. Se oli mailman-
loppu”.

Kun Kotlant Jaar-
tin erikoismiehiä ei löy-

dy työpaikaltaan, hei-
dän kerrotaan olevan ”il-
meisesti kummivapriikin 
kentällä pompottamassa 
palloa”. Kummivapriikin 
kenttä eli ”Kummin kent-
tä” on Kunnakselta suora 
kotiseutuviittaus. Kum-
mivapriikki oli Suomen 
Gummitehtaan Vamma-
lan kumitehdas, ja Kum-
min kenttä oli tehtaan 
henkilökunnan ja hei-
dän perheenjäsentensä 
käyttöön tarkoitettu ten-
niskenttä tehtaalaisten 
asuinalueella Karhunpo-
lulla. Talvisin kumiteh-
taan miehet jäädyttivät 
kentän luistinradaksi.1

Kumitehtaan omistaa 
nykyään Teknikum Oy, 
mutta silti se on edelleen 
puhekielessä Kummiteh-
ras. Teknikumin lisäksi 
Sastamalassa on muitakin 
kuminvalmistajia, mut-
ta kun tyrvääläiset sano-
vat jonkun olevan ”Kum-
milla töisä”, puhe on Tek-
nikumista.

****************

PASKASAXET

Selliin joutunut James 
Bond houkuttelee varti-
jansa sisään, hyppää ka-
tonrajasta tämän niskaan, 
kietoo jalkansa kaulan 
ympäri ja huudahtaa:

”Hipskukkuu! Jouruit pas-
kasaxiin töyssy…”
! e best & the wörst 
of Nyrok City.

Vesterbacka: ”Paskasak-
set” on ollut tyrvääläis-
pojille tuttu paikka iät ja 
ajat. Paskasakset on fyysi-
nen alistusote – vaaraton 
mutta elämyksellisesti 
erittäin selkeä tapa osoit-
taa heikommille heidän 
asemansa.

Saksitekniikassa ja-
lat kiedotaan uhrin vyö-
tärön ympärille, lukitaan 
sakset asettamalla sää-
ret tai nilkat ristiin ja pu-
ristetaan sopivasti. Usein 
paskasaksiin ottaja tart-
tuu lisäksi käsivarsiin hal-
liten näin turhautuneena 
pyristelevää uhriaan var-
sin kokonaisvaltaisesti. 
Nöyryytys saa kruunun-

Marko Vesterbacka  
fanikirjan Kunnaxen 
 ! Mauri Kunnaksen sarjakuvissa on aimo annos Tyrväätä. 

 Uusi kirja paljastaa ne.
 " Hannu Virtanen

Tyrvääläinen tietokirjailija ja 
suomen kielen opettaja Mar-
ko Vesterbacka on kirjoitta-
nut kirjan Mauri Kunnak-
sen kielestä. Kirjan nimenä 
on Kunnaxen kiäli.

”Kirja perustuu tutkimuk-
seen, mutta ennen kaikkea 
kovaan fanittamiseen. Se on 
luonteeltaan fanikirja”, kir-
joittaja paljastaa empimättä.

”Tämä on kirja nykytyr-
väästä, siitä, minkälaista 
on nykypuhekieli. Kirja et-
sii Kunnaksen kielen taus-
talta myös vanhaa Tyrvään 

murretta 1800-luvulta ja 
1900-luvun alkupuolelta.”

Kirjan julkaisija on Ves-
terbackan oma Kustannus-
liike Warelia. Kunnaxen kiä-
li esitellään kirjapäivien Tyr-
vääläisessä trykissä lauan-
taina. Koska kirjapäivien 
yhtenä teemana on sarjaku-

va, julkaiseminen sopii hy-
vin päivien henkeen. Kirja 
kuitenkin keskittyy  kieleen. 

”Siinä ei ole yhtä ainut-
ta kuvaa tai piirrosta. Ha-
luan fokusoida Kunnaksen 
kirjoittajana. Hän on ker-
ta kaikkiaan hyvä vääntele-
mään lauseita.”

Lapsuudesta asti 

Marko Vesterbacka ei ole 
viettänyt lapsuuttaan Kun-
naksen varjossa vaan Kun-
naksen valossa. Hän kertoo 
oppineensa lukemaan sa-
moihin aikoihin, kun Mau-

ri Kunnaksen Suomalainen 
tonttukirja ilmestyi. Tyrvää-
läinen tallitonttu tuli jo siel-
tä tutuksi.

”Alakoulussa Kotlant Jaar-
ti oli huippuelämys. Se ko-
lahti ja pudotti.”

Tyrväänkylän kouluun tu-
li Suosikki-lehti, jossa oli tie-

tenkin Nyrok City -sarjakuva. 
Kunnaksen hauskat lauseet 
ja sanat viehättivät siinäkin.

”Nautin jo pikkupoikana 
paikallisista sanoista.”

Yhtenä esimerkkinä Kun-
naksen käyttämistä tyrvää-
läisistä sanoista hän mai-
nitsee plikka-sanan. Haus-
ka kohta löytyy nyt myö-
hemmin ilmestyneestä 
Seitsemästä koiraveljeksestä. 
Aleksis Kiven peikko ei sa-
no mitään, mutta Kunnak-
sen peikko huutaa tyrvääk-
si: ”Jynssää plikka jynssää.”

Sanat ovat polun 
päinä kieleen
Vesterbacka oli viime vuon-
na kevättalvella vuorottelu-
vapaalla, jonka aikana luki 
kaikki Kunnaksen kirjat ja 
sisäisti niistä paikat, ihmiset 
ja kielen. ”Etsin kaiken, mi-
kä on tänne liittyvää.”

Hän luonnehtii kirjansa 
rakennetta niin, että sanat 
ovat polunpäitä, jotka johta-
vat kielen ”mettään”. Poluista 
syntyy polkuverkosto.

Kirjaan päätyi hiukan al-
le 200 sana-artikkelia. Mää-
rää ei tekijän mukaan kanna-
ta alleviivata, koska sanoista 
ja artikkeleista muodostuu 
laajempi verkosto.

Sanaston lisäksi kirjassa 
on pitkähkö johdantokirjoi-
tus ”Kunnas näyttää kiältä” 
sekä nykytyrvään alkeiskurs-
si Nyrokkien opastuksella eli 
johdatus siihen tyrvääseen, 
jota tyrvääläiset puhuvat ny-
kyään.

Viihdyttävä 
ja valistava

Vesterbacka on aiemmin toi-
mittanut Heikki Ojansuun 
aineiston pohjalta kaksiosai-
sen Tyrvään murteen sana-
kirjan. Yksi Kunnaxen kiäli 

-kirjan tarkoitus on nyt tuoda 
tyrväätä helpommin nautit-
tavaksi niille, jotka pitävät 1 
353 -sivuisen Tyrvään mur-
teen sanakirjan kynnystä lii-
an korkeana.

”Kirja on sekä viihdyttä-
vä että valistava. Se on tieto-
viihdettä. Kirja on hyvin ke-
vyt. Se on myös helppo lukea.”

Vesterbacka sanoo, että 
kirja on kirjoitettu vanho-
jen Nyrokkien lukijoille, jot-
ka nyt ovat 40-50 -vuotiaita. 
Kunnaksen oma ikäluokka 
voi myös olla siitä kiinnostu-
nut. Oman joukkonsa muo-
dostavat Kunnas-fanit ja -fa-
naatikot.

”Tämän hetken varhais-
nuoret ja nuoret on myös yk-
si kohdejoukko. Äetsän kou-
lun 9B-luokka onkin ollut 
kummiluokka ja sparraaja 
siinä, mikä on nykynuorten 
tyrväätä. Kiitos ja kumarrus 
heille. He ovat kunniavierai-
na Tyrvääläisessä trykissä.”

Professori Unto Salo 
mukana trykissä
Kustannusliike Warelian järjestämässä ja Marko Ves-
terbackan juontamassa Tyrvääläisessä trykissä on vie-
raana professori Unto Salo, jonka aiheena on ”Tyrvään 
Pyhä Olavi ja Karkun Vanha Maija”.

”Kirkko kiinnostaa kovin tyrvääläisiä. Salo kertoo 
historiallisia dokumentteja edeltävästä ajasta”, Vester-
backa sanoo.

”Itse olen aina tykännyt Salon teoksista ja arvosta-
nut niitä. Ne ovat niin järkälemäisiä ja perusteellisia.”

Unto Salo on tyrvääläissyntyinen arkeologi ja eme-
ritusprofessori. Hän on ansioitunut erityisesti Suomen 
menneisyyden tutkijana.

”Aleksis Kiven peikko ei 
sano mitään, mutta Kunnaksen 
peikko huutaa tyrvääksi: 
Jynssää plikka jynssää.

Tietokirjailija, kustantaja ja suomen kielen opettaja Marko Vesterbacka juontaa Tyrvääläisen trykin ja esittelee Mau-
ri Kunnaksen kieltä käsittelevän kirjansa.

Tyrvääläinen tryki Sylvään koulun auditorios-
sa lauantaina 2.7. kello 15.00-16.00.

Kunnaxen  
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teki 
kiälestä

sa, kun paskasaksiin jou-
tuneen kuunneltavaksi ja 
haisteltavaksi päästetään 
vielä tahallinen sarjapieru.

Tietoisuus paskasaksien 
oikeaoppisesta suoritusta-
vasta siirtyy poikapolvelta 
toiselle tyypillisesti ns. hil-
jaisena tietona (usein tosin 
vaimean pörinän tai äkäis-
ten paukahdusten saattele-
mana), kun isoveljet nöy-
ryyttävät pikkuveljiä ko-
tona ja isot pojat pienem-
piään alakoulun pihoilla. 
Alistettujen osana on tun-
tea voimatonta kiukkua 
ja siirtää vuorollaan sama 
kokemus heikommilleen 
sopivan tilaisuuden tullen.

Viime vuosina paska-
saksien tekniikkaa on ryh-
dytty Tyrväällä myös varta 
vasten opettamaan rehdin 
urheilullisissa merkeissä. 
Syynä tähän on nopeas-
ti kasvanut vapaaottelu- ja 
lukkopainiharrastus, jos-
sa sastamalalaisseura Ma-
xPower on Suomen kärkeä.

Paskasakset on vapaa-
ottelussa hyvin käyttökel-
poiseksi havaittu ote. Har-
rastajien puheessa paska-
saksista käytetään yleen-
sä nimeä ”kaardi”, joka 
perustuu otteesta Brasili-
an jujutsussa ja vapaaot-
telussa käytettyyn englan-
ninkieliseen nimitykseen 

”closed guard”. Sen jatkok-
si voidaan tehdä lukemat-
tomia nivellukkoja ja ku-
ristuksia, joilla ottelu saa-
daan lopetettua. Esimer-
kiksi kolmiokuristuksessa 
paskasaksiotteeseen juo-
nitaan vastustajan pää ja 
toinen käsi.

****************

RÖPPÄ

Näillä sanoilla alkaa tarina 
Mustanojan Röpästä:

”Honkkelijärvenmaassa 
Mustanojan talossa asusti 
Röppä-niminen kummitus.”
Koiramäen lapset 
ja näkki.

Vesterbacka: Mustanojan 
Röppä tai ”Mustammet-
tän Röppä” on tunnetuin 
tyrvääläinen poltergeist-
ilmiö.

”Kertovat, että Musta-
nojasa, tuala Illon peril-
lä, oli piruja. Siältä kuu-
lu ernomasta jytinää. Sitä 
kävi papikkin mannaama-
sa”, kertoi eräs kiikkalai-
nen vuonna 1948. Röpän 
riehunnasta kertova ta-
rinaperinne oli silloin vielä 
elävää, vaikka tapahtumat 
olivat jo yli sadan vuoden 
takaista menneisyyttä.

Toinen kiikkalainen 
kertoja kuvaili Röpän toi-
mintaa näin: ”Ko Musta-
nojan emäntä laitto ruakia, 
ni ne meni aina pilalle, ei-
kä mittään nähty. Välistä 
siinä ruvvaasa oli lehmän-
lantaa ja kaikkia semmo-
sia roskia. Viäläki ko pu-
hutaan Mustastaojasta, ni 
muistetaan aina Mustano-
jan Röppä. Sanottiin, että 
se oli Röpän tyätä.”

Keskushenkilönä Rö-
pän tarinassa oli Musta-
nojan torpan tytär An-
na. Kertomusten valossa 
hän oli ainoa, jolle Röppä 
suoraan näyttäytyi ja pu-
hui. Kun Anna avioitui ja 
muutti pois, Röppä muutti 
hänen mukanaan.

Frans Törmällä oli Röp-
pä-tarinoista paljon tietoa. 
Näin Törmä kirjoitti kuu-
lemastaan:

’Silloin oli kirkkoher-
rana Tyrväässä Johan 
Maknus Limon, s. 1764, 
k. 1833. Hänen tyttären-
sä rouva Brita Palmen, s. 
1798, oli isäni ensimmäi-
sen vaimon äiti ja oli Tör-
mällä vanhana emäntänä. 
Hän oli isälleni ja toisille 
väille kertonut, että isän-
sä kävi röppää manaamas-
sa, ja torpassa oli nuori tyt-
tö, jolle röppä oli näyttään-
tynyt ja puhunut.

Niin tyttö oli sanonut: 
’Nyt se pitelee rovastin 
piippua.’ ’Antaa hänen nyt 
pidellä’, oli rovasti sanonut, 
mutta samassa tyttö rupes 
kovin kirkuun. Hän arve-
li, että röppä rutisteli si-
tä, ja hänen teki niin hua-
noo, kun ei hän voinut sil-
le mitään.

Kun rovasti oli ollut 
torpassa yötä eikä ollut kai 
mieleistänsä sänkyä, niin 
vietiin rovastin reki pirt-
tiin ja tehtiin rovastille si-
ja rekeen; mutta röppä oli 
yöllä repinyt tai leikannut 
rovastin tukkaa. Kerrottiin, 
että röppä haukku pappia 
muurin päältä ja heitti leh-

män paskaa ja kysy ’söiskö 
pappi pannukakkoo’. Ja oli 
tytölle puhunu, ettei hän 
Limoonia pelkää, ’sielä 
minä seison kirkon saar-
natuolissa Limonin takana’.

Kun jo ennen mainit-
tu torpan tytär Anna me-
ni naimisiin Rautaniemen 
torppaan, oli röppä muut-
tanut sinne ja siellä vielä 
joskus näyttäytynyt. Eräs 
kerta kun mainitussa tor-
passa jouluaattoiltana pu-
huttiin kirkkoon menos-
ta, että kuka vaan ensim-
mäiseksi herää, niin herät-
tää muutkin ja lähdetään 
aikaisin, että ennätetään 
kirkkoon. Vaan yöllä oli 
röppä vienytkin kellon.”

****************

SIUNAKKOON

”Siunakkoon!! Tämähän on 
ma! apomo Don Signoora 
Corlioonin Alpeilla sijait-
seva aivopesula jota vuok-
rataan halukkaille.”

Mac Moose ja Jagge Mig-
reenin tapaus.

Vesterbacka: Tyrvääläi-
nen siunaa varsinkin kau-
histellessaan ja nuhdelles-
saan:

”Siunakkoo!”
”Kyllä mää sun nys siu-

naan.”
”Siunakkoon!” on Kun-

naksen lempihuudahdus, 
jota toistellaan myös Jag-
ge Migreenin tapauksessa 
moneen kertaan. ”Siunak-
koon”, sanoo hirvenpää sei-
nällä, kun kutunhomemä-
täsulatejuustotynnyri (jo-
hon Pikku-Heidi on Mac 
Moosen työntänyt) putoaa 
savupiipusta sisään ja ry-
sähtää takan pohjalle. ”Siu-
nakkoon!” huudahtaa sar-
jakuvan kertojanääni, kun 
rauhankonserttia välittä-
vään satelliittiin suunnat-
tu ohjus jyrähtää matkaan 
(pudotakseen suutarina 
alas seuraavassa ruudus-
sa). ”Siunakkoon…” ma-
nailee arkkikonna Moolok, 
kun hän on viskannut vii-
meisen aseensa, nenän pai-
kalle asennetun 10 mega-
tonnin rotyyliräkämutte-
rin, väärään maaliin ja rä-
jäyttänyt väärän miehen.

kiälen sanastoa



Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi avataan Sastamalassa 1.7.2011. Tervetuloa!
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Kirjan museo on syntynyt
Suomi on kirjamuseonsa ansainnut ja nyt myös saanut. On suo-
ranainen ihme, ettei sellaista ole aikaisemmin pystytty synnyttä-
mään, vaikka museosta on puhuttu jo 1940-luvulta lähtien.

Eri taiteenaloilla on ollut omat erikoismuseonsa pitkään, mut-
ta kirjallisuudelta sellainen on puuttunut. Miksi? Ehkäpä siksi, 
että kirjan museo on jo käsitteenä varsin monitahoinen; yksi-
mielisyyden löytäminen uuden museon tehtävästä ja tavoitteis-
ta on ottanut aikansa.

Kun Suomen Kirjainstituutin Säätiö perustettiin 2002 usei-
den valtakunnallisten kulttuurialan organisaatioiden sekä Sata-
kunnan ja Pirkanmaan alueen kuntien, seurakuntien ja yritysten 
toimesta, hanke lähti ripeästi liikkeelle. 

Erityinen kiitos on annettava Sastamalan kaupungille, joka 
on määrätietoisesti pro! loitunut kirjakaupungiksi jo 1980-lu-

vulta lähtien. Kaupungin sitoutuminen museohankkeeseen on 
esimerkillisen määrätietoista toimintaa näinä kuntatalouden ki-
reinä aikoina.

Vähintään yhtä tärkeää kirjan museolle on ollut myös valtio-
vallan ja Euroopan aluekehitysrahaston monipuolinen tuki sekä 
Pirkanmaan liiton välityksellä saatu projektirahoitus ja Suomen 
Kulttuurirahaston myöntämä avustus.

Kun suomalaisen kirjan museo Pukstaavi avaa nyt ovensa, 
meillä hankkeen kokoonjuoksijoilla on harras toivomus, että tä-
mä kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus pystyisi tarjoa-
maan monipuolisine näyttelyineen elämyksiä ja jopa yllätyksiä 
kaikenikäisille kävijöille.

Pukstaavin tavoitteena on kertoa nykyaikaisen museoteknii-
kan keinoin suomalaisen kirjan tarina inkunaabelista sähkökir-

jaan. Se on varsin haastava tehtävä, kun otetaan huomioon, että 
näiden kahden täysin eri maailmoista lähtöisin olevan kirjatyy-
pin väliin mahtuu runsaat 500 vuotta.

Haasteellinen on uuden museon tehtävä myös siinä mielessä, 
että jos Sastamalaa on totuttu tähän saakka pitämään kirjahul-
lujen kesäkaupunkina, nyt siitä tulee Pukstaavin myötä ympäri-
vuotinen kirjakaupunki – pelkistetysti sanottuna Suomen kir-
jakaupunki.

Eero Niinikoski
Kulttuurineuvos

Suomen Kirjainstituutin 
Säätiön puheenjohtaja   

 !Minna Isotalo

Mitä asioita yhdeksäsluok-
kalainen kokee tarvitsevan-
sa elämässään? Se selviää 
Äetsän koulun 9B:n selviy-
tyskirjahyllystä.

Kirjahyllyn kokoamis-
ohjeita syynätään Sastama-
lan Kiikassa sijaitsevassa te-
atteritila Kannarissa tarkas-
ti, vaikka joku yhdeksäs-
luokkalaisista pojista arvelee 
homman hoituvan ilman jat-
kuvaa paperin rypistelyäkin. 
Pukstaavin kummiluokan, 
Äetsän koulun 9B:n osal-
ta Muusa-hanke on edennyt 
loppusuoralle. 

Lukuvuoden kestäneen 
projektin tarkoituksena on 
ollut tutustua kirjallisuuteen 
lukemalla, keskustelemalla, 
tutkimalla sekä tarinateatte-
rin keinoin. Projektin kruu-
naa osaksi Pukstaavin Kir-
jahyllyni-näyttelyä pääty-
vä kokonaisuus. ”Peruskou-
lun päättymisen kynnyksellä 
koottu hylly sisältöineen an-
taa viitteitä nuorten ajatus-
maailmasta. Selviytymishyl-
ly paljastaa, mitä asioita yh-
deksäsluokkalainen kokee 
tarvitsevansa elämässään”, 
hankkeen ohjaajana toimi-
va Kati Lahtivirta kiteyttää.

Enemmän kuin 
kirjahylly
Selviytymiskirjahyllyn lo-
pullinen sisältö selviää Puks-

taavin näyttelyssä, mutta 
nuorten merkityksellisiksi 
kokemista opuksista hylly-
paikkansa ovat varmuudel-
la onnistuneet varaamaan 
J.K. Rowlingin Harry Pot-

ter ja Viisasten kivi, Stephe-
nie Meyerin Twilight-saa-
ga, Agatha Christien Kym-
menen pientä neekeripoikaa, 
Erich Segalin Love Sto-
ry, Louis Sacharin Paahde, 

koulukirjat sekä muutamat 
harrastekirjat. Selviytymis-
hyllyyn kuluu ehdottomasti 
myös päiväkirja. 

Yhdeksäsluokkalaisen 
omassa huoneessa sijaitse-

va hylly on usein enemmän 
kuin vain pelkkä kirjahylly. 
Se kertoo nuoren elämästä, 
harrastuksista ja kiinnos-
tuksen kohteista konkreet-
tisesti, esineiden muodossa. 

”Hylly toimii tärkeiksi ko-
ettujen tavaroiden säilytys-
paikkana, siksi Pukstaavin 
näyttelyyn tulevassa ver-
siossa on mukana muuta-
kin kuin vain kirjoja. Nuo-
ret ovat halunneet hyllyyn 
muun muassa cd-levyjä, 
elokuvia, kehystettyjä valo-
kuvia, palkintopokaaleja se-
kä kauneustuotteita kuten 
meikkejä ja hiuslakkaa”, Ka-
ti Lahtivirta kertoo." 

Osallistuva 
lähestymistapa 
kirjallisuuteen
Bäckmanin talo on Puks-
taavin kummiluokalle tie-
tysti jo tuttu paikka. Jokai-
nen oppilas on saanut myös 
kutsun museon avajaisiin. 
Oppilaiden kirjallisuusvuo-
si on pitänyt sisällään muun 
muassa vierailun Helsingin 
Kirjamessuille, jossa he tu-
tustuivat Pekka Vuoren kir-
jailijakuvien näyttelyyn tai-
telijan itsensä opastuksella. 
Tyrvääläinen tietokirjailija ja 
suomen kielen opettaja Mar-
ko Vesterbacka puolestaan 
hyödynsi oppilaiden osaa-
mista nykytyrvään puhuji-
na Mauri Kunnaksen kiel-
tä käsittelevään teokseensa. 
Nuoret ovat kunniavieraina 
Vesterbackan Tyrvääläisessä 
Trykissä Vanhan kirjallisuu-
den päivillä.

Muusa-hanke on ollut 
osa Pukstaavin museope-

dagogista toimintaa, jon-
ka tähtäimenä on pitää yl-
lä nuorten lukuharrastusta 
ja innostaa heitä kirjallisuu-
den pariin. Yhdeksäsluok-
kalaiset edustavatkin kir-
jakulttuurikeskuksen nä-
kökulmasta haasteellis-
ta kohderyhmää. Nuorten 
suhdetta kirjallisuuteen 
työstänyt Lahtivirta tietää, 
ettei kaikista nuorista vält-
tämättä tule koskaan kir-
jallisuuden suurkuluttajia. 
Hankkeen myötä jokainen 
on kuitenkin päässyt osalli-
seksi kirjakulttuurista. ”Te-
kemällä oppiminen ja toi-
minnallisuus auttavat saa-
maan kosketuksen teosten 
teemoihin ja aihepiireihin. 
Nuorilla on niin paljon vi-
rikkeitä, että kirjan äärelle 
pysähtyminen on joillekin 
todella haastavaa.”

”Millainen kirjahylly, sellainen omistaja”
 ! Pukstaavin ensimmäinen vaihtuva näyttely kertoo tarinoita suomalaiskotien kirjahyllyistä.

Äetsän koulun 9B-luokka kirjahyllynrakennuspuuhissa.

 ! Minna Isotalo

Onko kirjahylly sisustusele-
mentti, monikäyttöinen säily-
tyskaluste, perintökalleus, sta-
tussymboli, henkilökohtainen 

”muistojen kokoelma” vai kaik-
kea tätä yhtä aikaa? Se selviää 
Pukstaavin ensimmäisessä vaih-
tuvassa näyttelyssä, jossa esitel-
lään kotien kirjahyllyjen kirjoa 
tekstein, kuvin ja audiovisuaali-
sin keinoin. 

Suomen Kirjainstituutti on 
kerännyt tietoa suomalaiskotien 
kirjahyllyistä viime kesästä saak-
ka. Kyselyn avulla on kartoitettu, 
minkälaisia kirjahyllyjä ihmisillä 
on kodeissaan, mihin ne on sijoi-
tettu, mitä niissä on ja – ennen 
kaikkea – miksi?

Kirjakokoelma on 
osa imagoa

”Sanonta: millainen koira, sellai-
nen omistaja pätee myös kirja-

hyllyjen ja niiden omistajien suh-
teeseen”, Suomen Kirjainstituutin 
suunnittelija Minna Honkasalo 
naurahtaa. Honkasalon mukaan 
ihmisestä kertoo paljon muun 
muassa se, miten hän kirjat hyl-
lyynsä asettelee ja mitkä kirjat 
jäävät laittamatta kokonaan hyl-
lyyn. Kaikki eivät nimittäin kel-
puuta hyllyihinsä ihan mitä ta-
hansa. ”Pöytälaatikoiden kätköi-
hin haudatut teokset ovat useim-
miten viihdekirjallisuutta. Myös 
lahjaksi saadut, omaan imagoon 

sopimattomiksi mielletyt opukset 
saatetaan pitää piilossa katseilta.”

Honkasalon omassa kirjahyl-
lyssä käydään jatkuvasti kirjalli-
sia keskusteluja, joskus hyvin kii-
vaitakin sellaisia. Viimeksi hän ni-
mittäin asetti Helvi Hämäläisen ja 
Henry Millerin teokset vierekkäin. 

”Yleisempää on kuitenkin asetella 
teokset aihepiireittäin tai aakkos-
järjestykseen. Joillekin harmoni-
nen värimaailma on niin tärkeä, 
että teokset laitetaan hyllyyn kir-
jojen selkämysten värin mukaan.”

Kirjahyllymuistojen ja -ta-
rinoiden myötä Honkasalolle 
on selvinnyt, ettei kahden ih-
misen kirjakokoelmien yhdis-
täminen ole aina helppoa. Toi-
sinaan kirjahylly saattaa koitua 
jopa parisuhteen koetinkiveksi. 

”Eräs nainen kirjoitti, että yh-
teisen kodin perustaminen su-
jui ongelmitta, kunnes tuli ai-
ka laittaa kirjoja hyllyyn. Lo-
pulta mies taipui kumppaninsa 
tahtoon, ja miehen kirjat saivat 
laatikkotuomion.”

Pukstaavin kummiluokka 
kokosi selviytymiskirjahyllyn

 ! Ysiluokkalaisten hyllystä löytyy Harry Pottereiden, Twilight-romaanien ja koulukirjojen lisäksi elokuvia, 
 musiikkia ja valokuvia.

Äetsän koulun 9B-
luokan kirjallisuu-
den opiskeluun voi 
tutustua lähem-
min elävän kuvan 

kautta. Video Muusa-
hankkeen vaiheista on 
Pukstaavin avauduttua 
katseltavissa selviyty-
mishyllyyn sijoitetulta 
näytöltä.

Suomen Kirjainstituutti 
kerää edelleen kirjojen 
omistamiseen ja säilyt-
tämiseen liittyviä muis-
toja, kokemuksia, tari-

noita sekä valokuvia. 
Kirjahyllystään voi kertoa 

internet-osoitteessa:  www.
kirjainstituutti.fi/kilpai-
lut-ja-kyselyt/kirjahyllyt tai 
Pukstaavista saatavalla lo-
makkeella.
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ÄETSÄ 
KEIKYÄ

TAMPERE  65km

KOKEMÄENJOKI

KAUVATSA

TURKU 100km
RAUMA  80km
PORI      75km

2 Km

12
249

K e v y t t ä  k ä s i n -
p a i n e t t u a  k e s ä ä n
Tyylikkäitä, huolellisesti 

muotoiltuja ja mukavia vaat-
teita ja asukokonaisuuksia 

(24 neulosväriä, S – XXXXL)
Monilla asusteillamme 

uudistat vanhaa ja teet koko 
asusta juhlavamman

Tarjoushyllystä edullisia 
paitoja ja hameita

Anneli Keinonen Oy, Kulmakatu 2, 
32730 Sastamala Keikyän ent. meijeri 

Kokemäenjoen sillan juuressa
Avoinna: ma-pe 10-18, la 10-14, 

puh. (03) 513 1003
w w w . a n n e l i k e i n o n e n . f i

Tmi Sattumankauppias
Ulla Neronen
Kyläraitti 74, Häijää Sastamala
0500-239 390
www.sattumankauppa.fi

Avoinna kesäkaudella:
ke-pe 10-18, la 10-16, su 12-18
sekä sopimuksen mukaan.

Sattumankauppa on
vanhan tavaran kauppa

Häijäässä

Tervetuloa!

Kahvila Pukstaavi
AVATAAN 1.7.

Marttilank. 12, p. 050 5430 813
Avoinna: 1.7. - 31.8.2011 muutoin
 ma-pe 10-18 ti-pe 11-18
 la 10-20 la-su 10-16
 su 10-16
Ryhmille avoinna myös sopimuksen mukaan.
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a 
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Pukstaavi syntyi vanhaan 
apteekkarin taloon

 ! Kaarlo Sarkian kerrotaan oppineen kauniin ranskanääntämyksensä 
 apteekkarin rouvalta.

 ! Kirjaviesti

Pukstaavi sijaitsee vanhas-
sa apteekkirakennukses-
sa Sastamalan Marttilan-
kadulla. Talon rakennut-
ti apteekkari O. A. Bäck-
man vuonna 1920 asuin- ja 
liiketiloiksi itselleen ja per-
heelleen. 

Alkuperäinen, 1870-lu-
vulla rakennettu apteek-
ki, oli tuhoutunut sisällisso-
dan aikana riehuneessa tu-
lipalossa. Uusi rakennus ta-
voitteli aiemman tapaan 

kaupungin komeimman ra-
kennuksen titteliä. Raken-
nustyöt tehtiin Otto-Iivari 
Meurmanin suunnitelmien 
pohjalta.

Ensimmäinen 
kirjakauppakin
O.A. Bäckman oli tullut 
Tyrväälle apteekkariksi jo 
1880-luvulla. Hän oli nai-
misissa sveitsiläissyntyisen 
Maria Tschoppin kanssa. 
Perheeseen kuului 16 lasta, 
11 yhteistä ja viisi lasta ap-

teekkarin edellisestä avio-
liitosta. 

Apteekkarin työnsä ohel-
la O. A. Bäckman oli aktiivi-
sesti mukana paikkakunnan 
luottamustoimissa. Apteekin 
lisäksi hän harjoitti muuta-
kin liiketoimintaa. Apteekin 
yhteydessä toimi esimerkik-
si Tyrvään ensimmäinen kir-
jakauppa 1800-luvun lopulla.

Bäckmanin talo tunnet-
tiin kotina, jonka ovet olivat 
avoinna kaikille. Bäckmani-
en vieraanvaraisuudesta pää-
si nauttimaan muun muassa 

runoilija Kaarlo Sarkia kou-
luaikanaan. Sarkian kerro-
taan oppineen kauniin rans-
kanääntämyksensä apteek-
karin rouvalta.

Vihdoin kirjan 
museon tiloiksi
Apteekkarin kuoltua vuonna 
1938 talon asuin- ja liiketilat 
pilkottiin pienemmiksi huo-
neistoiksi. Vuokralaiset eh-
tivät vaihtua talossa monta 
kertaa ennen kuin kaupun-
ki osti sen vuonna 2008. Ta-

lossa toimi muun muassa 
hammaslääkärin vastaanot-
to, sähköliike, kenkäkaup-
pa, hautaustoimisto ja kam-
paamo. 

Vuosina 2009–2011 ra-
kennus peruskorjattiin kir-
jan museon tiloiksi. 

Pukstaavi on tuottanut 
talon kirjavista vaiheista ly-
hytelokuvan. Elokuvan to-
teutuksesta vastaa Mar-
ras Workshop/Veli-Pekka 
Bäckman. Se on katsottavis-
sa Pukstaavin uusilta netti-
sivuilta.

Bäckmanin talo peruskorjauksen alkusuoralla talvella 2010 sekä Pukstaavin avajaisten kynnyksellä kesäkuussa 2011.

Lahjatuotteita ja askartelutarvikkeita
 meillä myös jäätelö- & kahvipiste. 

Marttilankatu 17 (Pukstaavia vastapäätä)Marttilankatu 17 (Pukstaavia vastapäätä)

ma suljettu

ti-pe 10-17
la 10-13

ma suljettu

ti-pe 10-17
la 10-13

Tarjous Kirjapäivien (1.-2.7.2011) aikana:

Kun ostat tuotteita vähintään 
30€:lla, saat kupillisen 

kahvia / teetä & jäätelöpuikon 
kahvipisteestä veloituksetta.

Juhannusaattona 
24.6. suljettu

Huom! Peikkonen 
avoinna la 2.7. klo 10 -16

Huom! Peikkonen 
avoinna la 2.7. klo 10 -16

Asemakatu 10
p. 03-511 4515

www.karhuntassu.fi

Pizzaravintola

A-OIKEUDET
KESÄTERASSI
INGMANIN 
JÄÄTELÖT
BILJARDI
NOVA DARTS
HEDELMÄPELI
KARAOKE 
TORSTAISIN
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Pukstaavin kirjapainokone on 
1600-luvulle vievä aikakone

 ! Puuseppää aina tarvitaan. Harri Turunen teki käsipainimen Gutenbergin mallilla.
 ! Hannu Virtanen

Pukstaavi on toiminnallinen 
kirjan museo. Niinpä siel-
lä on myös toimiva entis-
aikojen kirjapainokone. Se 
on Gutenbergin mallin mu-
kainen käsipainin, jonka on 
valmistanut puuseppä Har-
ri Turunen Euran Kauttual-
la. Juuri toimivuutensa ansi-

osta se on suorastaan ainut-
laatuinen uusvanha käsipai-
nin maassamme.

Toukokuun viimeise-
nä päivänä kirjapainoko-
ne saapui Sastamalaan. Tu-
runen kokosi sen yhdessä 
apulaistensa kanssa Puks-
taavin toisen kerrokseen 
huoneeseen, johon muo-
dostuu 1600-luvun kirja-

painointeriööri. Aikakau-
si on suomalaiselle kirjalle 
tärkeä, koska maamme en-
simmäinen kirjapaino, Tu-
run akatemian kirjapaino, 
aloitti toimintansa 1642.

Turusen valmistaman kä-
sipainimen juuret ovat kui-
tenkin vielä varhaisemmissa 
ajoissa, sillä Saksassa main-
zilainen Johannes Gutenberg 

kehitti kirjapainon 1400-lu-
vun puolivälissä.

Puinen ruuvi 
erityiskohde
Kirjapainokoneen rakenne 
kysyy kokeneeltakin puuse-
pältä taitoja ja näkemystä.

”Päähuomio työssä koh-
distuu ruuviin, joka on vai-

kea tehdä puusta”, Turunen 
mainitsee. Kirjapainokoneen 
toimivuus saadaan aikaiseksi 
juuri tällä kookkaalla ruuvilla. 
Tämän erikoisosan puusep-
pä sanoo tehneensä pähkinä-
puunsukuisesta puulajista.

Hän arvioi männystä val-
mistamansa kirjapainoko-
neen painavan jotakuinkin 
350 kiloa. Entisaikojen käsi-
painimet valmistettiin tam-
mesta, joka on kaksi kertaa 
painavampaa kuin mänty. 
Tällaiselle koneelle painoa 
olisi siis tullut 600-700 kiloa. 
Koivusta tehdyn koneen pai-
no olisi sekin noussut män-
nystä tehtyä korkeammaksi, 
500 kiloon.

Kastiregaali ja 
muuta tarpeellista
Kirjapainokoneen lisäk-
si Pukstaaviin valmistunee-
seen 1600-luvun kirjapai-
nointeriööriin kuuluvat kas-
tiregaali, apupöytä, saavi se-
kä latojan työkalut.

Kastiregaaliin taas kuulu-
vat kastipöytä ja sen päällä 
oleva lokerikko. Lokerikossa 
säilytetään painossa tarvitta-
via kirjakkeita, siis kirjaimia, 
välimerkkejä ja numeroita. 
Pukstaavissa esillä on luon-
nollisesti suomalainen kasti, 
lokerikko.

”Apupöytien mallit löytyi-
vät vanhoista piirustuksis-
ta, vaikka eihän niistä mitto-
ja saa aivan millilleen”, Turu-
nen kertoo.

Nähtävillä ovat myös 
musteen levitykseen tarvit-
tavat värinlevityspallot. La-
tojan työkalut tenaakkeli eli 
paperinpidin ja ooli eli piik-
ki kuuluvat työkalupöydäl-
le. Kokonaisuuteen liittyvää 
puista saavia tarvitaan, kun 
paperia kostutetaan ennen 
painamista.

Ensimmäinen 
yliopistomme 
tarvitsi kirjapainon

Puuseppä ja entistäjäPyhän Olavin puunauloille 
käyttöä painimen liitoksissa

Turusen käsialaa ovat puisen kirjapainokoneen lisäksi 
puusaavi, kastipöytä lokerikkoineen ja apupöytä.

Kirjapainointeriöörin esineyksityiskohtiin kuuluvat 
myös värinlevityspallot.

 ! Hannu Virtanen

Moni asia tuntuu Sasta-
malassa nivoutuvan Tyr-
vään Pyhän Olavin kirk-
koon. Eipä ole Harri Tu-
rusen valmistama kirja-
painokonekaan vailla tätä 
piirrettä.

Puuseppä kumartuu 
näyttämään puuliitokses-
ta yksityiskohtaa ja sanoo: 

”Nämä puunaulat ovat pe-
räisin palaneesta kirkos-
ta. Ne ovat keskiaikaista 
puuta.”

Selitys tälle löytyy tu-
hopoltossa vaurioituneen 
kirkon rakennustöis-
tä, kun palaneen pyhä-
tön lattialankkuja sahat-
tiin jälleenrakennustyön 
käyttöön. Kaikkea puuta 
ei kuitenkaan käytetty.

Turunen osti palaneen 
kirkon lautoja ja lank-
kuja pakettiautollisen, 
suunnilleen pari kuutio-
ta. Näissä oli myös iki-
vanhoja puunauloja, joil-
la nyt on vahvistettu kir-
japainokoneen liitokset.

Tyrvääläisittäin mielenkiintoinen yksityiskohta painokoneessa: Pyhän Olavin kirkon rakenteista lähtöisin 
olevat puunaulat vahvistavat liitoksia.

Harri Turunen valmis-
tui Tyrväältä puusepäksi 
1980-luvun alussa.

”Entisöinti vei mennes-
sään heti koulun jälkeen. 
Valmistuin huonekalupuu-
sepäksi ja entistäjäksi. Oman 
entisöintiliikkeen perustin 
vuonna 1991.” 

Euran Kauttualla toimiva 
yritys tekee entisöintiä, res-
taurointia, perinteistä ver-

hoilua sekä puu- ja pinta-
käsittelytöitä. Entisöinnissä 
Turunen käyttää alkuperäi-
siä materiaaleja ja perintei-
siä työtapoja.

Turunen muutti Kauttu-
alla vanhan ruukin alueel-
la suurempiin tiloihin kuusi 
vuotta sitten. ”Näissä isom-
missa tiloissa olen voinut ot-
taa vastaan vaativampia töi-
tä”, hän mainitsee.

 ! Hannu Virtanen

Suomi sai yliopistonsa, kun 
Turun akatemia perustettiin 
1640. Yliopisto taas tarvitsi 
opinnäytteiden julkaisemis-
ta varten painajan. 

Turkuun perustettiinkin 
1642 Suomen ensimmäi-
nen kirjapaino, akatemian 
kirjapaino. Sen kirjanpai-
najaksi tuli Pietari Wald 
Ruotsista.

Ensimmäinen Suomessa 
painettu julkaisu on Mikael 
Wexioniuksen latinankieli-
nen väitöskirja Discursus Po-
liticus De Prudentia. Se pai-

nettiin akatemian kirjapai-
nossa lokakuussa 1642. 

Ensimmäinen Suomes-
sa julkaistu suomenkielinen 
painotuote on arkkiveisu 
Ylimmäisen Keisarin Jesuxen 
Christuxen Mandati eli Käs-
ky. Tämä painettiin akatemi-
an kirjapainossa 1643. 

Lähes 200 vuotta aiemmin 
Johannes Gutenberg oli teh-
nyt omat ensimmäiset paino-
työnsä. Hänen ensimmäisiä 
töitään oli tähtitieteellinen 
ennustuskirja vuodelta 1448. 
Painotöistä tunnetuin on niin 
sanottu Gutenbergin Raamat-
tu vuodelta 1455.

Tenaakkeli on paperinpidin ja latojan tärkeä työkalu.

Puuseppä Harri Turusen mukaan keskeinen osa toimivaa kirjapainokonetta on puuruuvi, jota voidaan ihan 
oikeasti vääntää.
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Pukstaavin henkilökunta esittäytyy
 ! Suomalaisen kirjan museolla on tekijänsä

Sari Maaskola
1. -Projektipäällikkö, muse-
on näyttelyiden rakentami-
seen ja kalustamiseen liitty-
vät hankinnat ja uuden mu-
seon perustamiseen liitty-
vissä erilaissa toiminnoissa 
mukana oleminen.
2. -1.1.2011, Merikeskus Vel-
lamosta Kotkasta
3. Saada tehdä uusia asioita, 
uusien työkavereiden kans-
sa. Haastavinta on hankeby-
rokratia.
4. -Pohtimaan kuinka mon-
ta metriä sähköjohtoa pitää 
hankkia ja paljonko se mak-
saa.
5. -Minulla on aina joku kir-
ja lukemisen alla, monesti 
useita yhtä aikaa.

6. -Yöpöydällä ovat täl-
lä hetkellä Deepak Chop-
ran Salaisuuksien kirja ja 
W.G.Sebalinin Saturnuksen 
renkaat. Vaikuttavin kirjai-
lija on ehkä ollut Herman 
Hesse, johon vieläkin joskus 
palaan. Ravistelevin oli nuo-
ruudessa luettu Beauvoir Si-
mone de Toinen sukupuoli.
7. -Molemmat lapasenlapse-
ni, Onnin (7 kk) ja Kuutin 
(5 v). Haluaisin näyttää heil-
le, miten tärkeä asema lasten 
kirjoilla on meidän kaikkien 
elämässä.

Jere Nevalainen
1. -Tekninen suunnittelija. 
Tehtäväni on varmistaa, et-
tä museorakennuksessa on 
teknisten asioiden osalta ole-
massa riittävät puitteet näyt-
telyrakennusta ja muuta toi-
mintaa varten. Muita tehtä-
viä ovat esimerkiksi näytte-
lyrakentamisen organisointi, 
av-tekniikka, laitehankinnat, 
logistiikka, varastointi, ku-
vankäsittely, taitto yms.
2. -Syksyllä 2009 Työväen-
museo Werstaalta Tampe-
reelta.
3. -Palkitsevinta työssä-
ni on, kun saa valmiiksi jo-
tain konkreettista ja näky-
vää. Tässä hommassa myös-
kään yksikään päivä ei ole 
samanlainen kuin toinen, ja 
joka päivä oppii jotain uut-
ta. Haastavinta on projektin 
tiukka aikataulu.
4. -Kirjojen polttaminen!
5. -Luen hyvin paljon erilais-
ta kirjallisuutta laidasta lai-
taan. Yleensä en mitään ko-
vin raskasta ja taiteellista.
6. -Viimeksi taisin lukea Ja-
ri Järvelän Veden paino -ro-
maanin. Yöpöydällä on Ste-
ven Alten jännäri Mayojen 
testamentti. 
7. -Varmaan toisin vanhem-
mat ja sisarukset katsomaan 
näyttelyä ja kahville puutar-
haan.

Lila Heinola
1. -Kuulun näyttelytyöryh-
mään ja pääasiassa hankin 
näyttelyyn tulevia kuvia.
2. -Bussilla Nokialta 1.2.2011.
3. -Parasta on osallistumi-
nen mielenkiintoisen näyt-
telyn tekemiseen. Haastavin-
ta on monen palan keräämi-
nen isoon palapeliin.
4. -Toistaiseksi ei ole ollut 
suuria yllätyksiä, mutta on-
han tässä vielä vauhdikas ke-
säkuu edessä.
5. -Hellä.
6. -Yöpöydälläni on Dan 
Brownin Da Vinci koodi, 
jonka sain pojaltani äitien-
päivälahjaksi.
7. -Kutsuisin Korpelan 
Tuulikin, joka hoiti lapsuu-
teni lähikirjastoa vanhas-
sa osuuskaupan talossa Ete-
lä-Pohjanmaalla. Näyttäisin 
hänelle näyttelyhuoneen nu-
mero 4, jonka sisältöä en vie-
lä halua paljastaa.

Emilia Heikkilä
1. -Näyttelyn suunnittelu ja 
toteutus. 
2. -Tulin tänne vuosi sitten 
toukokuussa Tampereelta 
Työväenmuseo Werstaalta. 
3. -Saa tehdä monipuolis-
ta työtä. Museotyö kokonai-
suudessaan on kiinnostavaa 
ja innostavaa. Haastavinta 
on sen oleellisimman tiedon 
löytäminen, kaikkea emme 
voi kuitenkaan kertoa näyt-
telyissämme. 
4. -Olen joutunut etsimään 
vastausta mitä moninai-
simpiin kysymyksiin, mm. 
millainen meikki voisi ol-
la 1960-luvun kirjastonhoi-
tajalla tai voiko 1600-luvun 
kirjanpainaja olla ruskettu-
nut.
5. -Kirjat ovat jo esineenä 
kauniita ja niitä onkin tul-
lut kerättyä runsaasti. Luke-
miseen ei vain tahdo löytyä 
aikaa. 

6. -Tällä hetkellä yöpöydäl-
läni on viiden vuoden päi-
väkirja. 
7. -Jos olisi mahdollista kut-
sua kenet tahansa, kutsuisin 
Suomen ensimmäisen kir-
japainon, Turun akatemi-
an kirjapainon ensimmäisen 
kirjanpainajan Peder Wal-
din. Hän saattaisi yllättyä 
nähdessään, mitä kaikkea 
onkaan painettu 1600-luvun 
jälkeen ja minkä merkityk-
sen kirja on vuosisatojen ai-
kana saanut. 

Maria Pietilä
1. -Toimin Sastamalan seu-
dun Museon johtajana. Tällä 
hetkellä olen mukana myös 
Pukstaavin näyttelytyöryh-
mässä.
2. -Tulin töihin Sastama-
lan seudun Museolle vuon-
na 2008, ja siitä lähtien olen 
ollut myös enemmän tai vä-
hemmän Pukstaavin kanssa 
tekemisissä. Viime aikoina 
enemmän. 
3. -Parasta on, että vastaan 
tulee koko ajan uusia tilan-
teita ja koko ajan oppii uut-
ta. Samalla se on myös haas-
tavinta – välillä olisi muka-
vaa keskittyä yhteen työhön 
kerrallaan. 
4. -Olen esimerkiksi jou-
tunut selvittämään, millai-
sia lumenluontivälineitä 
1920-luvulla käytettiin.
5. -Lukeminen kuuluu olen-
naisena osana elämääni, se 
liittyy sekä työhön että va-
paa-aikaan. Kiireisinä aikoi-
na luen helposti sulavia kir-
joja, lomalla sitten syvälli-
sempiä. 
6. -Suurimman vaikutuk-
sen viime aikoina luke-
mistani kirjoista on teh-
nyt Sirpa Kähkösen Kuo-
pio-sarja. 
7. -Kutsun Pukstaaviin kum-
mityttöni Emilian. Hän ei 
ole ihan vielä kirjojenluku-
iässä, mutta kävisin hänen 

kanssaan tervehtimässä sa-
tujunan matkustajia.

Anna Tuukkanen
1. -Tiedottajana vastaan 
Pukstaavin tiedotukses-
ta ja markkinoinnista. Olen 
myös mukana näyttelytyö-
ryhmässä. 
2. -Aloitin Pukstaavissa ke-
vättalvella 2010. Keskeytin 
pestin vuoksi apurahatutki-
jan työni Turun yliopistossa. 
Tein väitöskirjaa Hilja Val-
tosesta.
3. -Koko ajan oppii uutta, ei-
kä ole kahta samanlaista työ-
päivää. Tässä tuntee myös te-
kevänsä työtä, jolla on yh-
teiskunnallista merkitystä.
4. -Olen pohtinut, mikä olisi 
sopivaa ”vessarunoutta”.
5. -Aloitan koko ajan uusia 
kirjoja, mutta vain harvat lu-
en loppuun saakka. Viimei-
sen vuoden aikana olen pyr-
kinyt lukemaan etenkin uut-
ta kotimaista kirjallisuutta.
6. -Novellit ovat sopivaa lu-
kemista unentuloa odotelles-
sa. Nyt on menossa Juha It-
kosen Huolimattomia unel-
mia. Itkonen on yksi suosik-
kikirjailijoistani. 
7. -Kutsuisin Kaarlo Sarki-
an, joka asui kouluaikanaan 
Pukstaavin talossa. Näyttäi-
sin hänelle, että kirjalla on 
edelleen painoarvoa, vaik-
ka tiedonvälityksen muodot 
ovat muuttuneet. Sarkia pi-
täisi varmasti myös verkko-
näyttelystämme, jossa esitel-
lään hänen runojensa musii-
killisia sovituksia.

Raisa Rautionmaa
1. -Vastaaan Pukstaavin asia-
kaspalvelusta ja museokau-
pasta. Olen myös mukana 
markkinoinnissa ja tapahtu-
mien suunnittelussa.
2. -Tulin Pukstaaviin muu-
tama viikko sitten, keskel-

le museon perustamisen vii-
mehetkiä. Ja vauhtia on riit-
tänyt!
3. -Tällä hetkellä parasta on 
se, että saa olla mukana mu-
seon perustamisvaiheessa. 
Kun museo on auennut, pa-
rasta on varmasti asiakkai-
den kohtaaminen sekä opas-
tuksilla ja asiakaspalvelussa 
että markkinoinnin kautta. 
Eli se, että saa levittää Puks-
taavin ja suomalaisen kirjan 
ilosanomaa.
4. -Olen vasta tullut tän-
ne, joten eniten yllättää itse 
paikka. Yllättävintä on Puks-
taavin samanaikainen ko-
meus ja kotoisuus. Vanhan 
rakennuksen ja modernin 
näyttelyn yhdistelmä vaikut-
taa kerrassaan hurmaavalta.
5. -Suhteeni kirjoihin on 
melko vaarallinen – jos aloi-
tan hyvän kirjan, se vie men-
nessään. En halua pitää tau-
koja lukemisesta enkä voi 
kunnolla keskittyä mihin-
kään muuhun. Siksi sään-
nöstelenkin lukemistani, 
koska en voi koko aikaa olla 
koukussa johonkin kirjaan.
6. -Suurimman vaikutuk-
sen minuun on tehnyt Väi-
nö Linnan Täällä Pohjan-
tähden alla. Luin sen nuo-
rena ja sain siitä innostuk-
sen historiaan. Kun luin sen 
toiseen kertaan, oli tämä ih-
meellinen taika valitettavasti 
jo hävinnyt.
7. -Haluaisin kutsua Puks-
taaviin sastamalalaisia. Ha-
luaisin näyttää heille hienon 
tarinan suomalaisesta kirjas-
ta ja sen lisäksi komean ra-
kennuksen tapahtumasalei-
neen ja kahviloineen. Sas-
tamalalaiset ovat saaneet 
upean kokoontumispaikan 
keskelle kaupunkia.

Minna Honkasalo
1. -Olen suunnittelija, jo-
ka vastaa näyttelyistä. Täl-
lä hetkellä kokoamme 

kiivaassa tahdissa kaik-
kia näyttelypalapelin vie-
lä maailmalla olevia osasia 
kokoon ja hyörimme näyt-
telytyömaalla miettimäs-
sä kaikkien värejä, paikko-
ja ja viime hetken muutok-
sia. Avajaisissa kaiken tulee 
olla viimeistä pilkkua myö-
ten paikoillaan. 
2. -Olin ollut Vapriikissa pit-
kään töissä, kun huomasin 
tällaisen kiinnostavan pai-
kan syksyllä 2009.
3. -Parasta on ehdottomasti 
työn vaihtelevuus ja se, että 
joka päivä oppii jotain uut-
ta, mikä on toisaalta myös 
haastavinta: koko ajan jou-
tuu kylmiltään aivan uusien 
asioiden eteen.
4. -Mietin muutamanakin 
päivänä sitä, minkä kokoi-
sia satuhahmot ovat toisiin-
sa verrattuna. Onko Kilju-
sen Mökö suurempi kuin 
Topeliuksen Valtteri, mikä 
on Uppo-Nallen ja Muumi-
peikon kokoero, ja mihin pi-
tuusjonossa sijoittuu Tirlit-
tan.
5. -Kirjat ovat tärkeä osa elä-
määni ja ovat aina olleet. Lu-
kemiseen tulee arkena käy-
tettyä kaikki liikenevät jou-
tohetket ja vapaalla siihen 
saa hyvällä omallatunnolla 
kunnolla uppoutua. 
6. -Yöpöytää ei ole, mutta 
lattialla sängyn vieressä on 
tällä hetkellä Hannu Väisä-
sen Papupata, Alice Mun-
ron Liian paljon onnea ja 
Tommi Uschanovin Suu-
ri Kaalihuijaus, kirjoituk-
sia yhteiskunnallisesta tie-
tämättömyydestä - ja nii-
den lisäksi liuta töihin liit-
tyviä kirjoja.
7. -Haluaisin kutsua kaik-
ki sastamalalaiset lapset ky-
lään Pukstaaviin, että voisin 
näyttää heille, kuinka hauska 
paikka Pukstaavi on, ja saa-
da heille syttymään lukemi-
sen kipinän. Lukevalla ihmi-
sellä ei nimittäin ole koskaan 
tylsää.

Anna Tuukkanen, Emilia Heikkilä, Lila Heinola, Minna Honkasalo, Jere Nevalainen, Anna Ulvinen, Sari Maaskola, Raisa Rautionmaa ja Maria Pietilä.

1!Toimenkuvasi, eli 
mitä työhösi kuu-

luu käytännössä? 

2!Miten ja milloin tu-
lit Pukstaaviin? 

3!Mikä on parasta 
työssäsi? Entä haas-

tavinta? 

4!Mikä on yllättävin-
tä, mitä olet pääs-

syt/joutunut tekemään/
kokemaan/op e tte l e-
maan? 

5!Millainen on suh-
teesi kirjoihin ja lu-

kemiseen? 

6!Mikä kirja / mitä 
kirjoja sinulla on 

yöpöydälläsi? Tai mikä 
kirja on tehnyt sinuun 
suuren vaikutuksen? 

7!Jos saisit kutsua yh-
den ihmisen Puks-

taaviin, kuka se olisi ja 
miksi? Mitä haluaisit hä-
nelle Pukstaavissa näyt-
tää? 


