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ALUEVIESTI

Monella taholla mietitään tänäänkin, millä 
ihmeellä saisi toimivan ja säännöllisen yh-
teyden kaikkiin kotitalouksiin. Viestiä pi-

täisi viedä ja asiaa olisi, mutta mikä olisi se kanava?
Asiaa pohditaan aivan turhaan. Voin näet ilok-

seni paljastaa, että yhteysongelma ratkaistiin jo 
50-luvulla, kun Suomeen perustettiin ensimmäi-
set kaupunkilehdet.

Kesti kuitenkin kauan, ennen kuin kaupunki-
lehtiä kohtaan tunnetut turhat ennakkokäsityk-
set murtuivat ja alkuhetkien kummajaisista kas-
voi se useiden kymmenien kaupunkilehtien ver-
kosto, joka tavoittaa paitsi kaupunkilaiset, myös 
kaupunkien liepeillä asuvat.

Etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana 
kaupunkilehdet ovat kehittyneet. Jakelumäärät ja 
ilmestymiskerrat ovat lisääntyneet. Ne ovat yhä 
ammattimaisemmin toimitettuja. Niiden ulkoasu 
kestää vertailun. Kaupunkilehti on kyllä saajalleen 
ilmainen, mutta sitä ei tehdä halvoin periaattein.

Ei siis ihme, että kaupunkilehtien arvostus on pa-
rantunut jättiaskelin, mikä näkyy monissa asioissa:

Kaupunkilehdet ovat usein kuntien ja kaupun-
kien virallisia ilmoituslehtiä. Ne voivat hakea Sa-
nomalehtien Liiton jäsenyyttä tilattavien sanoma- 
ja paikallislehtien tapaan. Niissä on valtakunnal-
listen ketjujen ilmoittelua.

Lyhyesti sanottuna, kaupunkilehdet ovat koko-
naan uuden aikakauden ja mahdollisuuksien edessä.!

Ilmoituksetkin ovat sisältöä
Mikään kehitys ei ole tietysti sattumaa. Kaupun-
kilehtien kehityksen perusta on niiden tarjoamas-
sa kiinnostavassa paikallisessa sisällössä, jonka 
osuutta myös muut lehdet ovat lisäämässä. Luki-
jat haluavat jopa entistä enemmän tietää, mitä lä-
histöllä oikein tapahtuu.

Asiat voivat siis olla pieniä, mutta eivät vähäpä-
töisiä. Siksi ne kiinnostavat yhä enemmän.

Lehden sisällöllä tarkoitetaan usein hieman 
yksipuolisesti juttuja ja kuvia. Tämähän on vain 
osatotuus. Toimivassa kokonaisuudessa tarvitaan 
myös ilmoituksia eli mainoksia. Ne ovat olennai-
nen ja tärkeä osa lehteä, sisältöä siinä missä jutut 
ja kuvatkin. Kahvipaketin hintatieto tai kampaa-
moyrittäjän tarjous palvelevat lukijaa kuten vaik-
kapa valtuustopäätöksen uutisointi.

Niin kuin monilla muillakin aloilla, myös leh-
tialalla on tapahtunut keskittymistä. Kaupun-
kilehtien omistus on yhä useammin isommissa, 
maakuntalehtiä julkaisevissa konserneissa.

Mutta omistukselle ei ole koskaan vain yhtä ai-
noaa oikeaa muotoa. Vaihtoehtoja tarvitaan. On-
kin hienoa nähdä, että 30-vuotisjuhlavuottaan 
viettävä Alueviesti on sukupolvenvaihdoksen jäl-
keenkin vahvasti perheomistuksessa.

Parhaat onnittelut juhlivalle lehdelle sekä sen 
lukijoille ja ilmoittajille!

Martti Turunen
puheenjohtaja, Sanomalehtien Liiton 
kaupunkilehtineuvottelukunta

Arvostus parantunut jättiaskelin

28.9.2011

”Ei kavvan me ku 
ilmaseks jaetaa…”

Näin sanoivat parin, kolmenkymmenen vuoden takaiset to-
riparlamentin äijät Alueviestin alkutaipaleella. Ja sanoivat 
monet nuoremmatkin, jotka eivät tunteneet suomalaisia 

ilmaisjakelulehtiä eli kaupunkilehtiä, puhumattakaan niiden eu-
rooppalaisista esikuvista.

Urpo Lahtinen toi nykyaikaisen kaupunkilehtikäsitteen Suo-
meen stipendimatkaltaan Hollannista. Käsite konkretisoitui 
Tamperelaiseksi, jonka ensimmäinen  numero ilmestyi 19. syys-
kuuta 1957. Se on saanut lukuisia seuraajia, joista yksi on tämä 
Alueviesti, sittenkin melko nuori Tamperelaisen rinnalla.
”Kavvan” se Alueviesti vaan on mennyt. Kolme vuosikymmentä.  
Muistan hyvin 25 vuotta kestäneen päätoimittajataipaleeni alku-
ajat, jolloin epäilijöihin eivät kuuluneet vain toriäijät vaan monet 
muut, jotka olivat silloisia todellisia paikallisia vaikuttajia. Heistä 
piti ottaa mittaa, selittää ja selvittää ja todistaa lehden tasaisella 
kasvulla, että todesta tämä väline on otettava. Vastarinta alkoi 
taittua, tosiasiat puhuivat puolestaan.
Alueviestin ja muiden kaupunkilehtien menestys on vuosien var-
rella todistanut tyhjäksi mm. paikallislehtien vuosien takaisen 
mantran ”tilattu lehti on hyvä lehti”. Monet niistä ovat menettä-
neet itsenäisyytensä, eräät jopa kuolleet, kuten tälläkin seudulla 
hyvin tiedetään. Saattohoidon tarpeessa olevia on niitäkin. Leh-
teen tarttuessaan kun tuntee jo sormiensa välissä, lukeeko lehteä 
vai läpykkää. Mitä ohuempi lehti on, sen ohuempi on sen alla jää.
Jääräpäiset, tunteeseen tai tietämättömyyteen perustuvat asen-
teet ovat vuosien mittaan joutuneet häpeään monilla muillakin 
rintamilla. Siksi tunnen iloa ja ylpeyttä siitä, että olen saanut nel-
jännesvuosisadan olla voittajien puolella, mukana tiimissä, joka 
tätä lehteä tekee. Samalla tunnen suurta kiitollisuutta lukijoita 
ja ilmoittajia kohtaan, jotka tekivät tämän kaiken mahdolliseksi.
Onnea Teille ystävät! Onnea Alueviestille!

Erkki Petman
Eläkkeelleä oleva, 

Alueviestin pitkäaikainen päätoimittaja
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 !Hannu Virtanen

Kädessäsi olevan Aluevies-
tin taustalta löytyy paikal-
linen yritys, Kustannuslii-
ke Aluelehdet Oy. Yrityksel-
lä on myös kasvot, sillä yh-
tiön omistajia ovat Maija ja 
Sami Latva sekä Eeva Ra-
sinperä. Maija ja Sami ovat 
aviopuolisoja, Eeva on puo-
lestaan Maijan sisar. Heil-
le yhteistä on myös se, et-
tä he tekevät työtä omista-
massaan yrityksessä. Sami 
Latva on yhtiön toimitus-
johtaja, Maija Latva Alue-
viestin päätoimittaja ja Ee-
va Rasinperä lehden myyn-
tipäällikkö.

Lehden lukijat 30 vuo-
den taipaleelta ovat voineet 
huomata, että talossa on 
edelleen tekemisen meinin-
ki. Nuorempi polvi sai oh-
jat käsiinsä viime vuoden 
alkupuolella. Uudet ajatuk-
set ovat johtaneet jo teoiksi 
ja uusiksi lehtituotteiksi as-
ti, mutta onpa asioita, jotka 
ovat ja pysyvät. 

Lehti jaetaan lukijoilleen 
ilmaiseksi, mikä edellyttää 
ilmoitustuloja. Rahaa leh-
den kustantamiseen ei muu-
alta tule. Ilmaisjakelu taas 
edellyttää sekä ilmoittajien 
että lukijoiden vahvaa luot-
tamusta lehteen. Alueviesti 
on tässä onnistunut.

”Meille on tärkeää, että 
kaikki alueemme ihmiset 
saavat tietää, mitä heidän 
kotikulmillaan tapahtuu. Se, 
että Alueviesti pystyy tä-
män tekemään, on mainos-
tajiemme ansiota”, päätoi-
mittaja Maija Latva sanoo.

”Kunnia-asiamme on pi-
tää ihmiset ajan hermolla ja 
kertoa alueellisesta päätök-
senteosta, uutisista, ilmi-
öistä ja henkilöistä. Ja tässä 
olemme mielestäni onnistu-
neet erittäin hyvin.” 

Ilmaisjakelu on 
vahvuus
Maija Latva muistuttaa siitä, 
että tilattavien lehtien levi-
kit ovat pääsääntöisesti las-
kussa. Viime vuonna sano-
malehtien levikki laski 2,6 
prosenttia ja aikakauslehti-
en 1,2 prosenttia.

”Aikakauslehdistä levikki-
ään ovat pystyneet kasvat-
tamaan erikoislehdet. Sen 
vuoksi mekin olemme pa-
nostaneet erilaisiin teema-
numeroihin sekä tuoneet 
markkinoille uusia tuottei-
ta, kuten Yrittäjäviestin ja 
Kirjaviestin, joista molem-
mista olemme saaneet erit-
täin hyvää palautetta.”

Paikalliselle lehtitalolle-
kin näyttää edelleen olevan 
sijansa Sastamalan seudulla.

”Paikallisella tasolla on ta-
pahtunut paljon viimei-
sen parin vuoden aikana. 
Vuonna 2010 Alma Media 
Oyj:hin kuuluva Suomen 
Paikallissanomat Oy osti 
Tyrvään Sanomat. Kustan-
nusliike Aluelehdet Oy on 
nyt siis ainoa paikallisessa 
omistuksessa oleva lehtita-
lo Sastamalassa.” 

”Vaikka organisaatiom-
me on pieni, se on toimi-
va ja ennen muuta erittäin 
joustava, koska pystymme 
tekemään kaikki päätökset 
ilman minkäänlaista byro-
kratiaa. Lisäksi meillä on 

erittäin hyvä ja sitoutunut 
henkilökunta.”

Maija Latva korostaa sitä, 
että ilmaiseksi jaettava alue-
lehti ja tilauspohjainen pai-
kallislehti voivat löytää toi-
sensa.

”Huittisissa ilmestyvä pai-
kallislehti Lauttakylä on 
edelleen paikallisessa omis-
tuksessa ja heidän kanssaan 
meillä onkin nykyään hyvin 
toimiva yhteistyösopimus. 
Tämän tyyppinen yhteistyö 
kilpailevan kaupunkileh-
den ja paikallislehden välillä 
on aika uraa uurtavaa, mut-
ta tästä ovat hyötyneet mo-
lemmat osapuolet. Yhteis-
työmme tulee tiivistymään 
entisestään nyt, kun olem-
me lähdössä mukaan Iskel-
mä-ketjuun.”

Kehittyvä myynti 
luo perustaa

Kustannustoiminnan pe-
rustana olevat ilmoitustulot 
ovat antaneet hyvän perus-
tan kehittää sekä Aluevies-
tiä että sen mukana jaettavia 
uusia lehtituotteita. Liike-
vaihto on kasvanut kymme-
nen prosentin vuosivauhtia.
Myyntipäällikkö Eeva Ra-
sinperä kiittelee tilanteesta 
asiakaskuntaa, hyviä asia-
kassuhteita sekä oman ta-
lon myyntitiimiä. ”Täällä 
on hyvä tehdä töitä”, hän ki-
teyttää.

”Meillä on ihmisläheinen 
myyntitiimi. Myyjiämme on 
helppo lähestyä”, toimitus-
johtaja Sami Latva jatkaa. 

Talouden aaltoliikkeis-
sä seuraavaksi on odotettu 
taantumavaihetta. Tulipa se 
tai ei, Sami Latvalla on ollut 
ratkaisu tilanteeseen.

”Meidän vastauksemme 
on ollut palkata lisää myyn-
tivoimaa. Uusista myyjistä 
Matti Poikala hoitaa Poh-
jois-Sastamalaa ja Nokiaa. 
Jaana Heikkisen alueeseen 
taas kuuluvat Huittinen, Ko-
kemäki ja Säkylä.”

Painettua ja 
sähköistä sanaa
Aluelehdet uskoo painettuun 
sanaan edelleen. Paperille 
painettu Alueviesti on luki-
joiden ja ilmoittajien halu-
ama tuote, mutta sähköisel-
lä puolella radion rinnalla ta-

pahtuu muutakin. ”Sähköi-
nen puoli kehittyy koko ajan. 
Tarjoammekin Sastamalaan 
uuden sähköisen palvelun 
ensi vuoden aikana”, Sami 
Latva lupaa.

Aluelehdet on myös 
hankkinut omistukseensa 
Keskuskuvan offsetpainon 
ja sivunvalmistuksen. Nä-
mä toiminnot ovat jo täl-
läkin hetkellä saman katon 
alla. Taloa kehitetään koko-
naisuutena.

”Tarjoamme entistä enem-
män mahdollisuuksia mark-
kinointiin niin lehtimainon-
nassa kuin äänimainonnas-
sakin. Kehitämme mainos- 
ja viestintäpalveluita. Emme 
ole varsinainen mainostoi-
misto, mutta lähestymme 
mainostoimistomaailmaa.”

”Kehitämme myös jakelu-
toimintaa ja palkkaamme li-
sää jakelijoita. Jakelutoimin-
taa harjoittava Juoksupojat 
on oma yhtiönsä. Tarkoituk-
semme on tarjota kattava ja-
kelupalvelu Sastamalan, Kii-
kan, Keikyän ja Huittisten 
alueella”, Sami Latva vielä li-
sää.

Päätoimittaja Maija Latva, toimitusjohtaja Sami Latva ja myyntipäällikkö Eeva Rasinperä näkevät paikallisella yrityksellä olevan runsaasti mahdolli-
suuksia kehittää alueellaan niin painettua kuin sähköistäkin viestintää.

Kustannusliike Alueleh-
det Oy on harjoittanut 
paikallisradiotoimin-
taa syksystä 1989 alka-
en. Radio Mantan uu-
distamistyö on edennyt 
nyt vaiheeseen, jossa al-
kaa yhteistyö Iskelmän 
kanssa. Iskelmä Sasta-
mala aloittaa toimintan-
sa vuoden alussa. Koe-
lähetyksiä kuullaan jo 
marraskuusta alkaen.

”Radiopuolella olem-
me hakeneet yhteistyö-
kumppania ja sellainen 
on nyt löydetty. Olemme 
edelleen itsenäinen radio, 
jolla on paikallista ohjel-

maa. Lisäämme myös 
voimakkaasti yhteistyö-
tä Iskelmä Satakunnan 
kanssa”, Sami Latva ker-
too.

”Kustannuspaineet ovat 
sitä luokkaa, että jota-
kin oli tehtävä”, hän vas-
taa kysymykseen uudis-
tamisen tarpeesta. Kyse 
onkin nimenomaan uu-
distamisesta, sillä radio-
toimialaan myös panos-
tetaan voimakkaasti. 

”Koko radiotekniikka 
uusitaan loppuvuoden 
aikana. Se on merkittävä 
investointi”, Sami Latva 
tähdentää.

Alueviestin perustana on ilmoittajien 
ja lukijoiden vankka luottamus

 " Paikallinen viestintäyritys voi palvella aluettaan perinteisen lehden lisäksi
 uusilla sähköisillä ja painetuilla tuotteillaan.

”Vaikka organisaatiomme on pieni, 
se on toimiva ja erittäin joustava

Radiotoiminta
uudistetaan

 " Iskelmä Sastamala aloittaa vuoden alussa.
 Paikallinen radio ei kuitenkaan katoa.
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ONNITTELEMME 
30-VUOTIASTA 

YHTEISTYÖKUMPPANIAMME!

Näitä meiltä et enää saa, 
mutta tervetuloa tutustumaan 

tämän päivän malleihin.

Loimijoentie 55, HUITTINEN, Puh. 02-560 5300, AVOINNA ARK. 9-17, LA 10-14
www.autotalopelttari.fi

Suuresta internetin ai-
heuttamasta media-
maailman murroksesta 

on puhuttu jo vähintään 15 
vuotta. Suomessa mediamaa-
ilma on muuttumasta inter-
netin myötä vasta nyt. Suu-
rimpia muutoksia meneil-
lään olevassa murroksessa on 
suurten sanomalehtien levik-
kien lasku ja pienenevät mai-
nostulot, pienten paikallisten 
lehtien elinvoimaisuus ja on-
line-maailman myötä kasva-
nut internetin käyttö ja mui-
den sähköisten medioiden 
kasvu. Radio on yksi onli-
ne-vetoisen muutoksen voit-
tajista.

Suomalainen käytti ai-
kaansa sähköisten medioi-
den parissa vuonna 2010 
keskimäärin 6 tuntia ja 8 
minuuttia. TNS Gallupin 
mukaan se on kaikesta suo-
malaisten medioihin käyttä-
mästä ajasta 89 %. Kymme-
nessä vuodessa sähköisten 
medioiden käyttö on kasva-
nut noin tunnilla. Samaan 
aikaan on kasvanut myös 
sähköisten medioiden osuus 
kaikesta mediamainonnasta 
23 %:sta 41 %:iin. Merkille 
pantavaa on myös paikallis-
ten pienten lehtien säilymi-
nen elinvoimaisena, mikäli 
ne ovat osanneet pitää kiin-
ni paikallisesta toimitetus-
ta sisällöstä. Kyseessä näyt-
tää olevan myös SBS Medi-
an ajattelussa enemmän ti-
laa saava hyper-lokaalius eli 
paikallisuus ja ajankohtai-
suus , joka puhuttelee juu-
ri sinua arkipäivän pienissä 
asioissa. Sitä ovat niin pai-
kallinen näkökulma Suomen 
sisällä että puhtaasti suoma-
lainen näkökulmasta globaa-
lissa maailmassa.

Television tulevaisuus 
näyttää valoisalta. TV-toi-
miala on onnistuneesti aset-
tunut online-maailmaan. Tv-
ohjelmia on katsottavissa ver-
kossa monin eri tavoin ja nii-
den kaupallistaminen on 
onnistunut tv-yhtiöiltä hie-
nosti. Samaan aikaan myös 
television jakelutiet ovat mo-
nipuolistuneet ja nykyään tv-
ohjelmia ja – kanavia voi kat-
sella vaikkapa verkon yli.

Entäpä internet, verkko, netti, 
webbi, online, -! millä nimel-
lä sitä nyt kukin haluaa kut-
sua? Verkosta on tullut jake-
lutie erilaisille mediasisällöil-
le ja alusta, jossa voi yhdistää 
kuvan, äänen, kävijätoden-
nuksen, ostotapahtuman jne. 
Internet on tullut jäädäk-
seen ja tänä päivänä ei voi-
da enää edes osoittaa tiettyjä 
ikäryhmiä, jotka eivät osai-
si edes jollain tapaa hyödyn-
tää verkossa olevia palveluita 
ja muita sisältöjä toistuvasti.

Yhteistä sähköisille medi-
oille TV:lle, radiolle ja onli-
ne-medioille on interaktiivi-

suus, ne ovat kiinni juuri täs-
sä hetkessä. Ja ennen kaikkea, 

- ne ovat kuluttajalle ilmaisia! 
Kaikessa tässä mullistuksessa 
radio onkin monen media-
maailman ”huru-ukon” häm-
mästykseksi selvinnyt erit-
täin hyvin! Jo aikoinaan lp-
levyn, jukeboksin, c-kasetin 
tai muun vastaavan innovaa-
tion takia kuolemaan tuomit-
tu radio onkin edelleen elos-
sa ja voi hyvin. Miten se on 
mahdollista? Miksi cd:t, mp3, 
verkkojakelu, spotifyit ym. 
musiikkipalvelut ovat jääneet 
mittelöissä toiseksi?!

Radion kuuntelun 
kulmakivet ovat 
entisellään
Ensinnäkin radio on suora lä-
hetys. Se on sitä siitäkin huo-
limatta, että se tulisi ns. ”na-
rulta” eli etukäteen nauhoi-
tettuna. Tunnetilaltaan ra-
dionkuuntelu vastaa hetkeä, 
jolloin ollaan toisen ihmisen 
kanssa kahdestaan, vaikka 
tiedämme tuhansien muiden 
kuuntelevan juuri samaa lä-
hetystä. Tulee tunne, että toi-
mittaja puhuu juuri minulle 

ja soittaa musiikkia vain mi-
nulle. Lisäksi radion sisältö, 
niin puhe kuin musiikkikin 
on aina yllätyksellistä. Kuun-
telija ei tiedä seuraavaa kap-
paletta tai seuraavan juonnon 
tai ohjelman tulevaa suuntaa.

Radion tavoittavuus on 
pysynyt viimeiset 20 vuotta 
erittäin korkealla tasolla. Jo-
ka viikko n. 95 % suomalai-
sista kuuntelee radiota. Kes-
kimäärin radion parissa vie-
tetään päivittäin noin 3 tun-
tia 10 minuuttia ja radio kisaa 
ykköspaikasta TV:n kanssa. 
Radio tavoittaa edelleen hy-
vin myös nuoremmat ikä-

luokat ja viimeisen 10 vuo-
den aikana siinä on tapahtu-
nut jopa kasvua. Erityisesti 
kaupallisten kanavien kuun-
telu on kasvanut tänä aikana 
merkittävästi ja nykyään al-
le 55-vuotiaiden kuuntelusta 
noin 70 % tapahtuu kaupalli-
silla kanavilla.

Tätä on edesauttanut ra-
dion ketterä tapa olla läsnä 
kaikissa eri laitteissa ja pai-
koissa. Radioita on keskimää-
rin 6 kpl jokaisessa taloudes-
sa aina keittiöstä autoon ja 
kännykkään.! Nykyään radio-
ta voi kuunnella FM-radios-
ta, netistä, matkapuhelimel-
la FM-radiona tai netin yli 
tai applikaatioilla. Tästä huo-
limatta valtaosa, n. 95 - 98 %, 
kaikesta kuuntelusta tapah-
tuu perinteisten vastaanotti-
mien kautta kotona, autossa 
ja työpaikalla.
Muutoksia on kuitenkin ta-
pahtunut ja niistä merkittä-
vin radionkuuntelun ja inter-
netin käytön yhtäaikaisuus. 
Tutkimusten mukaan niin 
Suomessa, Iso-Britanniassa 
kuin USA:ssakin n. 40 % ne-
tissä olevista kuuntelee juuri 
samaan aikaan radiota!

Iskelmä – parhaita 
kotimaisia
Hyvänä esimerkkinä suuresta 
tavoittavuudesta, internetin 
ja radion yhdistämisestä se-
kä pärjäämisestä muuttuneil-
la mediamarkkinoilla, voi pi-
tää Iskelmä radiota. Iskelmää 
kuuntelee viikon aikana n. 1,1 
miljoonaa suomalaista. Iskel-
män musiikki koostuu pää-
asiassa suomalaisesta nykyis-
kelmästä ja aikuisille suun-
natusta aikuispop-musiikis-
ta. Sen lisäksi Iskelmä soittaa 
ulkomaisia ns. golden hits-
kappaleita parin viime vuosi-
kymmenen ajalta.

Iskelmän päivä alkaa Aa-
muvirkkulalla, jonka jäl-
keen koittaa Satu Kotosen 
keskipäivä. Iltapäivällä Han-
nu Aholaita kuljettaa ihmiset 
töistä kotiin ja lapset ruoka-
pöytään ja illalla voi kuunnel-
la Kivan päivän iltaa saunan 
jälkeen tai matkalla harras-
tuksista kotiin.
Tänään Iskelmällä on miljoo-
naa kuuntelijaa, joiden keski-
ikä on 47 vuotta. Se tarkoit-
taa sitä, että olemme onnistu-
neet loistavasti luomaan suo-
situn radiokanavan, joka on 
suunnattu aikuiselle suoma-
laiselle väestölle. Avainteki-
jöitä ovat olleet musiikki, hy-
vät juontajat, loistavat tapah-
tumat kuten Iskelmä risteilyt, 
Iskelmä Gaala, Iskelmä festi-
vaalit ja niin edelleen.

 Näiden lisäksi erittäin 
oleellinen tekijä matkalla me-
nestykseen ovat olleet paikal-
liset kumppanit. Ne tuovat 
kuuntelijoille tarjolle ajan-
kohtaiset paikalliset puheen-
aiheet, asiat ja uutiset. Vuo-
den 2012 alussa näitä kump-
paneita paikallisine puheen-
aiheineen Iskelmän hienon 
radiotuotteen sisällä, on jo 20 
eri alueella. Uusimpana Iskel-
mä kumppanina on Kustan-
nusliike Aluelehdet Oy. On-
nittelenkin niin lukijoita, 
kuuntelijoita kuin Alueleh-
det Oy:tä tulevasta hienosta 
yhteistyöstä Iskelmän kanssa.
!
Mediajohtaja
Juha Ourila
SBS Finland Oy

Radiolla on 
kirkas tulevaisuus

 ! Uusimpana Iskelmä kumppanina on 
 Kustannusliike Aluelehdet Oy.

”Radion ketterä tapa olla 
läsnä kaikissa eri laitteissa 

ja paikoissa.
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Ei lisä pahota 

muuta kun 

selkään 

antamisesa ja 

maantiän ja 

aita javosa.

(Tyrvää, F. Törmä, 1933) 

30-vuotiasta 
onnitellen

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

ja paljon muuta

!"Tutustu heti
 Meiltä löydät 2500 elokuvaa,  
 8 miljoonaa musiikki- 
 kappaletta sekä  
 tietoturva ja varmistus  
 niille kaikille! 

Tuotteita ja palveluitapaikallisesti, vuodesta 1893

! MM
! AA
!! AAAA
!! ww

jjaj

LÄHIVERKKOKAUPPA 

www.shop.esp.fi

Ja netti toimii jouluksi.

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

JJJJaJaJJJJJJJ   nnnnnnnnnnetettiti  ttttttttttttttttttttttttttoioioioioioiiiiiiiiiiioiimimimimimimimiiiiiiiiii i iii i jojojojojoojojojojojojojojojojoulululululululululululululululu ukukukukukukukukukukukukukukuku sisisisisissisisissisisisississsi.......

ME TARJOAMME:
!" Kopteri Laajakaistat

""!" GSM-liittymät ja puhelimet

"""!""Tietokoneet ja tulostimet

""""!""Murtohälytys- ja  
      kameravalvontalaitteet 

"""""""!""Kanavapalvelut

fifi fi kk

palvelutp
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(Alueviesti 19.10.1989) Vammalan 
Paikallisradio Manta on saanut edus-
tavan ja ennen muuta hyvin toimi-
van ulkolähetysauton, joka luovutet-
tiin Radio Mantan edustajille viralli-
sesti viimeviikolla. Volkswagen LT 28 
mallista on rakennettu ja korotettu 
ja pidennetty painos, joka nimettiin 
Manta 1:ksi. - Luovutustilaisuudes-
sa olivat paikalla toimitusjohtaja Sep-
po Lehtinen (Aluelehdet Oy), myyn-
tipäällikko Jouni Lounas Vammalan 
Laatuautosta, Radio Mantan päätoi-
mittaja Erkki Petman sekä Vammalan 
Laatuauton hallituksen puheenjohta-
ja Toivo Setälä. - Manta viimeistellään 
Helsingissä, missä siihen asennetaan 
ulkolähetysten edellyttämä tekniikka.

Radio Mantan nimen keksi Alue-
viestin pitkäaikainen myyntipäällik-
kö, nyt jo edesmennyt Matti Tolonen 
ollessaan aikoinaan tutustumassa Ra-
dio Savonmaan toimintaan. Kyseisel-
lä radioasemalla oli ulkolähetysauto 
nimeltään Savonmuan Hilma, jolloin 
Tolosella välähti, että Manta sopisi hy-
vin Vammalaan ja sai välittömästi tu-
kea idealleen.

Vammalan

Puistokatu 4, 38200 Vammala, 03 - 51 941 
www.vammalanseurahuone.fi

SYNTYMÄPÄIVÄT, HÄÄT, 
KAIKENLAISET SUKUJUHLAT.

Meillä onnistuu suuretkin sukujuhlat ja 
pienistäkin pidoista iso ilo. Järjestämme 

juhlanne toivomustenne mukaan 150 paikkai-
sessa ravintolassamme. Juhlat voivat jatkua 

aamunkoittoon ja majoitus järjestyy 
viihtyisissä huoneissamme.

Tervetuloa viettämään MUKAVAA JA 
TUNNELMALLISTA PIKKUJOULUA!

Juhlava ja herkullinen noutopöytä, elävä 
musiikki ja ystävällinen henkilökunta takaavat 

teille loistavan illan!
Hinta 29,50 e sis. Vaatesäilytyksen, 

ohjelman ja ruoan. Lue lisää kotisivuiltamme.

HOPUN TEOLLISUUSALUE, TRAKINKATU 4
SASTAMALA. P. 517 9000. Av. ma-to 8-17, pe 8-18

Neljännesvuosisata ja pitkästi
toista tuhatta lehteä

 ! Seppo Lehtinen ja Erkki Petman yhdistivät osaamisensa Alueviestissä. 

 "Hannu Virtanen

Näihin päiviin tulleen Alue-
viestin toistaiseksi mittavin 
ajanjakso liittyy kahden mie-
hen, Seppo Lehtisen ja Erk-
ki Petmanin yhteistyöhön. 
Lehtisen ja Petmanin työ yh-
teisen lehden eteen alkoi lop-
puvuonna 1984 ja jatkui nel-
jännesvuosisadan ajan. Tänä 
aikana tehtiin 1 250 lehteä. 
Sen lisäksi, että Seppo Lehti-
nen oli yhtiön toimitusjohta-
jana, hän antoi yritykseensä 

graa! sen ja valokuvausalan 
osaamisensa. Päätoimittaja 
Erkki Petman toi puolestaan 
taloon pitkän kokemuksensa 
kustannus- ja lehtialalta.
Molemmat miehet olivat ta-
hoillaan ja aikoinaan suun-
nitelleet lehden perustamis-
ta Vammalaan. Kumpikin 
oli asiasta käynyt myös kes-
kusteluja paikallisten yrittä-
jien kanssa. 

”Olin suunnitellut lehden 
perustamista vanhaan koti-
kylääni”, Erkki Petman vah-
vistaa. Aikeet olivat siis ole-
massa.

Länsituulesta 
Alueviesti
Kustannusliike Aluelehdet 
Oy on perustettu 1981. Aluk-
si yhtiö julkaisi Länsituuli-
lehteä, jonka toisena osak-
kaana Seppo Lehtisen rin-
nalla oli Esko Huhdanpää. 

Huhdanpää oli myös päätoi-
mittaja. 

Parin vuoden kuluttua 
Huhdanpää jäi pois ja hänen 
tilalleen sekä päätoimittajak-
si että osakkaaksi tuli Paavo 
Vänninen. Hän tuli Karkki-
lasta, mutta Vammalan-Huit-
tisten alue ei ollut Vänniselle 
suinkaan outo. Hän oli nimit-
täin ehtinyt jo aiemmin olla 
Lauttakylä-lehden päätoimit-

tajana. Tässä vaiheessa lehden 
nimi muuttui Alueviestiksi. 

”Pohjoisesta kotoisin ollut 
Vänninen palasi kotiseuduil-
leen, kun hänet kutsuttiin 
Länsiraja-lehden päätoimitta-
jaksi”, Seppo Lehtinen kertoo.

Yhtiökumppaneiksi 
1984
Erkki Petman oli jo paljon 
maailmaa nähnyt lehtimies, 
kun hän tuli päätoimittajak-
si suhteellisen lähelle van-
haa kotipaikkakuntaansa 
Vammalaa. Hän oli päätoi-
mittajana Kankaanpäässä il-
mestyneessä Aluesanomissa. 
Seppo Lehtinen oli samoihin 
aikoihin valokuvausliikkeen 
osakkaana Kankaanpäässä. 

”Seppo soitti minulle, esit-
täytyi ja tarjosi osakekaup-
paa ja yhteistyötä. Tulin käy-
mään Vammalassa, ja kaup-
pa oli selvä”, Erkki muistelee 
vaihetta, jolloin hän joulu-
kuussa 1984 tuli lehtiyhtiön 
osakkaaksi.

Petman jatkoi vielä vii-
si vuotta muissa tehtävissä, 
kunnes Kustannusliike Alue-
lehdet sai valtioneuvostolta 
vuonna 1989 luvan harjoit-
taa paikallisradiotoimintaa. 
Tuossa vaiheessa hän muut-
ti Vammalaan ja ryhtyi pää-
toimiseksi Alueviestin ja Ra-
dio Mantan päätoimittajaksi. 

”Olin suunnitellut lehden 
perustamista vanhaan 

kotikylääni.”

Päätoimittaja Erkki Petmanin ja toimitusjohtaja Seppo Lehtisen yhteinen työ Alueviestin eteen kesti nel-
jännesvuosisadan. Äkkiä laskien tänä aikana syntyi 1 250 lehteä.

Kirjapaino-opissa Koke-
mäellä ollut nuorimies Sep-
po Lehtinen tutustui työnsä 
puolesta legendaarisen Urpo 
Lahtisen perustamaan kau-
punkilehti Tamperelaiseen, 
jota painettiin Kokemäellä.

”Lahtisen Urpon toimin-
nasta jäi kytemään kipinä”, 
Lehtinen sanoo.

”Olin jopa työkaverini 
kanssa perustamassa lehteä. 
Se onneksi jäi tekemättä, sil-
lä silloin meillä oli vain in-
toa ja tietämättömyyttä.”
Vuoden 1962 paikkeil-
la suunnitelmat Uutis-Po-
ri -nimisestä lehdestä olivat 
nekin jo niin pitkällä, että 
ilmoitussopimuskin hankit-
tiin. Lehtihanke ei edennyt 
pidemmälle, mutta aikeet 
jäivät elämään.

Toisen tärkeän seikan 
lehtikustantajaksi ryhtymi-
sestään Lehtinen mainitsee 
kotikulmiltaan Vammalasta.

”Joku muu näytti saavan asi-
alleen herkemmin palstati-
laa lehdestä kuin työllistä-
vä yrittäjä.”

Hyvä lehti on 
toimitettu lehti
Lehti on tehty ilmoittajien 
tarpeisiin, mutta alusta saak-
ka on ollut selvää, että lehden 
pitää olla ammattilaisten te-
kemä ja hyvin toimitettu.

”Lehden kirjoittamaan 
asiaan pitää voida luottaa. 
Jutut eivät saa olla mainos-
tekstejä. Alueviesti onkin 
yhtä luotettava kuin mikä 
tahansa lehti.”

Yrityksen menestymi-
sestä erilaisissa ajan pai-
neissa Seppo Lehtinen nos-
taa esiin sen, että yritykses-
sä on pystytty tarvittaessa 
tekemään päätöksiä nope-
asti. Tekniikan puolella tär-
keä tekijä taas on asianmu-
kainen laitekanta.

”Meillä on myös ollut 
motivoitunut ja sitoutunut 
henkilökunta. Hyvä me-
henki on säilynyt vaikeina-
kin aikoina ja työpaikat on 
voitu säilyttää.”

Nuorempi polvi tarttui 
runsas vuosi sitten yrityk-
sen ruoriin. Lehtinen pitää 
tilanteessa hyvänä sitä, että 
kaupat voitiin tehdä velatto-
masta yhtiöstä. ”Vanhat vel-
voitteet eivät ole heillä rasit-
teena”, Lehtinen summaa.

Lehtikipinä jäi kytemään
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Uudiskohde

Uudiskohde
Sastamala, Keskusta kt 58 
m2

Väinönkatu 11 A. 2h, k, s, ph, wc, 
vh, et. akp 1. Syksyllä 2011 valmis-
tumassa Vammalan keskustaan 4 
perheen pienkerrostalo. Talossa 
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. 
79.880 ! Vh. 186.600 !. 604467

Omakotitalot

Sastamala, Keskusta okt 
200 m2

Rajakatu 12. 4h+k+rh+eteinen+
s+askarteluhuoneita ja varasto-
ja. Upea 50- luvun talo Vamma-
lan keskustassa. Vastaavia erittäin 
HARVOIN TARJOLLA! Kiinteis-
tössä on tehty runsaasti remont-
tia mm. keittiö, wc:t, sauna, vie-
märöinti ja putkiremontti. Piha 
on erittin suojaisa puutarhatont-
ti 1115 m2. Tämä talo on heti va-
paa! Varaa aikasi esittelyyn! Hög-
ström/Vammalan OP-Kiinteistö-
keskus Oy. Mh. 257.000 !. 611741

Sastamala, Vehmainen okt 
153/181 m2

Komerontie 58. 6h, k, wc, s, ph, 
vh, parveke. Isolla, kauniilla ton-
tilla Vammalan Vehmaisten kylässä 
1973 rak. ja 1996 laajennettu tila-
va lapsi perheelle sopiva talo. Kau-
nis vehreä nurmikko tontti, jossa 
tilaa temmeltää. Lämmin autotal-
li/verstas/varasto, maakellari, van-
ha autotalli/varasto, puusúoja ja 
kiva kesägrillirakennus. Vapautuu 
sop. mukaan. Tuomisalo/Vamma-
lan OP-Kiinteistökeskus Oy. Mh. 
198.000 !. 622909

Sastamala, Iisa okt  
145/206 m2

Satakielenkatu 13. 5h, k, s, kph/wc, 
khh, wc. Suositulla Iisan alueel-
la päättyvän kadun varrella 2007 
rakennettu VIESKAN puu talo se-
kä lämmin autotalli/varasto/auto-
katosrakennus. Kivat terassit mo-
lemmin puolin taloa. Tontti 1069 
m2. Avara ja tilava erittäin kaunis 
koti, jossa korkeat huoneet ja jo-
takin luxusta, kuten poreamme. 
Leikkipuisto lähellä, kaupungin 
rantasaunalle vain 200 m, sairaala 
ja keskustan palvelut lähellä. Tuo-
misalo/Vammalan OP-Kiinteistö-
keskus Oy. Mh. 270.000 !. 624137

Sastamala, Lousaja okt  
141 m2

Hossantie 22. 4h+k+s+as kartelu-
huone ja runsaasti varastotilaa ja 
autotalli. Myydään tilava omako-
titalo joka soveltuu isollekin per-
heelle, kauniilla puutarhatontil-
la (1114m2). Talossa runsaasti va-
rasto- ja harrastetilaa. Ala-aste ja 
päiväkoti alle 1 km:n päässä, ku-
ten tuleva urheiluhallikin. Talo so-
veltuisi myös hyvin pienyrittäjälle, 
talossa helposti eroteltavissa yk-
siö. Varaa aikasi esittelyyn! Hög-
ström/Vammalan OP-Kiinteistö-
keskus Oy. Mh. 109.000 !. 613480

Sastamala, Marttila okt 
139/170 m2

Ruutikuja 8. 3h+k+apuk+s+ takka
h+allashuone+vrstotilaa+at. Upea 

vuonna 1978 rakennettu täystiili-
talo päättyvän kujan päässä. Kau-
nis puutarhatontti, joka rajoittuu 
puistoalueeseen. Talossa runsaas-
ti tilaa ja alakerran askarteluhuo-
neet soveltuvat hyvin lisämakuu-
huoneiksi. Alakerrassa erillinen si-
säänkäynti, sopisi hyvin vaikka ko-
din yhteyteen yrityksestä haaveile-
valle. Omaan, talon sisällä olevaan 
uima-altaaseen on mukava pulah-
taa auringonoton ohessa. Kaikki 
palvelut lähellä. Varaa aikasi esit-
telyyn. Högström/Vammalan OP-
Kiinteistökeskus Oy. Mh. 207.000 
!. 610741

Sastamala, Leikku okt 
137/169 m2

Pohjanmaantie 400. 5h, k, khh, s, 
kph, vh, et., tuulik., 2wc. Kiikan 
Leikkuussa Pohjanmaantien var-
rella n. 4000 m2:n etelärinneton-
tilla 1984 rakennettu ja 2006 laa-
jennettu ok-talo.Tontti rajoittuu 
pieneen jokeen, puroon ja pel-
toon. Pihassa autotalli, jonka yh-
teydessä lämmin työhuone, alapi-
halla leikkimökki/varasto/ puusuo-
ja ja pihavarasto. Yläpihalla matkai-
luautokatos voidaan myydä erik-
seen jos ostaja haluaa. Tuomisalo/
Vammalan OP-Kiinteistökeskus 
Oy. Mh. 127.000 !. 619189

Punkalaidun, Liitsola okt 
130/165 m2

Härmäntie 67. 4 h, k, wc, ph, s, 
vh, eteinen, parveke. Maalaismai-
semassa Punkalaitumen Liitso-
lan kylässä maatilan rakennukset 
n. 3 ha:n tontilla, josta peltoa n. 2 
ha. Navetta, konehalli, viljankuivaa-
mo, puusuoja/autotalli, grillikatos. 
Punkalaitumen kunnan palveluihin 
8 km, koulukuljetus taxilla. Huom! 
Mahdollisuus ostaa enemmänkin 
peltoa. Tuomisalo/Vammalan OP-
Kiinteistökeskus Oy. Mh. 165.000 
!. 622435

Sastamala, Sileekallio okt 
120/140 m2

Kolukuja 12. 4h, k, ph, s, wc. Silee-
kallion kaupunginosassa 1983 ra-
kennettu tiiliverhoiltu siisti ja hy-
väkuntoinen ok-talo sekä auto-
talli/varastorakennus. Kaunis loi-
va rinnetontti. Lämmityskattila 
uusittu, käyttövesiputket pinnas-
sa, kate uusittu. Talossa erittäin al-
haiset lämmityskustannukset. Pi-
ha laatoitettu 08/2011. Ajopihalle 
tulee vielä asfaltti. Vapautuu sopi-
muksen mukaan. Tuomisalo/Vam-
malan OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 185.000 !. 615159

Sastamala, Varila okt 
120/173 m2

Juusonkuja 18. 4h, k, s, ph, wc, 3 
vh, alak. varasto, tekn.tila,. Päät-
tyvän kadun loppupäässä rauhal-
lisella alueella Vammalan Varilassa 
1970 rakennettu ok-talo. Keskus-
lämmitys puilla tai öljyllä. Keittiö 
remontoitu 2006. Tontti rajoittuu 
puistoon sekä rakentamattomaan 
tonttiin.Varaa esittelyaika! Tuomi-
salo/Vammalan OP-Kiinteistökes-
kus Oy. Mh. 126.000 !. 622990

Sastamala, Lousaja okt 
110/150 m2

Tuomistontie 5. 2h, k, et, wc, ylä-
kerrassa 2h, aula, alak. kellari. “Re-
monttireiskan unelma”, Lousajas-
sa 1949 rakennettu pystyhirsirun-
koinen ns. rintamamiestalo sekä 
vanha, iso sauna/varastorakennus. 
Vehreä 3274 m2:n puutarhatont-
ti (muodostuu kahdesta tontista). 

Tuomisalo/Vammalan OP-Kiin-
teistökeskus Oy. Mh. 84.000 !. 
625746

Sastamala, Keskusta okt 
107/177 m2

Lapinmäenkatu 14. 4h+k+rt+s+ 
aula+ piharakennus. Monien mah-
dollisuuksien koti Vammalan kes-
kustan tuntumassa, kauniilla puu-
tarhatontilla. Talo lämpenee säh-
köllä ja puulla. Pihapiirissä on 70 
m2 piharakennus. Varaa aikasi esit-
telyyn! Högström/Vammalan OP-
Kiinteistökeskus Oy. Mh. 139.000 
!. 619466
Sastamala, Lousaja okt 
88/128 m2

Tanhuantie 5. 2h, k, kph, s, at, as-
karteluhuone. Pienen perheen 
omakotitalo kauniilla puutarha-
tontilla Sastamalan Lousajassa. Ta-
loa on osittain remontoitu, kuten 
katto vuonna 2008, mutta teke-
mistä riittää vielä uudelle omista-
jallekin. Talossa runsaasti säilytys-
tilaa. Varaa aikasi esittelyyn! Hög-
ström/Vammalan OP-Kiinteistö-
keskus Oy. Mh. 88.000 !. 617374
Sastamala, Lousaja okt 
83/135 m2

Lousajankatu 9. 2h, k, et, wc, yläk. 
ph, s, h,. Sastamalassa, Lousajanka-
dulla myynnissä 1955 rakennettu 
1,5 kerroksinen ok-talo sekä au-
totalli/sauna/liiterirakennus. Ala-
kerrassa 2h, k, wc, yläkerrassa 1h, 
pesuhuone ja sauna sekä vintti-
tilaa. Tontti 1106 m2. Tuomisalo/
Vammalan OP-Kiinteistökeskus 
Oy. Mh. 84.000 !. 622900

Rivi- pari- ja
puutalot

Sastamala, Pehula rt 34 m2

Päätie 2 A. 1h, k, s, alk. Pehulan 
keskustassa nätti pikkukoti lähel-
lä Kokemäenjokea. Talossa säh-
kölämmitys. Ulkovarasto asun-
nonn vieressä. Tuomisalo/Vamma-
lan OP-Kiinteistökeskus Oy. Mh. 
38.000 !. 621984

Kerrostalot
Sastamala, Kiikanoja kt 
118,5 m2

Otavantie 1 B. 5h, k. Myydään Sas-
tamalan Kiikassa toisen kerrok-
sen iso kerrostaloasunto. Asunto 
kaipaa remonttia, tästä on helppo 
tehdä mieleinen. Taloyhtiöllä erit-
täin suuri ja kaunis puutarha. Va-
raa aikasi esittelyyn! Högström/
Vammalan OP-Kiinteistökeskus 
Oy. Mh. 50.000 !. 620846

Sastamala, Raivio kt 90 m2

Asemakatu 22 B. 4h, k, vh, wc, 
kph/wc, parveke. Tilava perhe-
asunto kerrostalon toisessa ker-
roksessa. Asunnossa parveke ja li-
säksi ranskalainen tuuletusparve-
ke, 2 wc:tä ja vaatehuone. Taloyh-
tiössä kaukolämpö. Tähän kannat-
taa tutustua! Högström/Vamma-
lan OP-Kiinteistökeskus Oy. Mh. 
89.000 !. 624201

Sastamala, Kiikanoja kt  
72,5 m2

Otavantie 1 A. 3h, kk. Myydään 
Sastamalan Kiikassa kerrosta-
lokolmio omalla sisäänkululla. Yh-
tiöllä erittäin kaunis, suuri puutar-
hatontti. Asunto kaipaa remont-
tia. Varaa aikasi esittelyyn! Hög-
ström/Vammalan OP-Kiinteistö-
keskus Oy. Mh. 40.000 !. 620851

Sastamala, Keskusta kt  
66,5 m2

Kyläkatu 1 A. 2h, tupak, s. Vamma-
lan keskustassa Liekovesi maise-
massa 2. krs:n upea saunallinen 
huoneisto. Lasitettu parveke Lie-
koveden puolella. Autopaikka pi-
hassa. Keskustan palvelut kävely-
matkan päässä. Torille 200m, ui-
maranta vieressä. Hyvät turval-
liset ulkoilureitit. Varaa esittely-
aika! Tuomisalo/Vammalan OP-
Kiinteistökeskus Oy. Mh. 189.000 
!. 624574
Sastamala, Pappila kt 66 m2

Sastamalankatu 7 A. 2h,k. Hyvällä 
paikalla, Vammalan keskustan lä-
heisyydessä saunallinen, läpitalon, 
kaksio, rautavesinäkymin. Asun-
to vaatii remontin. Hetivapaas-
sa asunnossa on iso lasitettu par-
veke. Varaa aikasi esittelyyn! Hög-
ström/Vammalan OP-Kiinteistö-
keskus Oy. Mh. 79.000 !. 602224
Sastamala, Pehula kt 58 m2

Ojakatu 2 B. 2h, k, ph/wc, vh, etei-
nen. Äetsän Pehulan keskustas-
sa heti vapaa 3.n krs:n huoneis-
to. Upeat näkymät Kokemäenjo-
elle. Varaa esittelyaika. Tuomisa-
lo/Vammalan OP-Kiinteistökes-
kus Oy. Mh. 38.000 ! Vh. 39.816 
!. 621594
Sastamala, Pehula kt 52 m2

Kalliotie 1 A. 2 h, k, wc/suihku. 
Äetsän Pehulassa 1. krs:n kaksio. 
Taloyhtiö siirtymässä maaläm-
pöön. Näkymät Kokemäenjoel-
le. Vapautuu sopimuksen mukaan. 
Tuomisalo/Vammalan OP-Kiin-
teistökeskus Oy. Mh. 29.000 ! Vh. 
34.500 !. 624912

Vapaa-ajan-
asunnot

Sastamala, Vehmainen 
vapaa-ajan asunto 36/54 m2

Tampereentie 206. keittiö, tu-
pa, mh, parvi, sauna ja pukuhuo-
ne. Rautaveden rannalla vain n. 
2,5 km päässä Vammalan keskus-
tasta 3000 m2:n kauniilla, kallioi-
sella, runsaspuustoisella tontilla 
hyväkuntoinen ja terverunkoinen 
kesämökki sekä varastorakennus 
ja puucee Tontilla korkeuseroja. Ei 
kaivoa. Aurinkokenno järjestelmä 
akuilla. Omaa rantaa n. 40m. Varaa 
esittelyaika! Tuomisalo/Vamma-
lan OP-Kiinteistökeskus Oy. Mh. 
200.000 !/tarjous . 625755

Maatila

Sastamala, Hykkerlä maatila 
120/125 m2

Sunikantie 52. 4h, k, 2wc. Hevos-
tila Kiikan Hykkerlässä. Hevostal-
li 8:lle hevoselle, pesupaikka, ko-
neellinen ilmastointi, katettu lan-
tala. Tilalla 1947 rakennettu lauta-
runkoinen rintamamiestalo, jon-
ka ulkovuoraus on juuri uusittu 
sekä liiteri/heinäsuuli, varastora-
kennus ja huonokunt. kellari. Ti-
lan kok. pinta-ala 2,155 ha, josta 
1,43 ha salaojitettua, tukikelpoista 
peltoa. Vapautuu marraskuun alus-
sa 2011. Tuomisalo/Vammalan OP-
Kiinteistökeskus Oy. Mh. 178.000 
!. 618430

Vammalan  OP-Kiinteistökeskus Oy,  LKV 
Puistokatu 2,  SASTAMALA

Myyntineuvottelija
Petra Högström
0500 631 038

Kiinteistönvälittäjä
Tuulikki Tuomisalo

0500 939 891

www.opkk.fi/
vammala

Avoinna
ma-pe 7-17
la          9-13

Hopunkatu 3
38200 SASTAMALA
p. 010 3210 760

Viktor
LATTIA-
VALAISIN

KÄPYLÄ
MINI
seinä- ja
pylväs-
valaisimet

www.sahkoliikerantala.fi

VALOA SYKSYN PIMEYTEEN
Hopunkadulta Sastamalasta

59,-

Tarjous
LÄ

a

met
Varastossamme

60 W
HEHKULAMPPUJA

Metsien miehestä 
lehtimieheksi

 !Hannu Virtanen

Lukio ja armeija oli käy-
ty, tiedotusopin alkeita-
kin opiskeltu ja töitä teh-
ty kirjastossa. Nuoru-
kaista oli rippikou-
luikäisenä alkanut 
kiinnostaa lehtijut-
tujen kirjoittaminen 
ja kuvittaminen. Sit-
ten mukaan tuli DX-
kuuntelu, ulkomail-
la pauhaavien radio-
asemien kuuntelu. 
Toimittajan amma-
tista kehkeytyi yk-
kösjuttu.

Ja ei kun hake-
maan lehdistä kesä-
toimittajan paikkoja: 

”Pyydän tulla huomi-
oon otetuksi, kun va-
litsette lehtenne kesä-
toimittajaa...” Ja vas-
tauksia: ” Valitetta-
vasti et tällä kerralla 
tullut valituksi...”

Olin Lavian kun-
nankirjastossa tekemäs-
sä kirjastovirkailijan vi-
ransijaisuutta, kun Alue-
viestiä kustantava yhtiö 
sai paikallisradioluvan. 
Toimitusta vahvistet-
tiin hakemalla toimitta-
jia ja toimitusharjoitte-

lijoita. Sehän meni nap-
piin. Pestini kirjastossa 
nimittäin päättyi samoi-
hin aikoihin. 

Mutta myttyyni me-
ni tämäkin, minua ei va-

littu. Nyt sain tarpeekse-
ni. Käänsin selkäni koko 
toimitushömpötyksille. 
Päätös piti, enkä hakenut 
enää edes lähiseudun toi-
sessa lehdessä ollutta toi-
mitusharjoittelijan paik-
kaa. Se oli siinä nyt.

Ryhdyin toteutta-
maan toista kutsumus-
tani. Aloitin metsien 
monikäytön opinnot 
Keski-Suomessa. Opin 
kaatamaan tukkipuita, 

rakentamaan sau-
nan hirrestä, laati-
maan laavun van-
hoista uittopuomeis-
ta, suunnittelemaan 
luontopolun ja asen-
tamaan pikkaraiset 
pitkospuut mitä hyl-
lyvimmän suon yli. 
Asiat olivat loksahta-
neet elämässäni koh-
dilleen, kunnes...

Kunnes kesän 
kynnyksellä yli 21 
vuotta sitten Alue-
viestin päätoimittaja 
Erkki Petman soitti 
vanhan työhakemuk-
seni perusteella ja ky-
syi, olisinko kiinnos-
tunut kesätöistä. So-
vimme tapaamises-
ta. Jälkeenpäin olen 

kuullut, että Erkki oli en-
nakkoon asettanut myös 
pari tukan pituuteen ja 
korvarenkaaseen liitty-
vää valintakriteeriä.

Niin tai näin, metsien 
ruutupaitainen mies pää-
tyi sittenkin toimittajaksi.

TOIMITTAJALTA



8 Keskiviikko syyskuun 28. 2011

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

SYYSSIIVOUS

KASSILLINEN 
KENKIÄ

60,-
KE-TO

Lauttakylänkatu 14, 
Huittinen
Puh. 010 548 1410
www.seke.fi

Perjantaina 21.10.

NELJÄNSUORA

Perjantaina 2.12.

PMMP
Perjantaina 9.12.

PLAYA
Perjantaina 16.12.

JUHA TAPIO

Perjantaina 4.11.

VON HERTZEN BROTHERS

Huittisten

MARTTI 
SERVO & 

NAPANDER
Liput 14,- ennakot 12,-

PERJANTAINA 7.10.

SEKEN SYKSYN TAPAHTUMIA

VANKKA 
PIRKANMAALAINEN

50 vuoden 
Ford-kokemuksella.

Kiittää ja onnittelee Alueviestiä 
monivuotisesta yhteistyöstä.

Torikatu 1, Sastamala

Liike 
tulvillaan 

persoonallista
syksyn 
muotia

PS. TERVETULOA
tänään 

keskiviikkona
KARELIA-
PÄIVÄÄN
- tarjouksia
- arvontaa

- kahvitarjoilu

Olisi pitänyt ostaa sänky
Kalliokoskelta VUOSIEN VARRELTA

”Sisä-Suomen suurin kalajalostamo nousi harjaan”, 
uutisoi Alueviesti lokakuussa 1988. Kuvassa toimi-
tusjohtaja Veijo Hukkanen.

Uutinen lokakuulta 1989...

Syyskuussa 1985 Alueviesti kertoi harjassa olevas-
ta Vammalan uudesta virastotalosta. Uutisessa sil-
loinen kaupunginjohtaja Matti Pulli kertoi ajatuk-
sen uudesta virastotalosta lähteneen liikkeelle kun-
nollisen linja-autoaseman tarpeesta.

Kustannusliike Aluelehdet Oy:n perustaja Seppo 
Lehtinen valittiin yrittäjäpuolisonsa Paulan kanssa 
Vammalan vuoden yrittäjiksi vuonna 1988.
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Lainan saat, kun Sinulla on raha-asiat 
kunnossa ja lainalle vakuus. 

Nyt autokaupoille – rahat järjestää 
Osuuspankki ja vakuutukset 

autolle Pohjola.

Vammala - Kiikka - Suodenniemi

Pidä kiirettä!

Rahaa riittää, 

mutta autot 

voivat loppua!

www.kiviniitty.net

PAIKALLISESTI PALVELLEN

Kiviniityltä saat 
 - asiantuntevan huollon ja korjaukset kaikkiin 
  automerkkeihin ja maatalouskoneisiin
 - varaosat ja tarvikkeet
 - huolto- ja korjaustyöt nopeasti ja tehokkaasti

Myymälästä 
 - varaosat ja tarvikkeet
 - työkalut
 - suojaimet, työvaatteet ja -kengät
 - koneet ja laitteet
 - auton lämmitys- ja ilmastointilaitteet
 - kuljetusjärjestelmät
 - laatumerkit ammattilaisille!

Meiltä saat kaikki saman katon alta!

t

Hyvästä 
yhteistyöstä 

kiittäen 
ja onnea 

30-vuotiaalle 
toivottaen

Huittisten kaupunki

VUOSIEN VARRELTA

Tunnelmia muotinäytöksestä syksyllä 1982. Muotinäytöksen järjesti Putiikki Kaijamaija, Kenkätalo Leppäkorpi ja Puisto-
kadun Kemikalio.
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Onnittelemme 30-vuotiasta!Onnittelemme 30-vuotiasta!

AUTOFIX

IKONEN

Lahja -ja
askartelupuoti

www.ompelijanmaailma.!

Nuutilankuja 4, Sastamala
Puh. (03) 514 2334

Sar
kosen matkailutilaSar
kosen matkailutilaSSSSaarrr
kkkooooseee ttkkaaiiiillluuttttiiilla
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Onnittelemme 30-vuotiasta!Onnittelemme 30-vuotiasta!

HUITTISTEN, KEIKYÄN, KIIKOISTEN, 
MOUHIJÄRVEN, PUNKALAITUMEN JA 

VAMMALAN SEUDUN

ROSGLAS Oy

HÄIJÄÄ HUITTINEN

EKA
KEBAB-PIZZERIA

Huittinen

VAMMALA 

Huittisten Ajo-Auto Oy

Huittisten 
KEITTIÖKALUSTETUKKU

Sastamala
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Näin syntyy Alueviesti
 ! Eli kertomus siitä, miten jutut ja ilmoitukset päätyvät valmiiksi lehdeksi.

 "Minna Isotalo

Oli synkkä ja myrskyinen 
iltapäivä, kun vihjepuheli-
meeni tuli soitto, että Sasta-
malan ja Nokian rajamailla 
oli tekeillä jotakin hämärä-
peräistä... 

Näin jännittävästi taitavat 
alkaa toimittajan seikkailut 
vain elokuvissa tai dekka-
reissa. Todellisuudessa toi-
mittaja säntää jutuntekoon 
usein päätoimittajan tai uu-
tispäällikön käskytyksestä. 
Ideapankistakin tarvitsee to-
sin tehdä nostoja tasaisin vä-
liajoin, joten kylänmiesten 
puheita kannattaa kuulostel-
la. Maailman menon yleinen 
seuraaminen, kartalla pysy-
minen julkaisualueen tapah-
tumatarjonnan suhteen se-
kä kunnallispolitiikan kie-
muroihin tutustuminen ovat 
ammatillisen työnkuvan pe-
ruskauraa. Oman lukunsa 
toimitustyössä muodosta-
vat erinäiset asia- ja kokous-
pöytäkirjat, joiden tulkitse-
miseen tarvitaan joskus suo-
mi-virkamies-suomi -sana-
kirjaa. 

Lehdenteko on 
yhteistyötä
Toisinaan jutut syntyvät hel-
posti, toisinaan synnytys on 
pitkä ja hermoja koetteleva. 
Minulle helpoin juttukeis-
si etenee seuraavasti: inno-
kas lehtemme lukija soittaa 
juttuvinkin mielenkiintoi-
sesta aiheesta, toimittajan 
ja haastateltavan aikataulut 
menevät yksiin ja haastat-
telutilanne järjestyy helpos-
ti, haastateltava suhtautuu 
myönteisesti jutuntekoon 
ja jutun saa kirjoittaa pian 
haastattelun jälkeen häiri-
öittä valmiiksi.

Toimittajien materiaalin 
hankinnan (haastattelu, va-
lokuva ja kirjoittaminen) jäl-
keen alkaa muiden Aluevies-
tin tekoon osallistuvien työ. 
Sivunvalmistajat jalostavat il-
moitusmyyjien työn hedelmät 
valmiiksi ilmoituksiksi ja tait-
taja kokoaa kaikki materiaa-
lit Alueviestin näköiseksi säh-
köiseksi kokonaisuudeksi. Tä-
män jälkeen taittaja lähettää 
lehden sivu kerrallaan Alla-
tum-painotaloon Poriin. Osa 
lehdestä on jo painossa Poris-
sa, kun viimeisiä juttuja vielä 
naputellaan valmiiksi toimi-
tuksessa tiistai-iltapäivällä.

Painotalossa on 
scifi stinen meno
Suojattuna linjasiirtona 
lehden sivut siirtyvät ensin 
pdf-tiedostoina CTP-tulos-
tajan käsiteltäväksi. Tieto-
koneohjelman avulla sivut 

asettuvat asemointipohjalle 
ja värierottelun jälkeen nii-
tä aletaan tulostaa painole-
vyille. Tässä vaiheessa me-
no painossa alkaa toimitta-
jan näkökulmasta lähentyä 
tieteiselokuvaa. Robotti-
käsi nimittäin nappaa pai-

nolevyn suuren laser-tulos-
timen uumeniin ja sen jäl-
keen siirtää kehityskonee-
seen. Painokoneella sivut 
siirtyvät painolevyltä ku-
mikankaalle ja lopulta pa-
perille.

Varsinaisessa painohal-
lissa on lukuisille painopro-
sessin eri vaiheille oma ko-
neensa. Pelkästään kaikille 
painoväreille; siniselle, pu-
naiselle, keltaiselle ja mus-
talle on oma korkeuksiin 
kohoava metallinen tornia 
muistuttava laitteensa, jon-
ka läpi valmistuvan lehden 
sivut kulkevat. Painokonei-
den jyskytys suuressa teol-
lisuussalissa on korvia huu-
maava. Painamisen jälkeen 
lehti kulkeutuu uuniin, joka 
kuivaa painoväristä märät 
sivut ja ohjaa ne jäähdytys-
teloille. Sen jälkeen taitto-
laite yhdistelee sivut koko-
naisuudeksi. Lopuksi suu-
rikokoiset mekaaniset jätti-
läiset puskevat sisuksistaan 
valmiita lehtiä niputusko-
neiden käsiteltäväksi.

Laaduntarkkailua 
ja postitushommia
Painoprosessiin kuuluu 
keskeisenä elementtinä 
laaduntarkkailu. Valvon-
takopissa tehdään neljän 
työntekijän voimin pikku-
tarkkaa työtä, painojälkeä 
tutkitaan suurennuslasin 
kanssa. 

Painajien työpisteillä 
automatiikkaa valvotaan 
silmä tarkkana, ja pelkäs-
tään painovärin värisävyjä 
on mahdollista säätää 800 
eri väriruuvin välityksel-
lä. Laadukas painojälki on 
toisinaan sadasosamillis-
tä kiinni. Tuhansia lehden 
testiversioita kulkeutuu 
paperinkeräyspisteen täyt-
teeksi ennen kuin lopulli-
nen, lukijoiden käsiin pää-
tyvä Alueviesti on valmis.

Painossa asioiden on 
syytä sujua vauhdikkaasti, 
sillä ensimmäinen posti-
kuljetus Allatumista lähtee 
ennen puoltayötä viemään 
lehtiä postilajittelukeskuk-
seen. Seuraavana aamu-
na postinkantajat kahdek-
san kunnan alueella vievät 
lehden noin 30 000 laatik-
koon.

Alueviestin verkkover-
sio julkaistaan keskiviik-
koaamuna yhdeksältä.

Lehden painamiseen tarvitaan jättimäinen koneiden kokonaisuus.

Julkaistu 3.11.2010 Alueviesti

Tapio Pajunen vastaa kolmen muun työntekijän 
kanssa laaduntarkkailusta. Työpisteeltä löytyy mo-
nenlaista nappulaa.

”Seuraavana aamuna 
postinkantajat vievät 

lehden noin 32 000 
laatikkoon.

Sari Hiltunen varmistaa, että lehtinipuissa on pos-
tinumerolappu oikein.
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VOLKSWAGEN - PORSCHE - WARTBURG - MAZDA - RAMBLER - SUNBEAM - HILLMAN - POLSKI FIAT

PEUGEOT - NISSAN - SAAB - TALBOT HORIZON - SEAT - SUBARU - DODGE - DATSUN - ZASTAVA - JEEP

TMI TUOMO JÄRVINEN -
VAMMALAN AUTOKESKUS
Elinkeinoilmoitus jätetty 15. syyskuuta 1946 Vammalan kauppalan 

kansanhuoltolautakunnalle.
65 vuotta on tehty autokauppaa saman kadun varrella

Itsenäisyydentiellä Vammalassa.
Ja työ jatkuu. Kiitos teille hyvät asiakkaamme.

Tervetuloa NISSAN-PEUGEOT
kaupoille ja huoltoon palveltavaksemme.

Tavoitteemme on ollut ja on edelleen ei vain myydä autoja - vaan 
myydä myös asiakastyytyväisyyttä!

Onnittelemme Alueviestiä 30-vuotisesta urasta
ja kiitämme hyvästä yhteistyöstä!



13Keskiviikko syyskuun 28. 2011

Nippelitietoa
 ! Yhteen 32-sivuisen lehden 
painosmäärään tarvitaan 
paperia 3,6 tonnia.

 ! Metreissä paperimäärä on 
80 600 eli reilut 80 kilomet-
riä.

 ! Painoksen paperimäärään 
tarvitaan reilu 9 kuutiota 
puuta, minkä saamiseksi on 
kaadettu noin 28 puuta.

MEILLÄ ONNISTUUMEILLÄ ONNISTUU

Huittisten Ajo-Auto Oy
Ristikankaantie 134, Huittinen, puh. (02) 569 251, 0400 779 231 av. ark 9-18, la 9-14

Huittisten Ajo-Auto Oy
Ristikankaantie 134, Huittinen, puh. (02) 569 251, 0400 779 231 av. ark 9-18, la 9-14

Chrysler Sebring 2,7 
V6 A4 LE 72t .......................... -06 13.950,-

Mitsubishi Pajero 2,8 
GLS TD Wagon 4x4................ -00 13.900,-

Volvo V40 2,0T Classic ........ -04 11.800,-
Citroen C5 2,0i
16v VTR  Berline 140t.......... -06 11.750

Volvo S60 2,4 140hv 138t... -01 10.950

Mercedes-Benz E 200 
CDI Autom.............................. -01 9.990
Toyota Corolla 1,6 
VVT-i  Wagon 200t................ -03 9.990
Suzuki Swift 1,3 
GL 5d AC 108t........................ -06 9.900

Mercedes-Benz C 200 
CDI Autom.farm.................... -00 9.450

Opel Meriva 1,6 16V............. -03 6.950
Peugeot 307 XR 1,4 3d 125t -04 6.900
Volvo V70 Sportswagon 2,5i 
20V Autom. ........................... -97 6.900
Nissan Almera 1,8 i 
16-v 168t................................ -02 6.390

Nissan Primera 2,0 
TD Comfort ........................... -00 5.950

Chrysler Stratus 2,0
A4 LE 152t.............................. -00 5.900

Peugeot 306 XT 2,0 HDi 5d  -00 4.290
Fiat Marea Weekend 
1,8 ELX ................................... -97 2.490

Mazda 323 1,5i 4d ............... -95 2.490

Peugeot 405 Break GLi 1,6 5d  -92 890

Volvo 440 Hatchback GL 2,0 i  -93 590

Chrysler Sebring 2,7 
V6 A4 LE 72t .......................... -06 13.950,-

Mitsubishi Pajero 2,8 
GLS TD Wagon 4x4................ -00 13.900,-

Volvo V40 2,0T Classic ........ -04 11.800,-
Citroen C5 2,0i
16v VTR  Berline 140t.......... -06 11.750

Volvo S60 2,4 140hv 138t... -01 10.950

Mercedes-Benz E 200 
CDI Autom.............................. -01 9.990
Toyota Corolla 1,6 
VVT-i  Wagon 200t................ -03 9.990
Suzuki Swift 1,3 
GL 5d AC 108t........................ -06 9.900

Mercedes-Benz C 200 
CDI Autom.farm.................... -00 9.450

Opel Meriva 1,6 16V............. -03 6.950
Peugeot 307 XR 1,4 3d 125t -04 6.900
Volvo V70 Sportswagon 2,5i 
20V Autom. ........................... -97 6.900
Nissan Almera 1,8 i 
16-v 168t................................ -02 6.390

Nissan Primera 2,0 
TD Comfort ........................... -00 5.950

Chrysler Stratus 2,0
A4 LE 152t.............................. -00 5.900

Peugeot 306 XT 2,0 HDi 5d  -00 4.290
Fiat Marea Weekend 
1,8 ELX ................................... -97 2.490

Mazda 323 1,5i 4d ............... -95 2.490

Peugeot 405 Break GLi 1,6 5d  -92 890

Volvo 440 Hatchback GL 2,0 i  -93 590

PAKETTIAUTOT:
Toyota Hiace 2.5td 135t sis.alv .......... -07  17.900,-
MB Vito 109 Cdi 200t  sis.alv.............. -06  16.900,-

Ford Ranger 2.5TDIC 4X4 150t............ -04  15.900,-

Fiat Ducato Maxi 2.8JTD 
rek.7.lle 120t sis.alv ............................. -02  14.900,-

Mitsu L200 2.5 TDIC 4x4 170t............. -00 13.600,-

MB Vito 110Cdi 158t sis.alv. ................ -02  12.400,-

Ford Transit 2.0TDIC pitkä 
169t.sis.alv ............................................. -03 10.990,-
VW Transp.1.9TD 210t sis.alv............... -99  6.900,-
Mitsu Pajero 2.5TDIC 4X4..................... -92 5.900,-

VW TRANSP.2.4D rek.6.lle ..................... -94 4900,-

Fiat Skudo 1.9TD 249t.......................... -00 4690,-
Ford Transit 2.5D pitkä/korkea ..........-89 3490,- 

PAKETTIAUTOT:
Toyota Hiace 2.5td 135t sis.alv .......... -07  17.900,-
MB Vito 109 Cdi 200t  sis.alv.............. -06  16.900,-

Ford Ranger 2.5TDIC 4X4 150t............ -04  15.900,-

Fiat Ducato Maxi 2.8JTD 
rek.7.lle 120t sis.alv ............................. -02  14.900,-

Mitsu L200 2.5 TDIC 4x4 170t............. -00 13.600,-

MB Vito 110Cdi 158t sis.alv. ................ -02  12.400,-

Ford Transit 2.0TDIC pitkä 
169t.sis.alv ............................................. -03 10.990,-
VW Transp.1.9TD 210t sis.alv............... -99  6.900,-
Mitsu Pajero 2.5TDIC 4X4..................... -92 5.900,-

VW TRANSP.2.4D rek.6.lle ..................... -94 4900,-

Fiat Skudo 1.9TD 249t.......................... -00 4690,-
Ford Transit 2.5D pitkä/korkea ..........-89 3490,- 

LUOTETTAVAA AUTOKAUPPAA YLI  40  VUODEN AJAN

Ellivuorentie 131, 38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 835 1900, fax (03) 515 4210
hotelli@ellivuori.fi

Iskelmätähti
DANNY
ELLIVUOREN
OKTOBERFEST-
ILTAMISSA
lauantaina 8. lokakuuta!

Jos on mennyt elämä ihan kummalliseksi tämän
pitkätukkien soittaman rautalankamusiikin myötä,

niin nyt lyödään kirkkaasti kaikki ennätykset.
Lauantai-iltana 8. lokakuuta 2011 näet kiipeää Ellivuoren
esiintymislavalle itse Iso-D eli Danny, mukanaan melkoinen

voimaorkesteri ja ihanat D´Voices-neitokaiset!

Taas näitä
pitkätukkia,
mitähän
tästäkin tulee:

Nyt joukolla joraamaan!

Illan teema on syksyyn sopivasti Oktoberfest ja
iltaa isännöi mm. VaLePa.

Lippupaketti 25 ! sisältäen ruokailun ja alkuillan ohjelman,
myöhäisillan lippu ovelta 10 ! sisältäen Dannyn.

Huoneet alk. vain 50 !, kysy!
Bussikuljetus Vammalan torilta klo 19.00, paluu 02.00,

vain 50 ensimmäistä mahtuu; hinta 5 ! per suunta.

Lippuja myyvät
etukäteen Ellivuori,

Kesport K-M Järvinen,
Kahvila Tyyne ja

Hannu Hautamäki.
Osta heti,

ettet jää junasta.
Tervetuloa joukolla

joraamaan!

Ei itsestäänselvyys
 !Marianna Langenoja

Palataan ajassa 13 vuotta taakse-
päin. Olen kymmenvuotias huittis-
lainen, jolle Alueviesti on ”se joka 
viikko kotiin ilmestyvä mustaval-
koinen lehti, jossa on paljon uuti-
sia etenkin  Vammalasta”. Aluevies-
ti oli kolahtanut postilaatikkoom-
me koko elämäni ajan, joten pidin 
sitä itsestäänselvyytenä. Ajatte-
lin tuolloin, että ilmainen lehti on 
valtion rahoittama kansalaisoikeus 
yhtä lailla kuin kirjasto tai koulu-
laitos. Näin ei kuitenkaan ole. Leh-
titalot ovat yhtä alttiita markkina-
talouden myrskyille kuin mitkä ta-
hansa muutkin yritykset. 

Koen, että Alueviestillä on täl-
lä hetkellä vahva asema alueellam-
me. Olen erityisen iloinen siitä, et-

tä nuoretkin ovat tarttuneet leh-
teemme. Olen tehnyt kovasti töitä 
sen eteen, että yhä useampi huittis-

lainen kokisi Alueviestin omakseen. 
Nämä ovat minulle nuorena huittis-
laisena tärkeitä seikkoja.

TOIMITTAJALTA

Valmiita Alueviestejä kulkee katossa kohti niputuskonetta.
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Tuotteet saa ajallaan ja laatuun voi luottaa

Nopeat päätökset, minimoitu byrokratia ja 
keskittyminen asiakkaan palveluun

Asiakkaina lehdenkustantajia, järjestöjä, 
mainostoimistoja ja muita korkealaatuista ja 
joustavaa painopalvelua arvostavia asiakkaita

Vahvuutena eurotabloidit, A4 -kokoiset lehdet 
ja mainospainotuotteet. 

Heatset- ja coldset -koneita voidaan ajaa 
yhdessä tai erikseen

Yhdistelmärotaatiolla muutamasta tuhannesta 
kappaleesta jopa miljoonien kappaleiden 
painoksiin

VANKAN OSAAMISEN LEHTITEHDAS
A l l a tu m  O y, M ikko l a n t i e  24, 28130 P or i, P uh . 044 532 8580

www. a l l a tu m .f i

 !Minna Isotalo

Maalaistoimittajuuteni hienoim-
pia hetkiä ovat olleet ne, kun olen 
viilettänyt autolla halki viljapel-
tojen ja mutkaisten metsätaipa-
leiden paikkaan, jossa olen ol-
lut odotettu vieras. Määränpääs-
sä kahvia, pullaa ja rentoa jutus-
telua siitä, miten maailmaa oikein 
makaa.

Toimittajan työstä kuulee mo-
nesti sanottavan, että se on vapaa-
ta ja luovaa. Niin se onkin, mut-
ta toisaalta myös jatkuvaa taiste-
lua aikaa vastaan. Hektisimpinä 
päivinä touhu on silkkaa kaa-
oksen hallintaa. Kaasujalka pai-

naa raskaana, kun ohjelmassa on 
kaupunginhallituksen tiedotusti-
laisuus, kaupunkifestivaali, liete-
lantaseparaattorin toimintaan tu-
tustuminen sekä päivän päätteek-
si kansanedustajan tapaaminen. 
Deadline ei anna armoa, mutta 
toimittajan on oltava itselleen ar-
mollinen silloinkin, kun saa kii-
reen seurauksena lukea omia vir-
heitään lehdestä. 

Vapauden rinnalla kulkee 
myös vastuu, eikä toimittaja sai-
si erehtyä luulemaan itseään tuo-
mariksi. Hän on yhteisön palveli-
ja ja tiedon välittäjä. Jokaisen ko-
hu-uutisen takana on tukuttain 
inhimillisiä tekijöitä. Draaman-

taju on hieno ominaisuus, mutta 
joku roti siinäkin. 

Pitää olla herkkä vainu niille 
asioille, joita ei sanota ääneen, ja 
niille, joita sanoilla yritetään kät-
keä. Samanaikaisesti on kuiten-
kin hyvä kasvattaa itselleen nahka, 
josta eivät pääse läpi viranhaltijoi-
den kiukunpuuskat tai harhaan-
johtavat mainospuheet. Totuus on 
tuolla jossain, ja niitä totuuksia on 
usein yhtä monta kuin asianosai-
sia henkilöitäkin. 

Jokainen toimittaja ottaa mie-
luusti kunnon skuupista sulan 
hattuunsa, mutta uutiset tulevat 
ja menevät, tarinat ja ihmiskoh-
talot jäävät.  

Palveluammatissa Tyrväällä
TOIMITTAJALTA

Puistokatu 10, SASTAMALA p. (03) 514 1166

Strath -tuotteen ostajalle 
nyt söpö nalle kaupan päälle!

Strath auttaa jaksamaan ja keskittymään. Strath nostaa yleistä vastustuskykyä ja 
auttaa väsymyksen voittamisessa. Lisätietoja: www.vogel.fi

Strath®

Virkeyttä, elinvoimaa, vastustuskykyä.
100% luonnonmukainen

250ml / 100 tabl.

12,90
750ml

31,90

Tikkina 2
- kantama 23 m
- max paloaika 190 h

kahvakuulat
saapuneet

(199,-)

(79,90)

(89,90)

Tikka 2
- kantama 29 m
- paino 81 g
paristoineen

Tikka XP 2
- kantama 60 m
- 5 eri toimintoa
- max paloaika 160 h

CT 5.5
kuntopyörä

alk.

ET 3.1
Crosstrainer

KOTIKUNTOILUUNRoiskevesitiiviit
OTSALAMPUT
3 vuoden takuulla

UUTUUSMALLIT

Naisille ja miehille omat mallit

Vedenpitävät
ULKOILUJALKINEET

VÄTSÄRI
metsästys-
asu
Koot M-XXL

METSÄSTYS-
JALKINE

Antrax
Low

Paragon
Mid

CT 5 5

I
ys-

L

99,-)

-KE-LA

199,-

249,-39,95

59,95

19,95

Wild

159,-

44,90

59,90
249,-

Kuntolaitteet

24,90
Kesport since 1973 ja palvelu pelaa
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HARTWALL VICHY
0,33 l 

1999
kori

(2,22/l)

249
kg

279
kg

129
pss 299

pss

1290
kpl

695
pkt

300
4 kpl

(1,50/kg)
1590

kg

1790
kg

PLUSSAKORTILLA

JUHLA MOKKA 
KAHVI
500 g

SATSUMA
1 kg, Espanja

COLA JUOMAT 1,5 l

MR. WILLY
MAKEISPUSSEJA

IHANAT  
MUUMI- 
EMALIMUKIT

AIRAM 40W  
HEHKU- 
LAMPUT 10 kpl/pkt

MUSTIN MURKINA 500 g  
yksittäin 1,05/kpl (2,10 kg) 

LOIMULOHI- 
FILEE

TUORE  
NIERIÄFILEE
Ruotsi

SUOMALAINEN POSSUN 

LAPA

ETUSELKÄ

345
pkt

(6,90/kg)

149
plo

(0,73/l)

JUHLAKUPONKI

Torstaina 29.9.

2/TAL

ERÄ

to-la

to-la

PALVELUTISKILTÄ

Sis. 
pantin 
0,40

ERÄ

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

ERÄ


