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

Ole huoleti

WAHTI 
VALVONTAPALVELU
on paikalla puolestasi

19,90/kk

Uudet puhelinnumeromme 
19.4.2012 lähtien

Pankki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 25 65 101
Toimitusjohtaja . . . . . . . . . . 010 25 65 115
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 25 65 111
Verkkopalveluneuvonta 
henkilöasiakkaat. . . . . . . . . 0100 0500
Op-Yritys- ja 
maksuliikepalvelut . . . . . . 0100 05151
Vahinkovakuutukset ja 
korvaukset Pohjola . . . . . . 0303 0303
Korttien 
katoamisilmoitukset. . . . . 020 333

www.op.fi, keikyan@op.fi

SASTAMALA Puistokatu 18, (03) 511 4299
Palvelemme ma-pe 9.30-17.30, parillisten
viikkojen lauantait 9.30-13.30
www.silmaasema.fi

Osta silmälasit, saat 
myös aurinkolasit!
Silmälasien ostajalle aurinkolasit voimakkuuksilla 
kaupan päälle erityismallistosta. Ei muita alennuksia.

Tuplapäivät

     1=2

OSTA NYT, SAAT LASKUN SYYSKUUSSA

UUSI ILMALÄMPÖPUMPPU ENNEN KESÄÄ, MAKSU VASTA SYYSKUUSSA!
Korotonta maksuaikaa jopa 12 kuukautta. Kampanja voimassa 1.4.–31.5.2012. 

Kampanjan aikana Hankintaturvatilillä ostosten laskutus alkaa syyskuussa 2012, jolloin valitset 
miten haluat maksaa ostoksesi. Lue tarkemmat tili- ja kampanjaehdot www.tyrvaansahkotyo.fi.

PALVELEVA ENERGIATALO

Possunfi lettä Talontapaan
Paistettua Kananrintaa

Annosperuna

Talon Lihapullat
Nakit

Ranskalaiset

Talon Pastasalaatti
Vihreäsalaatti

Savulohisalaatti
Tomaatti- sipuli-
feta-oliivisalaatti

Kananmuna

Silli
Sinappisilakat

Graavilohi
Talon Piimäjuusto

Talon Kermakakku ja kahvi

Äitienpäivä-
lounas su 13.5.

Kattaukset
klo 11:30 ja 14:00

29€ / lapset alle 12v 14€
alle 3v veloituksetta.

Varaukset 010 548 1410

LA 28.4.
Ball Roomin
Iskelmädisco

- Dj Lasse Finska

MA 30.4.
Seurahuoneen

railakas Wappu!
Wappuaaton lounas

klo 11-14 ja illalla koko 
talon bailut klo 21 alkaen!

EGE
ISO

Tervetuloa herkuttelemaan!
Vappupäivänä palvelemme klo 11.00 -22.00

Tervetuloa herkuttelemaan!
VaVappppupupäiäivävänänä p palalvevelelemmmmee klkloo 1111 0.000 -2-222.0000

Egen väki toivottaa
asiakkailleen

350
ras

Porsaan marinoitu
FILEPIHVI
500 g  (7,00 kg)

595
kg

Pikkuherkku
LIHAPYÖRYKKÄ
Dyno

i i

VAPPUTARJOUKSET

Huittisten tehtaanmyymälä
Takkulantie 11
P. 02-560 5668

Avoinna ma-pe klo 10-17395
pkt

KANANUGETIT
200 g  (4,95 kg) 099

rasia

GRILLIMAKKARA
1 kg595

kg

HERKKU-
NAKKI

Hauskaa
Vappua!Hauskaa
Vappua!Hauskaa
Vappua!

Puistokatu 2 
Vammala  
03-511 2884

Tervetuloa asiantuntijoiden palveltavaksiTervetuloa asiantuntijoiden palveltavaksi

Miltä ihosi tuntuu?
Kuiva - rasvoittuva - epätasainen - herkkä
Miltä ihosi tuntuu?

Kuiva - rasvoittuva - epätasainen - herkkä
Me valitsemme juuri sinun 

ihotyypillesi sopivan hoidon.
 IHON SYVÄPUHDISTUS 
ULTRAÄÄNELLÄ 
JA KUORINTA

 IHON SYVÄPUHDISTUS 
ULTRAÄÄNELLÄ 
JA KUORINTA

TIMANTTIHIONTATIMANTTIHIONTA

45€nyt

(norm. 55€)

45€
(norm. 55€)

Tarjous voimassa huhtikuun loppuun.

Avoinna ark. 10-15, la 10-14
Hopunkatu 20, 040 866 9596Vammala: Onkiniemenk. 8 p. 03-5142955

www.keskuskuva.fi

Meillä on useita asiakaspäätteitä, joilla
voit itse valita kuvasi muistikortilta, cd:ltä, 
muistitikulta tai vaikka kännykästä.

KESKUSKUVAN ETUKORTTI:
Kerää 10 leimaa! Täysi kortti on 

Sinulle 10 euron arvoinen.
Lapsi-, rippi-, 
ylioppilas- ja 
vihkikuvaukset
Varaa aika ajoissa!

VALMISTAMME LOISTAVAT VÄRIKUVAT VAIKKA ODOTTAESSASI! 

Digikamerat
ja muistikortit

Kehykset, Albumit

Jalustat, Kameralaukut

EIRI-kuva-
tuotteet meiltä!

VALOKOPIOT  asiakirjoista,
todistuksista, myös värillisinä

UUSI EKOLOGINEN KUVATUOTANTO
LOISTAVAT VÄRIKUVAT ILMAN KEMIAA!

Nyt saat kuviisi huippulaadun ja -terävyyden sekä mahtavan
värien toiston uudella ilman kehityskemiaa toimivalla laitteistolla.

VIRALLISET PASSIKUVAT ODOTTAESSA!

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

Ja hyvät
kahvit päälle!

MAUKASTA RUOKAA 

TERVETULOA!

   Kotiseudun
   raaka-aineista 
   Härkäpakarissa
   valmistettuna.

Voimassa 26.4.-2.5.2012
vain Härkäpakarin Hesburgerissa

PEKONI-
ATERIA

595 -20%

Hyvä valikoima 
kotimaisia 
NAHKA-

LOMPAKOITA 
ja KÄSINEITÄ

Hyvä valikoima 
kotimaisia 
NAHKA-

LOMPAKOITA 
ja KÄSINEITÄ

Avoinna: ma-to 10.30-22, pe 
10.30-24, la 11-24, su 11-22

Lauttakylänkatu 13, Huittinen
Viialan Leipomon vieressä 

Puh. 02-55 77 222Puh. 02-55 77 222

LaLaaaLaL ututtuuu taatat kykykylälännkatu 1133, HHHuiuiuittttttininininnneeenenennn

toivottaa 
Lauttakylän 
Kebabin 
väki

Hyvää 
Vappua!

Hyvää 
Vappua!

JÄTTIJAKO
42 000 taloutta

Aineistot normaalisti ma 30.4.
klo 14 mennessä.
P. 010 229 0400

ilmoitukset@alueviesti.fi

Ilmestyy
Vapun jälkeen

Viikolla 18
Poikkeuksellisesti
torstaina 3.5.
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HUITTINEN  Lauttakylänkatu 12, 32700 HUITTINEN Pidätämme oikeuden toimitusten viivästymisiin ja tuote-erien loppumiseen.

VAPPUOSTOKSILLE
HONKKARIIN!

PALLO-
GRILLI 17”

1895

American barbeque
KAASUGRILLI
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tukeva kaasugrilli 
vaativammalle grillaajalle. Kolme kestävää valurautaista poltinta, 
joiden teho on yhteensä 10,5 kW takaavat, että lämpö riittää 
kaikenlaiseen grillaukseen. Suuri grillausala 60 x 46,5 cm on 
jaettu valuraudasta valmistetuille ritilälle ja parilalle. Tehokas 
valurautainen 2,5 kW sivukeitin on piilotettu kannen alle, 
josta sen saa helposti esille. Kannen lämpömittari helpottaa
grillaamista. Kätevään alakaappiin saa kaikki grillausvälineet 
säältäja katseilta suojaan. Renkaat helpottavat grillin siirtelyä. 

29900

FOLIOPALLOpieni

350

FOLIOPALLO
suuri 650

naru ja pallopaino sis. hintaan
Angry Birds™ © 2009-2012 
Rovio Entertainment Ltd 

No Limit
JÄTTITRAMPOLIINI Ø 4 M

80 jousta
24 mm paksu ja 29 cm leveä turvapehmuste
tukeva ja paksu 42 mm runkoputki, seinävahvuus 1,5 mm
huippulaadukas polypropyleenimatto Made in USA
hyppijän max. paino 100 kg
suomenkieliset käyttö- ja kasausohjeet
3 vuoden takuu

Pidätämme oikeuden toimitusten viivästymisiin ja tuote-erien loppumiseen

3 vuoden takuu
TRAMPOLIINI 

17900MAISEMAAN 

SOPIVA 
VIHREÄ VÄRI!

Kotimainen
ORVOKKI 8-PACK

PACK 495

Karhu III 18-PACK
0,33 l/tlk
hinta sis.  
pantin 2,70

1895
 

(2,74 L)

TURVA
VERKKO
ø 4 m
trampoliinille

8900

Karhu III 
-tarjous 
voimassa
26.4-30.6.2012. 

PATENTOITU
SAUMATON
JALKALIITOS!

Freetime
SHAMPANJA ja 
VIINILASI

10 kpl/pkt

3 PKT 1000

Tarhurin
PUUTARHAMULTA
50 L

4 SK 1200 
(0,06/l)

Uutuus!
Laadukas, kotimainen puutarha-
multa kaikille puutarhan kasveille. 
Yksittäin 3,50

tyylikäs ja näppäräkaasugrilli 
    kahdella polttimolla ja 
    sivukeittimellä.

vaunun etuosassa canvas- 
kangas ja säilytyskori tarvikkeille
paistopintana emaloitu 

   grilliritilä, jossa grillausalaa 
   48,5 x 37,5 cm

materiaali pulveri- 
maalattua terästä
Piezo-sytytysjärjestelmä 
mitat: 102 x 91 x 46 cm
teho n. 5,5 kW 
sivukeitin n. 2,5 kW

äkaasugrilli 
lla ja 

a canvas-
kori tarvikkeille
aloitu 
illausalaa 

-

estelmä 
46 cm

kW

Paras hinta-/
laatusuhde!

KAASUGRILLI
sivukeittimellä

8995

Deuzer BIO
RUOHONLEIKKURI
4 hv moottori, pyörät 
kuula-laakeroitu, korkeus- 
säätö yhdellä vivulla. 
Mukana läppä, jolla 
leikkurin saa 
allesilppuavaksi. 
1 v. takuu.

15900

Edullinenja laadukasBIO-leikkuri!

Suttilan koulu jatkaa 
Kalliolassa vuoden loppuun

 ▶ Huittisiin kaavaillaan Kuninkaisten monipalvelukeskusta, 
 jossa olisi tilaa koulunkin oppilaille.

Suttilan koululaiset jatkavat opinahjoaan nuorisoseurantalolla ainakin vuoteen 2013 saakka. Huittisten 
kaupunki tekee pidemmän tähtäimen suunnitelmia koululaisten varalle huomenna. Koulutusjohtajan 
mielestä yksi otollisista vaihtoehdoista on monipalvelukeskuksen rakentaminen Kuninkaisiin.

 • Marianna Langenoja

Suttilan koulun toiminta 
jatkunee nuorisoseuran-
talo Kalliolassa vielä syys-
lukukauden ajan. Huittis-
laisen kyläkoulun varalle 
tehdään myös pidemmän 
tähtäimen suunnitelmia 
huomenna torstaina, kun 
kasvatus- ja opetuslauta-
kunta päättää paikkakun-
nan kouluverkkosuunni-
telmasta.

On mahdollista, että 
mikrobikasvustosta kärsi-
vää Suttilan koulua ei re-
montoida ollenkaan, vaan 
oppilaat siirretään jo ole-

massa oleviin keskustan 
kouluihin tai uudisraken-
nukseen lähivuosien ai-
kana. Suttilan koululaiset 
ovat opiskelleet väliaikai-
sissa tiloissa nuorisoseu-
rantalolla vuoden alusta 
saakka, kun kouluraken-
nuksessa havaittiin home-
ongelmia viime syksynä.

Päiväkoti ja 
alakoulu yksiin 
tiloihin
Huittisten kaupunki on etsi-
nyt ratkaisuja Suttilan kou-
lulaisten tilaongelmiin. Yksi 
ehdotetuista vaihtoehdoista 

on Kuninkaisten monipal-
velukeskuksen rakennutta-
minen. Koulutusjohtaja Ei-
ja Mattilan suunnitelmas-
sa keskukseen sijoitettaisiin 

Huhkolan ja Kuninkaisten 
päiväkotien lapset sekä Sut-
tilan koulun oppilaat. Mat-
tilan mukaan keskittämisel-
lä hyödynnettäisiin tehok-
kaasti henkilöstöresursseja 
ja ryhmäkoot pysyisivät ta-
saisina paikkakunnan kou-
luissa.

Mattila ei kuitenkaan pi-
dä mahdottomana ajatus-
ta, että Suttilan koulu pe-
ruskorjattaisiin. Hän kävi 
eilen keskusteluja koulu-
laisten vanhempien kans-
sa. ”Yleisesti vaikuttaa siltä, 
että koulun peruskorjau sta 
kannatetaan”, Mattila ki-
teyttää.

”Yleisesti 

vaikuttaa siltä, 

että koulun 

peruskorjausta 

kannatetaan”

Puistokatu 1, Vammala (03) 514 1290 • Av. ma-pe 9-17, la 10-14

KEVÄÄN PARHAAT
SPORTTITARJOUKSET!

SUUTARI
EL PASO

• Lompakot
• Nahkavyöt
• Nahkalaukut
• Piennahka-
 tuotteet

Q1pyörä-
laukku
• musta, pun.
• testivoittaja

MONZA 28”
miesten kevytkulkuinen 3-vaihteinen
POLKUPYÖRÄ

Myös ALE-
tuotteet
Tervetuloa
tutustumaan
Sastamalan
suurimpaan
juoksuasu
mallistoon!

norm. 299,-

Cherry 24” tyttöjen
POLKUPYÖRÄ
• 3-vaihteinen
• koulumatkoille
ja vapaa-aikaan

tekninen PIKEEPAITA
• naisille ja miehille
• värit: musta, sininen, pinkki
  ja punainen

Pyörälenkille

-20%

24,90

299,-
249,-

Kevään ja kesän
KOKO JUOKSUMALLISTO

19,90
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Tarjoukset voimassa KE-MA 25.-30.4.2012 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

HÄIJÄÄ
puh. 050 368 2645
Ark. 9-21, La 9-18, su 12-18

www.saastomarket.com  

HUITTINEN
puh. 050 368 7023
Ark. 9-21, La 9-18, Su 12-18

Pouttu
ULKOFILEE-
PIHVI
• marinoitu
• kermainen
1 kg

Tuc
SUOLAKEKSIT

3x100 g

Atria
GRILLINAKKI 
840 g

Pouttu
PEKONI
140 g

Atria
PERUNA-
SALAATTI
400 g

pkt
norm. 6,99

KONSULENTIT HUITTINEN: 
PE 27.4. Heinon Leipomo 9-16
 Palvimestarit  9-17

LA 28.4. Pyymäen Leipomo 9-15 LA 28.4. Pirjon Pakari  9-15
KONSULENTIT HÄIJÄÄ: 
  PE 27.4. Pyymäen Leipomo  9-16

Estrella
PERUNALASTUT

• grilli • herkku
• badbeque • sourcream 

& onion
300 g

GRILLIHIILET
• koivu

3 kg

2 pkt
(7,14 kg)
yks. 1,49

Golden Star
RYPSIÖLJY

1 L

plo199

plo
(7,96-9,95 l)
norm. 2,65

PALLOGRILLI
43 cm

1690

199

Säästömarketin parhaat 
tarjoukset 25.-30.4.2012

595
3,-2 pss

(5,00 kg)
yks. 1,99

199
pkt

(6,63 kg)

Olvi SIIDERI
• kultaomena

• meloni-ananas
 45 L

10,-6 plo
(3,70 l)

Karhu
III-OLUT

18x0,33 l
sis. pantti 2,70

pack
(2,74 l)

2,-

SYTYTYSNESTE
1 L

plo199

Mustang
KAASUGRILLI

• 3B-GM

Palmolive
NESTE-

SAIPPUA
300 ml

XZ SHAMPOO
250 ml tai

HOITOAINE
200 ml

Rexona
SUIHKUSAIPPUA

250 ml

Atria
ATRILLI

400 g

HK LIEKKI- tai
HUNAJASIIVET

700 g

099
pkt

(2,48 kg)
norm. 1,59

Hinta voimassa 23.3.-23.5.2012 Hinta voimassa alkaen 19.12.2011

1895

MA 30.4. 9-18, TI 1.5. molemmat myymälät suljettu

179
pkt

(2,56 kg)
norm. 1,99

pkt
(2,37 kg)

norm. 3,29

199
rs

(2,23 kg)
079

kpl
(5,96 l)

norm. 1,99

149
kpl
(4,30 l)

norm. 1,59

129

pss
(1,17 kg)

350

kpl

kpl
norm. 19,90

Soft Embo WC-PAPERI 32 rll ja 
Emilia TALOUSPAPERI 16 rll

Nokian PAPERIMYYNTI 
molemmissa myymälöissä 

pe 27.4.2012 klo 9-17

2 erää
yks. 18,- erä
2 erää2 ää

34,-
YHTEIS-
HINTAAN

g
T

159,-
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Pääkirjoitus 25.4 .2012

ALUESÄÄ

Lavia

Kiikoinen Sastamala

Punkalaidun

Säkylä

Köyliö
Huittinen

Kokemäki

Lavia

Kiikoinen Sastamala

Punkalaidu

Säkylä

Köyliö
Huittinen

Kokemäki

Lavia

Kiikoinen Sastamala

Punkalaidun

Säkylä

Köyliö
Huittinen

Kokemäki

Lavia

Kiikoinen Sastamala

Punkalaidun

Säkylä

Köyliö
Huittinen

Kokemäki

5:33
21:20

5:30
21:23

5:27
21:26

5:24
21:28

Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

+9

+9
+9

+9

+10+9

+15

+14
+15

+15

+15+16

+14

+14
+14

+14

+14+14

+15

+1
+16

+15

+15+16

4 7 5 2

 • Hannu Virtanen

Sastamalan vesiliikuntapalvelut 
ovat saamassa uuden merkittävän 
lisän, sillä Karkun Voimarinteen 
uima-allas on tulossa ahkeraan ja 
monipuoliseen käyttöön. Sastama-
lan koulutuskuntayhtymän KOTI-
hankkeen puitteissa on parhaillaan 
remontin alla 387 neliömetriä tilo-
ja, jotka käsittävät myös entisen 
Hoikan toimintakeskuksen sauna-
osaston altaineen.

Tilojen saneeraus valmistuu ke-
säkuun puoliväliin mennessä. Ai-
van näinä päivinä on puolestaan 
saamassa loppusilauksen sopi-
mus, joka mahdollistaa paikallisen 
Aqua Plus -yrityksen tulon huo-
lehtimaan allas- ja vesiliikuntapal-

veluiden tarjoamisesta Voimarin-
teeltä hyvin monenlaisille käyttä-
järyhmille.

Yrityksen taustalla ovat Tuuli 
Isomeri ja Kai Söderdahl, liikun-
nallinen pariskunta, joka on vast-
ikään itsekin muuttanut Karkun 
maisemiin.

”Tavoitteena on, että vedet olisi-
vat altaassa heinäkuussa ja toimin-
ta voisi alkaa elokuussa. Paikallisil-
le ihmisille tarjoutuu uintimahdol-
lisuus, kun yhdistykset, yritykset ja 
muut yhteisöt voivat varata vakio-
vuoroja. Aqua Plus järjestää lisäksi 
omaa toimintaa altaalla.”, Tuuli Iso-
meri kertoo.

Voimarinteen altaalla on leveyt-
tä 7,3 metriä ja pituutta 12,6 met-
riä. Syvyyttä sillä on 1,2-1,4 met-

riä. Isomeri luonnehtii allasta te-
rapia-altaaksi, joka sopii erityisen 
hyvin vesijumppaan. Sitä voidaan 
käyttää myös uimaopetukseen, sy-
vyytensä vuoksi ei kuitenkaan al-
keisuimaopetukseen. Yhtenä toi-
mintana hän mainitsee aikuisten 
uimakoulun.

”Vauvauintia tulee ilman muu-
ta”, Isomeri sanoo ja mainitsee yri-
tyksen tarjoavan sitä nytkin Noki-
alla ja Jyväskylässä. Käyttöön tulee 
myös läheinen Tammiston raken-
nus, jossa on kuntosali.

Kaupunki ostaa 
vuoroja

Sastamalan kaupungin liikunta-
palvelut on seurannut mielen-

kiinnolla Voimarinteelle synty-
vää vesiliikuntamahdollisuut-
ta. Asiat ovat vielä keskeneräisiä, 
joten varsinaista sopimustakaan 
kaupungilla ja palveluja tuotta-
valla yrityksellä ei voi vielä olla. 
Aikeita palveluiden käytöstä kui-
tenkin on.

”Tein jo alustavan varauksen 
muutamalle jumpalle”, kertoo lii-
kuntakoordinaattori Mirva Saa-
rinen.

Kaupunki aloittaa palvelun 
käytön syksyllä hankkimalla ve-
sijumppa-aikaa kuudelle eläke-
läisryhmälle. Ikäihmiset ja muut 
erityisryhmät ovatkin olleet en-
simmäisenä mielessä, sillä päivä-
koti- ja esikouluikäisten uimaope-
tukseen soveltuvat paremmin Kei-
kyän ja Kiikan lastenaltaat.

Koululaisten uimaopetukses-
ta kaupungin liikuntapalvelut ei 
vastaa, mutta Saarinen uskoo eri-
tyisesti Mouhijärven ja Suoden-
niemen suunnan kouluja kiin-
nostavan uintimahdollisuus Kar-
kussa.

 • Hannu Virtanen

Sastamalan koulutuskuntayhty-
män KOTI-hanke saneeraa par-
haillaan tiloja oppimisympäris-
tölle Karkun Voimarinteelle, jos-
sa remontti valmistuu kesäkuun 
puolivälissä.

”Töitä on tehty kuukauden päi-
vät”, kertoo pääurakoitsijana toi-
mivan Rakennusurakointi Myl-
lymäen edustaja Jari Matikainen. 

Hän sanoo kohteen muistut-
tavan paljon normaalia sanee-
rauskohdetta, jossa kuitenkin eri-
tyispiirteitä ovat esteettömyyteen 
liittyvät seikat isoinen oviaukkoi-
neen ja kaiteineen.

KOTI-hankkeen tavoittee-
na on suunnitella ja rakentaa 
ikääntyville, liikuntarajoitteisille 
ja muille erityistarpeita vaativil-
le henkilöille tulevaisuuden ko-
ti, joka toimii oppimisympäristö-
nä hyvinvointi- ja terveysalan se-
kä rakennus- ja asennusalan opis-
kelijoille.

”Täällä lähihoitajaopiskeli-
jat voivat kohdata vanhuksen 
ja hyödyntää uutta tekniikkaa”, 
esittelee projektipäällikkö Han-
nu Kaunisto.

”Tekniikan puolella pitää li-
säksi osata asentaa sekä huoltaa 

laitteita ja korjata esimerkiksi 
sähkömopo. Huoltomiehistä on-

kin pula muutaman vuoden ku-
luttua”, Kaunisto ennakoi.

Oppimisympäristö perustuu 
muun muassa robotiikkaan, auto-
maatioon ja tietohallintojärjestel-
miin, joita hyödynnetään ikäih-
misten ja erityisryhmien asumis-
palveluissa. Hyvänä esimerkkinä 
uuden ajan ratkaisuista on älylat-
tia, jolta lähtee tieto kaatuneesta 
asukkaasta hoitajalle.

LVI-ALAN 
AMMATTILAINEN

LVI ALAN 
AMMATTILAINENINENAMMATTILAINENINEN

Soita ja pyydä tarjous
044 299 5748
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SSSoiiitta jja pyydä tarjous

Onko meillä varaa
haaskata ruokaa?

H
ämmästyin viime viikolla julkaistua tietoa, jonka 
mukaan kippaamme vuodessa roskikseen syömä-
kelpoista ruokaa 23 kiloa per henkilö. Joillakin hä-

vikkiä ei synny juuri lainkaan ja joku toinen haaskaa peräti 
160 kiloa. Kaikkiaan kotitaloudet siis laittavat syötävää ta-
varaa roskiin 120-160 miljoonaa kiloa, mikä on noin kaksi 
kertaa enemmän kuin kauppojen pois heittämä ruokamää-
rä. Ja sitten me valitamme, että ruoka on kallista! 

Samainen tutkimus paljasti, että hävikkiä syntyy vähem-

män, jos ruokaostokset hoitaa mies. Onko tähän ongel-

maan siis ratkaisu se, että laitetaan isäntä kauppa-asioil-

le? Vai pitäisikö meidän kuitenkin oppia tiedostamaan 

paremmin kulutustottumuksemme ja parantaa tapam-

me, käy kaupassa sitten nainen tai mies?

Ruokahävikin ympäristövaikutukset ovat suuremmat 

kuin esimerkiksi elintarvikkeiden valmistuksen ja kulje-

tusten tai tuotepakkausten aiheuttama ympäristökuor-

mitus. Niinpä haaskaamisen lopettaminen olisikin suuri 

ekoteko. Hukkaan heitetyn ruuan tuottaminen on suuri 

ja vallan turha taakka ympäristölle ja sitä kautta meidän 

kaikkien hyvinvoinnille. 

Yksi syy ruokahävikkiin on Maa- ja kotitalousnaisten 

mukaan uusavuttomuus. Ruokaa kyllä osataan tehdä, 

mutta ei käyttää tähteitä. Niitä tuunaamalla kun saisi 

oikein maukasta arkiruokaa.

Voisihan talkoisiin tulla mukaan myös TV. Joka kana-

valla pyörii kokkausohjelmia, joissa glaseerataan, freesa-

taan, fl ambeerataan ja kandeerataan, mutta voisipa jou-

kossa olla sellainenkin ohjelma, jossa eilisestä riisistä, 

nahistuneesta kiinankaalista ja muista jääkaappiin jää-

neistä jämistä tehtäisiin vokkia ja keitetyistä perunoista 

espanjalaista tortillaa ja niin edelleen. Uskoisin, että täl-

lainen ”niksi-kokki” saisi äkkiä oman fanijoukon.

* * *

Eräs äiti päivitti facebookissa näin: ”Lapsi kysyi, kun 

aloittelin ruuanlaittoa, että ei kai tänään ole ´mitä-kaa-

pista-löytyy -päivä´ ja vastaus oli, että on.” Meillä kaikil-

la pitäisi olla sellaisia päiviä.

Maija Latva

Karkun Voimarinteestä tulossa 
myös vesiliikunnan tyyssija

 ▶ Vesiliikuntaan erikoistunut Aqua Plus aloittaa pian toimintansa tiloissa.

Oppimisympäristöä rakennetaan parhaillaan
▶ Liikuntarajoitteisten uudet vesiliikuntamahdollisuudet ovat 
 vain yksi osa kunnianhimoista KOTI-hanketta.

 • Hannu Virtanen

Keikyän uimahallin omista-
valta Kemiralta tullut tieto 
hallin sulkemisesta nosti en-
simmäisessä aallossa esiin ky-
symyksen liikuntarajoitteisten 
ihmisten uimahallipalvelui-
den järjestämisestä Sastama-
lassa. Vastaus löytyy yllättä-
vänkin läheltä ja Vammalan 
torilta mitattuna vieläpä ai-
van saman matkan päästä.

Karkun Voimarinteen yh-
tenä erikoisuutena on sauna- 
ja allasosaston kattonostin-
järjestelmä, joka vie liikunta-
rajoitteisen asiakkaan puku-
huoneesta pesuhuoneeseen, 
saunaan ja edelleen altaa-
seen. Myös vessakäynnit su-
juvat samalla kyydillä. Hie-
no juttu.

KOTI-hankkeen projektipäällikkö Hannu Kauniston mu-
kaan altaan tarjoamat vesiliikuntamahdollisuudet tukevat 
hyvin Voimarinteen kaikkia toimijoita. Katso lisää kuvia 
Voimarinteen allastiloista: alueviesti.fi .

 ➤ Kommentti

Kyseessä lasten 
turvallisuus
Muistolan päiväkodin piha-aluetta ympä-
röivä aita on merkittävä turvallisuusris-
ki, todetaan päiväkodin vanhempainyh-
distyksen laatimassa aloitteessa, jossa Sas-
tamalan kaupungilta vaaditaan tilanteen 
pikaista korjaamista. Kiinteistöpäällikkö 
Heikki Ahon mukaan tarvetta välittömään 
aidan uusimiseen ei ole. Sivu 9

Pitkä savotta

Myrskyn seurauksena puuta on kaatunut metsiin enemmän 
kuin teollisuus ja laitokset pystyvät sitä käyttämään. Erityi-
sesti kuusitukkia on nyt tarjolla yli tarpeen, sillä tapaninpäi-
vän myrsky ravisteli huomattavan paljon kuusikoita. 

”Tuo on juuri huolestuttavaa kuulla teollisuudelta, koska 
myrskyn kaatamat kuuset olisi tärkeätä saada pois metsis-
tä”, toteaa ylitarkastaja Sanna Paanukoski maa- ja metsäta-
lousministeriöstä ja viittaa mahdollisiin hyönteistuhoihin.
Sivu 15.

Maatalouden kohtalo 
ratkeaa EU:ssa
Alueviesti matkusti viime viikolla eu-
roopan parlamenttiin Strasbourgiin. 
Selvitimme suomalaismeppien näke-
myksiä muun muassa Etelä-Suomen 
maataloustuesta, jonka päättyminen 
uhkaa koko elinkeinoa.
Sivu 16.
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 • Hannu Virtanen

Hämeenlinnan hallinto-oi-
keus hylkäsi valituksen Sas-
tamalan kaupunginvaltuus-
ton päätöksestä, jolla se 
hyväksyi Marttilan liike-
keskuksen asemakaava. Hal-
linto-oikeuden päätökseen 
saa kuitenkin hakea muutos-
ta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Lainvoi-
maisena kaava mahdollistaa 
Citymarketin rakentamisen 
Roismalan risteykseen.

Kaupunginvaltuutettu 
Arto Koivisto vaati yhdessä 
kahden muun kuntalaisen 
kanssa kaupunginvaltuuston 
päätöksen kumoamista. Li-
säksi he esittivät katselmus-
pyynnön ja vaativat aluetta 
toimenpidekieltoon. Oikeu-
denkäyntikuluja he vaativat 
korvattavaksi runsaalla tu-
hannella eurolla.

Valittajat katsoivat, että 
kaupunginvaltuuston pää-
tös on maankäyttö- ja ra-
kennuslain vastainen. Kaa-

va-alueella on merkittävä 
määrä 1980- ja 1990-luvuil-
la rakennettua tai peruskor-
jattua hyväkuntoista raken-

nuskantaa. Sen purkaminen 
pois kaavassa suunnitellun 
rakennusmassan tieltä olisi 
valittajien mukaan vastoin 

valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kohtaa, 
jonka mukaan suunnitte-
lussa on edistettävä olemas-

sa olevan rakennuskannan 
hyödyntämistä.

Ratkaisussaan hallinto-oi-
keus toteaa, ettei se tutki vaa-
timusta tilapäisen toimenpi-
dekiellon määräämisestä. 
Oikeus myös hylkäsi katsel-
muspyynnön, valituksen se-
kä oikeudenkäyntikuluvaati-
muksen.

”Kaupunginvaltuuston 
päätös ei ole valituksessa 
esitetyillä perusteilla laina-
vastainen”, hallinto-oikeus 
katsoo.

Iloisiin näkemisiin!

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

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

TARJOUKSET VOIMASSA TO-MA 26.-30.4., ELLEI  TOISIN MAINITA.

ERÄ!

VOIMASSA TO-LA 26.-28.4.

ERÄ! LOHIFILEE
pakattu
Norja

648
kg
raj. 2 fi lettä/tal.

-50%

Ilman K-Plussa-korttia 7,99 pkt (9,63/kg) 

399
pkt
(4,81/kg)

HK
AITO NAKKI

830 g

2x2-pack!

-43%

Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 3,79 2-pack (1,00/l) sis. pantit 0,80

500
2x2-pack (0,57/l)
sis. pantit 1,60
raj. 2 erää/tal.

-18%

Ilman K-Plussa-korttia 3,65 rs (9,13/kg)

299
rs (7,48/kg)
raj. 2 rs/tal.

naudan
PAISTIJAUHELIHA

400 g

-23%

Ilman K-Plussa-korttia 2,59 pkt (3,70/kg)

199
pkt
(2,84/kg)

Kariniemen Kananpojan
LIEKKI- ja

HUNAJASIIVET
700 g

Palvelusta!

VOIMASSA VAIN PE 27.4.

595
kg

Tapolan
MUSTA-

MAKKARA

-22-34% 449
kpl
(8,98-12,83/kg)

Almondy
PAKASTE-

KAKUT
350-500 g
pakaste

Ilman K-Plussa-korttia 5,79-6,89 kpl (12,87-16,54/kg)

-21%

Ilman K-Plussa-korttia 2,55 pkt (12,75-15,00/kg) 

199
pkt
(9,95-11,71/kg)

Vaasan
ISOÄIDIN DONITSIT 
ja PIKKU DONITSIT

170-200 g

299
pl (1,73/l)
sis. pantin 0,40

Marli
SIMA

1,5 l

2 rs!

-37%

Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 1,99 rs (3,98/kg) 
250

2 rs
(2,50/kg)

vihreät
RYPÄLEET

500 g

100
pkt
(2,50/kg)

PAPRIKA-
LAJITELMA

400 g

PALVELEMMEVAPPUAATTONA 30.4. KLO 8-18VAPPUPÄIVÄNÄ 1.5. SULJETTU

Coca-Cola
VIRVOITUS-

JUOMAT
1,5 l

HYVÄÄN VAPPUUN
K-MARKET HÄIJÄÄSTÄ!

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 
Marttilan liikekeskuskaavasta

 ▶ Lainvoimaisena kaava mahdollistaa Citymarketin rakentamisen Roismalan risteykseen.

Marttilan liikekeskuksen asemakaava mahdollistaa Citymarketin rakentami-
sen Sastamalaan. Valtuusto hyväksyi kaavan jo syyskuussa, mutta siitä vali-
tettiin.

”Päätös ei ole 

valituksessa 

esitetyillä 

perusteilla 

lainavastainen.”

PAKUHUOLTO.FI - SE VIRKEÄ VAIHTOEHTO

Lähteenperänkatu 2, Huittinen
P. 010 232 0355 www.raskone.fi
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 • Hannu Virtanen

Koululaisten huoltajilta pe-
rittävät aamu- ja iltapäivä-
toiminnan maksut säilyvät 
ennallaan Sastamalassa tu-
levana lukuvuonna 2012-
2013. Kuukausimaksu on 
60 euroa enintään kolmes-
ta tunnista päivässä, 80 eu-
roa enintään neljästä tunnis-
ta päivässä ja 100 euroa yli 
neljästä tunnista päivässä. 
Jos lapsi osallistuu toimin-
taan enintään kymmenenä 
päivänä kuukaudessa, peri-
tään maksusta vain puolet.

Ryhmään voidaan ottaa 
lapsia satunnaisesti ilman 

eri hakemusta, jos esimer-
kiksi huoltajalla on pakol-
linen ja kiireellinen meno. 
Tällöin kertamaksu on kah-
deksan euroa.

Aamupäivä-
hakijoita tarvitaan 
viisi
Aamu- ja iltapäivätoimin-
ta on tarkoitettu niille 1. ja 
2. luokan oppilaille, joiden 
vanhemmat ovat työssä tai 
opiskelevat sekä erityisope-
tuksessa oleville 3.-9. luo-
kan oppilaille.

Aamupäivätoimintaryh-
mä perustetaan, mikäli ha-

kijoita on vähintään vii-
si, ja iltapäiväryhmä, mi-
käli hakijoita on vähintään 
seitsemän. Toiminta lak-
kaa, jos lapsiluku jää kak-
si kuukautta peräkkäin al-
le vähimmäismäärän. Niis-
sä kaupungin ylläpitämissä 
ryhmissä, joissa toimii sa-
manaikaisesti esiopetus, 
lapsiluku voi jäädä alle mi-
nimimäärien.

Hakuaika päättyy 
15.toukokuuta

Mikäli aamu- ja iltapäivä-
toimintaryhmiin on tar-
peeksi hakijoita, ryhmien 

toimintapaikat Sastamalas-
sa ovat Häijää, Illo, Karkku, 
Kiikka, Marttila, Muisto-
la, Pehula, Stormi, Suoden-
niemi, Tyrväänkylä, Uotso-
la ja Varila. Toimintaa on 
kaikkina koulupäivinä jo-
ko kello 7.30–10.00 tai kel-
lo 12.00-17.00 lukuun otta-
matta lauantaityöpäiviä ja 
koulun päätöspäiviä.

Hakuaika koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoimin-
taan päättyy tänä keväänä 
15. toukokuuta. Toimintaan 
haetaan erillisellä hakulo-
makkeella, joka toimite-
taan Kasvatus- ja opetus-
keskukseen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 
maksut ennallaan Sastamalassa

 ➤ Poliisin piiristä

Avoinna:
ark. 7-21, la 7-18

su 12-18

Konsulentit: pe 26.4. Pyymäki, la 27.4. Leivo ja Suominen

1490
Suominen
BROILERFILE
pippuri-
juusto-
täyte  

kg 1790
Suominen
UUNI- ja PAAHTOSAVU-
KINKKU
  

kg

Pohjolan juustoviipaleet
EDAM, GOUDA
ja KERMA-
JUUSTO
500 g 
(7,98 kg) 399 1998

pkt
pkt

Karjala
OLUT
0,33 l/tlk
18-pack 
(2,91 l)
hinta sis. pantit
(hinta voimassa 26.4. alkaen)

Herkkutorista lauantaina 28.4.

Suomalaiset
TOMAATIT
ja 
KURKUT 279

kg

KAUPPIAS VAIHTUIKAUPPIAS VAIHTUI K-Supermarket Torikeskuksen uusi kauppias 
Saku Uuranmäki sekä tuttu henkilökunta 
toivottaa kaikki asiakkaat tervetulleiksi!

Pyymäki 
SEVILLAN SÄMPYLÄT 
5 kpl/pss (7,96 kg) ja
SEITSEMÄN 
VILJAN LEIPÄ
500 g (3,98 kg) 

Hollantilainen
PAPRIKA
värilajitelma
400 g/pss

pss
kpl1

Herkkutorista lauantaina 28.4.

Tarjouksemme to-su 26.-29.4.Tarjouksemme to-su 26.-29.4.

99 100

Torikatu 1, 
Sastamala

p. 010 239 9750

Ajanvaraus:
Puh. (03) 511 2288
www.viksu.net
Avoinna : ma - pe 9 - 17 
Marttilankatu 44
38200 Sastamala

Samalla juhlimme 
Eläinklinikka Viksun
5-vuotis synttäreitä!

Tervetuloa 
koiran kanssa tai ilman!

Tarjolla
kahvia &
kakkua

Paikalla Royal Canin edustaja 
kertomassa ruokinnasta ja Orion 
Pharman edustaja esittelemässä 
Aptus-tuotteita,  punkkikarkotetta yms.

Päivittäisruuista

 -10%

VARAUDU KESÄÄN:

 (norm. 9.80,-)

 (norm. 9.90,-)

 (norm. 7,95,-)

 (norm. 8,25,-)

 /2 pkt

Tarjoukset voimassa vain la 5.5
niin kauan kuin tarvaraa riittää.

 Paikalla koirahieroja
Sanna Laine

Tule juttelemaan
koirasi lihashuollosta

La 5.5. ajan varanneille
5 € alennus
 hieronnasta

Koiraystävällinen

 
Avaa ovensa

la 5.5. klo 10-14

Mies pahoinpiteli 
avopuolisoaan

Sastamalan poliisi epäi-
lee miehen pahoinpidelleen 
avopuolisoaan pariskun-
nan asunnossa Aarnontiellä 
heittämällä naisen päin soh-
vaa. Epäilty väkivallanteko 
tapahtui sunnuntaina ilta-
päivällä.

Nokkakolari 
Saappaalantiellä

Pehulan suunnasta tulleen 
henkilöauton kuljettaja me-
netti tuntemattomasta syys-
tä ajoneuvonsa hallinnan 
Saappaalantiellä Sastamalas-
sa lauantaina. Auto ajautui 
kulkusuunnassaan tien va-
semmalle kaistalle törmäten 
vastaantulevan henkilöau-
to vasempaan etukulmaan. 

Ajoneuvot vaurioituvat tör-
mäyskohdistaan.

Ikkunalaseja 
säpäleiksi 
viikonloppuna
Sastamalan poliisi epäilee 
nuoren naisen rikkoneen 
matkapuhelimen ja oven ik-
kunan lauantaina aamuyöstä 
Kuntolantiellä.

Perjantai-iltana poliisi ta-
voitti Poikkikadulta mies-
henkilön, jonka epäillään 
rikkoneen kerrostalon oven 
lasin.

Kännikuski 
Huittisissa

Mieshenkilö kurvaili henkilö-
autollaan alkoholin vaikutuk-
sen alaisena Huittisissa. Polii-
sipartio pysäytti miehen Ma-

tikkalankadulla maanantaina 
iltapäivällä, ja puhallus alko-
metriin antoi lukemat 1,9 pro-
millea. Puhallus ylittää törke-
än rattijuopumuksen rajan.

Törkeä ratti 
Kokemäellä

Kokemäen poliisi sai maa-
nantaiaamuna ilmoituk-
sen Risteentiellä ojaan suis-
tuneesta autosta. Keskustan 
suunnasta tullut ajoneuvo 
oli käynyt pientareen puo-
lella jo ennen ulosajoa. Mat-
ka oli kuitenkin jatkunut, ja 
kuljettaja oli suistunut pian 
uudelleen ojaan. 

Mieskuljettajan puhallus 
alkometriin antoi tulokseksi 
3 promillea. Kuljettaja vietiin 
tutkimuksiin Satakunnan 
keskussairaalaan. Tapausta 
tutkitaan törkeänä rattijuo-

pumuksena ja liikennetur-
vallisuuden vaarantamisena.

Autoilija kolmion 
takaa mopoa päin

Mopo ja henkilöauto törmä-
sivät Kokemäellä Kauvatsan-
tien ja Viinikantien risteyk-
sessä. Autoilija kurvasi Viini-
kantieltä kärkikolmion takaa 
Kauvatsantietä ajaneen mo-
pon vasempaan kylkeen. Mo-
pon kuljettaja loukkaantui lie-
västi. Ajoneuvoihin tuli jon-
kin verran vaurioita. Kolari 
sattui lauantaina iltapäivällä.
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 • Hannu Virtanen

Sastamalan kaupparaken-
taminen on saanut uut-
ta puhtia myös rakenteilla 
olevasta Tokmannin myy-
mälästä, jonka rakennut-
taja on paikallisessa omis-
tuksessa oleva kiinteistö-

osakeyhtiö. Kyseessä on 
yhteistyöhanke, jossa ra-
kennusliike Jatke raken-
taa tilat Kiinteistö Oy Sas-
tamalan Jatkeelle. Kiinteis-
töfi rman kolme omistajaa 
yhtä suurin osuuksin ovat 
Sirpa Tuominen, Kari 
Tuominen ja Mika Kos-

kinen. ”Meillä on vuok-
rasopimus Tokmannin 
kanssa. Rakennus val-
mistuu ja myymälä avaa 
ovensa joulumyyntiin”, 
kertoo Kiinteistö Oy Sas-
tamalan Jatkeen toimi-
tusjohtaja Sirpa Tuomi-
nen.

 • Hannu Virtanen

Säästömarketin nykyis-
tä myymälää kaksi ker-
taa suurempi liiketila val-
mistuu Häijääseen näil-
lä näkymin keväällä 2014. 
Sastamalan kaupungin ja 
kauppias Mika Koskisen 
omistaman Kiinteistö Oy 
Häijäänvaraston välillä on 
neuvoteltu maankäyttöso-
pimus, joka tähtää uuden 
myymälän rakentamiseen. 
Tarkoituksena on mah-
dollistaa nykyisen Säästö-
marketin siirtyminen Tii-
salantien pohjoispuolelle 
ja tutkia samalla mahdol-
lisuuksia lisätä myymälän 
liikepinta-alaa. 

Kauppias Mika Koski-
nen kertoo, että ratkaisul-
la tavoitellaan 5 000 neliö-
metrin rakennusoikeutta. 
Nykyinen market on kool-
taan 2 500 neliömetriä.

”Vielä on avoinna se, tu-
levatko kaikki tilat omaan 
käyttöön vai tuleeko ra-
kennukseen myös vuok-
ratiloja. Kiinnostusta tilo-
ja kohtaan on”, Koskinen 
sanoo.

Kiinteistö Oy Häijään-
varasto on Mika Koskisen 
kokonaan omistama yhtiö, 
mutta uudessa myymälä-
hankkeessa ovat mukana 
myös yrittäjät Sirpa ja Kari 
Tuominen.

Kaava valmiiksi 
vuodessa

Maankäyttösopimus koskee 
Säästömarketin asemakaa-
vaa ja asemakaavanmuutos-
ta. Muutostyössä pyritään 
etenemään niin, että kau-
punki voisi hyväksyä kaavan 
viimeistään vuoden kuluttua 
keväällä.

Säästömarketin nykyisen 
rakennuspaikan käyttötar-
koitusta muutetaan siten, et-
tä se ei mahdollista sellais-
ta kaupan alan rakentamista, 
jolla voisi olla haitallisia vai-
kutuksia palvelutarjontaan 
Häijäässä.

Kiinteistö Oy Häijäänva-
rasto esitti jo viime vuoden 
tammikuussa, että kaupunki 
ryhtyisi toimenpiteisiin ase-
makaavan laatimiseksi yhti-
ön omistamille alueille Sääs-
tömarketin pohjoispuolella. 

Häijäässä on nykyisen ase-
makaavan mukaan raken-
nuspaikka seudullisesti mer-
kittävälle vähittäiskaupan 
suuryksikölle ja nykyisen 
Säästömarketin tontilla ra-
kennuspaikka hieman pie-
nempää suuryksikköä var-
ten. 

Kaupunki aloitti neuvot-
telut maanomistajien kanssa 
sellaisen asemakaavahank-
keen käynnistämiseksi, jos-
sa olisivat mukana molem-
mat suuryksiköt. 

Aluksi pyrittiinkin maan-
käyttösopimukseen, jos-
sa olisivat mukana Sasta-
malantien molemmin puo-
lin sijaitsevat suuryksiköi-
den maanomistajat. Vuoden 
alussa kaupungille kuiten-
kin ilmeni, että edellytyk-
siä tällaisen kolmikantai-
sen sopimuksen syntymi-
selle ei ole.

Puh. (02) 560 1040

Ilmainen keittiöiden mittaus- ja suunnittelupalvelu, soita ja varaa mittausaikasi (02) 560 1040.

Laatua edullisemmin

OMAKOTIRAKENTAJAPÄIVÄT

300€INDUKTIOTASO
ja ERILLISUUNI alk.
Tilatessasi meiltä omakotitalosi kaikki 
kiintokalusteet ajalla 21.4.-11.5.2012

touko-kesäkuu 
ma-pe 10.00-17.00, la 10.00-14.00

heinä-lokakuun puoliväli 
ma-pe 10.00-17.00

KARIMAAN PORTIT AVAUTUVAT 
JÄLLEEN PALVELEMAAN 
ASIAKKAITA KE 2.5.2012

Kolsintie 123 32800 Kokemäki

kpl
10,-€

nippu
6,-€

kpl
20,-€

Erät:

TERVETULOA!

Kauppias Mika Koskisen mukaan uuden Säästö-
marketin yhteyteen voi tulla myös vuokralaisia. 
Kiinnostusta on.

Tokmannin tontin naapurina Vammalassa on paloasema, joka näkyy ku-
vassa takana oikealla.

Vammalan Tokmanni 
avautuu joulumyyntiin

 ▶ Rakennuttaja on paikallinen yhtiö.

Uusi Säästömarket valmistunee 
Häijääseen keväällä 2014

 ▶ Kaupungin ja Kiinteistö Oy Häijäänvaraston maankäyttösopimus
 pohjustaa Säästömarketin uutta suurmyymälää.

”Ratkaisulla tavoitellaan 

5 000 neliömetrin 

rakennusoikeutta

Pesurinkatu 1, SASTAMALA

Kesä keikkuen tulevi

Puutarhamyymälämme
avaa ovensa

LAUANTAINA 28.4.

TUPLA-
BONUS

Sastamalassa
lauantaina

Touko- ja kesäkuu: ark. 9-17, la 9-14
Loppukesä: ark. 9-17, la 9-13

Tervetuloa ostoksille!
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SASTAMALAN
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 
To 26.4.- su 29.4. ”Eläviä sano-
ja”- kokoussarja. Tilaisuudet: To 
26.4. klo 19 Koskilla, Saksankuja 
6, Suodenniemi. Pe 27.4. klo 19 
Haapamäellä, Savistonkatu 14, 
Ikaalinen. La 28.4. klo 19 Hannu 
Koskelalla, Pokluntintie 9,Sasta-
malan Sammaljoki, Rautaniemi.
Su 29.4. klo 16 ja klo 18 Sasta-
malan Vapaakirkossa, Pikku-
suonk. 5:ssä. Puhujana kaikis-
sa em. tilaisuuksissa evankelista 
Maija Haikonen. Mukana myös 
Kari Härkönen ja laulajia. Su- 
buff etti väliajalla, pyhäk. klo 18.
Pe 27.4. Lähimmäisruokailu. 
Klo 11.30 Hartaus, klo 12 alk. 
Ilmainen ruokailu ja Eu- kas-
sien jako. Klo 19 Nuorten ilta, 
Piket. Kirpputori Valonpilkus-
sa klo 10- 17 kassipäivä (2 eur/
vaatekassi.
Ti 1.5. klo 18 Kristittyjen yhtei-
nen vappujuhla, Mirja ja Martti 
Ojares TV7:sta, mieskuoro Can-
ticorum, Tuula ja Veli- Matti Se-
lin, Kari Härkönen, kahvi- ja 
makkaramyynti

SLEY VAMMALA
Luther-talossa:
Ke 25.4. klo 16.00 Virsikannel-
piiri, Päivi Vuoriston johdolla.
Pieni suuri raamattukurssi al-
kaa: Pe 27.4. klo 18.00 Luen-
to. Apostolien teot 1. Kahvit klo 
19.00 luento jatkuu klo 20.00 il-
tahartaus.
La 28.4. klo 13.00 Luento, Apos-
tolien teot 2, klo 14.00 lou-
nas. Klo 14.30 opetus jatkuu. 
Klo 15.15 Luento Apostolien-
teot 3-4. klo 16.00 kahvit. Klo 
16.30 Luento Apostolien teot 5. 
Klo 17.15 Luento Apostoliente-
ot 6-7. Klo 18.00 ”Kristittyjä vai-
nottiin silloin.” Entä nyt?
Su 29.4. klo 14.00 Luento Apos-
tolien teot 8. Klo 14.45 kahvit. 
Klo 15.15 luento Pyhästä Hen-
gestä. Klo 16.00 Kurssin pää-
töskeskustelu. Opettajina Erkki 
Koskenniemi ja Jari Rankinen.
Ma 30.4. klo 18.00 Vappuaaton 
laulajaiset. Yksinlaulua Mer-
vi Marku ja Raija Seurala. Lau-
suntaa Maire Sillanpää. Viulu-
musiikkia Matleena Kinnanen, 
säestykset Henna Simola. Arpa-
jaiset, sima- ja kahvitarjoilu.
Karkussa:
Su 29.4. klo 11.00 Messu ja kas-
te Karkun ev. opistolla, toimit-
taa Jari Rankinen, Lauri Parvio 
ja Pekka Huhtinen. Pyhäkoulu, 
kahvit.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

To 26.4. klo 10 alkaen Kids’ Ac-
tion Night –kokoamistalkoot. 
Klo 19 srk-kuoron harjoitus.
Pe 27.4. klo 18-21 Kids’ Acti-
on Night.
La 28.4. klo 19 nuorten kohtaa-
minen KellariKahvilassa.
Su 29.4. klo 11 koulutyön juh-
lavuoden päätöskokous, Lee-
vi Ahopelto, pyhäkoulu ja raa-
mis. Musiikki: Pauliina Mäki-
Soini, Rainer Lindeman, Steven 
Buckingham. Aloitamme ylis-
tyshetkellä klo 10.30. Nuorten 
maksullinen kahvitarjoilu kou-
lutyön hyväksi. Klo 18 Jumala 
voi – Evankeliumin ilta.
Ti 1.5. klo 18 TV7:n Mirja Ja 
Martti Ojares yhteisessä ko-
kouksessa Vapaakirkossa, Pik-
kusuonkatu 5 B. Ke 2.5. klo 10 
Mamma Café. Klo 19 rukous-
ilta.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 25.4. klo 18.30 naistenilta, 
miestenpiiri Timo Sepällä
To 26.4. klo 19.30 nuortensolu

Seurakuntatietoja Pe 27.4. Klo 11.30 Veteraanipäi-
vän seppeleen lasku sankarihau-
dalle ja klo 12 ruokailu ja kahvit 
veteraaneille puolisoineen ja lä-
heisineen srk-keskuksessa, Her-
ranen. Klo 18 Yht.krist. naisten 
raamattupiiri Hannele Huhta-
lassa.
Ma 30.4. Klo 18 Lauttak. läh.pii-
ri Helena-salissa, Honkanen.
Ke 2.5. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 14 Lauluhetki 
Kaarirannassa. Klo 15 Naisten-
piiri Helena-salissa, Honkanen. 
Klo 17 Rukouspiiri Israelin ja 
Suomen puolesta, takkahuone.
To 3.5. Klo 10 Ystävänkama-
ri Kaila-salissa. Klo 18 Lähe-
tysavun seurat Helena-salissa. 
Klo 18.30 Kirkkokuoron harj. 
Birgitta-salissa.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

Pe 27.4. Klo 9 Veteraanipäivän 
kukkien lasku veteraanikivelle ja 
sankarihaudoille, jonka jälkeen 
kahvit srk-talolla.
Su 29.4. Klo 14 Messu Vampu-
lan kirkossa, Salenius, Pirkko 
Mesihää, Anneli Hämäläinen, 
Seija Alanen, Helinä Ylikännö. 
Messun jälk. Anneli Saleniuk-
sen syntymäpäiväkahvit srk-ta-
lolla, kaikki seurakuntalaiset 
ovat tervetulleita!
To 3.5. Klo 17.30 Kirkkokuoron 
harj. srk-talolla.

HUITTISTEN 
KOTIKIRKKO

www.huittistenhsrk.fi 
Ke 25.4. klo 12 Päivärukous-
hetki
To 26.4. klo 17.30 Kuoroharjoi-
tus klo 18.30 Miestenpiiri Va-
paakirkossa
Pe 27.4. klo 7 Aamurukoushet-
ki klo 18.30 Rukouskokous Ani-
ta Ruusumaalla, Puistokuja 4
La 28.4. klo 11-12 Leppis-ker-
ho Nuorisoklubilla klo 15 Eväs-
tä elämään -tilaisuus, hengen ja 
ruumiin ravintoa, ruokailu, mu-
siikkia, ruokakassit
Su 29.4. klo 11 Jumalanpalve-
lus, Timo Einola, pyhäkoulu klo 
11.30-12.30, srk-kuoro
Ke 2.5. klo 12 Päivärukoushetki

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 
Ke 25.4.  Osallistutaan rukouk-
seen Israelin ja Suomen puoles-
ta klo 17 SRK-keskuksen Takka-
huoneessa. Lauluhetki Ainoko-
dissa klo 17.15 ja TK:ssa klo 18. 
Äitienpäivän yht.kr. Israel-tilai-
suuden (Damkani) suunnittelu-
palaveri SRK-keskuksen Hele-
na-salissa klo 19. Ylistyslaulu-
harjoitukset klo 19.
To 26.4. Taking part in English 
Bible Study at 6-7.30 p.m. with 
Such and Satu Gaya, Tavinkatu 
4, Peipohja. Miesten raamattu-
piiri klo 18.30.
Pe 27.4. Aamurukous Mattel-
mäessä klo 10. Nuorisoalfa klo 

Pe 27.4. klo 19 nuortenilta, klo 
19 rukousilta Seppo Keseliuk-
sella, Linnantie 148
Su 29.4. klo 14 Elämän lähteel-
lä, kahvitarjoilu.Veli-Matti Savi-
joki, Toivonsäde
Ma 30.4. klo 13 Sanaa ja soppaa, 
Veijo Salminen ja Timo Seppä, 
klo 19rukousilta Leo Salo.
Ti 1.5. klo 18 Yhteiskristillinen 
TV7 -tapahtuma Sastamalan 
Vapaakirkolla. Mirja ja Mart-
ti Ojares.
Ke 2.5. klo 18.30 naistenilta, 
miestenpiirit Savijoella ja Timo 
Sepällä
To 3.5. klo 19.30 nuortensolu

VAMMALAN SEUDUN
KANSANLÄHETYS

Vammala:
Ke 25.4. klo 18 Roismalan Raa-
mattupiiri, Hörkön Tuomon 
johdolla
To 26.4. klo 9.30-11.30 Äiti-
parkki, Pikkusuonkatu 5 B klo 
12-15 Lastenkammari, Pikku-
suonkatu 5 B klo 18 Raamattu- 
ja rukouspiiri, Puistokatu 18, 
Raija Majanen
Ti 1.5. klo 18 Yhteiskristillinen 
Vapputapahtuma, TV-7:n  Mir-
ja ja Martti Ojares
To 3.5. klo 9.30-11.30 Äitipark-
ki, Pikkusuonkatu 5 B klo 12-15 
Lastenkammari, Pikkusuonka-
tu 5 B klo 18 Raamattu- ja ru-
kouspiiri, Puistokatu 18, Tuo-
mo Hörkkö
Karkku, KEO:
Su 29.4. klo 11 MESSU JA KAS-
TE Jari Rankinen, Lauri Parvio, 
saarna Pekka Huhtinen

THE RIVER SASTAMALA
To 26.4. klo 18 Israel-ilta Kii-
kan uimahallitalon Maremmas-
sa. Lääkäri Arja Niemelä kertoo 
ensi kesän juutalaislasten leiris-
tä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

GRACE HOUSE SASTAMALA
www.onewaymission.fi 

To 26.4. klo 19.00 Sanan ja ru-
kouksen ilta: Jeesuksen Kristuk-
sen persoona, Ari Lepistö
Ti 1.5. klo 19.00 Israel-uutiset, 
Vuoden 1967 rajat: Jerusalem 
ja siirtokunnat. Kahvitarjoilu. 
Länsitie 2, Kiikka. Tervetuloa!

KIIKAN KOTISEURAKUNTA
Ke 25.4. klo 19 Rukousilta.
Su 29.4. klo 14 Päivätilaisuus.
Ma 30.4. klo 9 Aamurukous-
hetki.
Ke 2.5. klo 19 Raamattutunti 
A.Tanhula. Tervetuloa !

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU:
Onni Oskari Ahonen, Melinda 
Eufrosyne Estelle Suittio, Veeti 
Manu Matias Touronen.
KUOLLUT:
Aune Kerttu Kulmala 89 v.
Pyhäpäivä:
Su 29.4. Klo 10 Messu Huittis-
ten kirkossa, Seija Lähteenmäki, 
Kultalahti, Uutaniemi ja Kirk-
kokuoro. Suttila-Riesolan kin-
keripiiri avustaa. Klo 13 Nan-
hian diak.piirin 55-vuotisjuhla 
Ala-Juuselassa, Herranen. Klo 
16 Keidasmessu Birgitta-salissa, 
Herranen. Klo 18 ”Ennen kuin 
hopealanka katkeaa ja kultamal-
ja särkyy” Sley:n ruk.huoneessa, 
Markus Halminen.
Viikkotilaisuudet:
Ke 25.4. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 17 Rukouspii-
ri Israelin ja Suomen puolesta, 
takkahuone. Klo 18 Vapahtajan 
hoidossa –ilta Sley:n ruk.huo-
neessa, Hilkka ja Jaakko Gum-
merus, Oiva Salli.
To 26.4. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 18.30 Kirkko-
kuoron harj. kirkossa.

18.  Yht.kr. naisten raamattupiiri 
Hannele Huhtalalla klo 18.
La 28.4. Yht.kr. Leppis-kerhon 
kevään päätös Nuorisoklubil-
la klo 11-13, Hanna Heinonen 
ja Heli Hämäläinen. Street team 
klo 20-22.30.
Su 29.4. Pyhäkoulu Runko 1:ssä 
klo 18. Sanan äärellä klo 18, Rai-
mo Lehkonen, Ritva Kirra, raa-
mattutunnit n.klo 18.15 ja 19.05.
Ma 30.4. Laulun ja rukouksen 
ilta klo 19. 
Ke 2.5. Lauluhetki Kun. VK:ssa 
klo 17.15 ja TK:ssa klo 18. Ylis-
tyslauluharjoitukset klo 19. Ter-
vetuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KASTETTU:
Aleksi Matti Juhani Aarikka.
KUOLLUT:
Rauni Sinikka Hanhilampi s. 
Välke 68 v.
To 26.4. Diakonian vapaaeh-
toisten kokoontuminen srk.kes-
kuksen alakerrassa klo 17. - Ru-
kouspalvelu srk.keskuksen tak-
kahuoneessa klo 18, KREL. 
Pe 27.4. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. Veteraanipäi-
vän seppeleenlasku kirkkopuis-
tossa klo 13. Ruoka- ja kahvitar-
joilu veteraaneille ja heidän lä-
heisilleen srk.keskuksessa klo 
13.30, juhla srk.keskuksessa klo 
14, juhlapuhujana Ville-Veikko 
Rantanen.
Su 29.4. Messu Kauvatsan kir-
kossa klo 10, Veikko Ruusuvuo-
ri, Henri Tuominiemi.  – Sana-
jumalanpalvelus Kokemäen kir-
kossa klo 13, Veikko Ruusuvuo-
ri, Henri Tuominiemi.
Ma 30.4. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. Raamattupiiri 
srk.keskuksessa klo 18.
Ti 1.5. Tuomasryhmän juhla-
konsertti srk.keskuksessa klo 15. 
Lauluja vuosien varrelta, yhteis-
laulua, kahviraha yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. 
Ke 2.5. Mummon kamma-
ri Kauvatsan srk.talolla klo 13. 
Miesten saunailta Aittakarissa 
klo 18.
To 3.5. Omaishoitajien ryhmä 
srk.keskuksen alakerrassa klo 
13-14.30. Kristilliset eläkeläiset 
srk.keskuksessa klo 14. Mukana 
Tapio Vainio. Tulkkilan lähetys-
piiri klo 18 Hilkka ja Antti Aal-
to-Setälässä, Setäläntie 41.
Ilmoittautuminen syksyn 2012 
päiväkerhoryhmiin:
Päiväkerhoryhmiä on 3-5-vuo-
tiaille lapsille. Ilmoittautumi-
nen kerhoihin 11.5 mennes-
sä puhelimitse tai ilmoittautu-
mislomakkeella, jonka saa päi-
väkerhosta. Uusille kerholaisille 
järjestetään tutustuminen Ko-
kemäen srk.keskuksessa ke 2.5 
klo 18, jolloin on myös mahdol-
lisuus ilmoittaa lapsi päiväker-
hoon. Tiedustelut Mervi Pruu-
ki puh. 04-754 6014.
Perhekerho:
To 26.4. Perhekerho Kauvatsan 
srk.talolla klo 9.30-11. Vappu-
naamiaiset ja nyyttikestit.

Ti 8.5. Perhekerho srk.keskuk-
sen alakerrassa klo 9.30-11.
To 10.5. Kauvatsan perhekerho 
ulkoilee Päiväpesän leikkiken-
tällä klo 9.30-11.
Pyhäkoulu:
Su 29.4. Pyhäkoulu Hermannis-
sa klo 13.
To 3.5. Kaakaopyhis Kauvatsan 
srk.talolla klo 15.15-16.30.

JOKILAAKSON 
SEURAKUNTA

www.jokilaaksonsrk.net
To 26.4. klo 18 Etsikää ensin 
Herraa –rukousilta. Herra on 
hyvä. Marjatta Rohila. Musiikis-
sa Mirja Lundman ja Tapio Kos-
kela. Iltapala.
Su 29.4. klo 13 Ehtoollisju-
malanpalvelus. Pasi Mettänen, 
Markku Tuomikorpi. Musiikis-
sa Lea Leppänen, Hannu Tuo-
mi ja ylistyskuoro. Lapsille py-
häkoulu. Kahvit.
Ti 1.5. Soppakirkko klo 12. Il-
mainen ruokailu. Tule sanan, 
musiikin ja makkarakeiton ää-
reen. Myös simaa tarjolla. Vietä 
erilaista vapunpäivää!

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

KUOLLUT:
OsmoJohannes Mikkola 76v.
Ke 25.4. klo 18 alk. Kunnotto-
mat miehet Metsästysseuran 
majalla.Mukana Kalervo Aro-
mäki. Kirkkovaltuuston kokous 
klo 19 srk-talolla. To26.4.klo 18 
Sanan ja rukouksen ilta srk-ta-
lolla. Klo 18 kahvi, klo18.30 
Elim Swing Band Porista. Las-
tenhoito järjestetty.
Pe 27.4. klo 10 Kansallisen vete-
raanipäivän tilaisuus srk-talolla. 
Kunta ja seurakunta järj. Klo 16-
18 Lähetystori srk-talolla.
Su 29.4. klo 10 Messu kirkossa. 
past. Heikki Lehtimäki.
Ma 30.4. klo 14 Raamattupiiri 
srk-talolla, Tellervo Kuusiran-
ta pitää.
Ke 2.5.klo 13 Hartaus Ilolan 
palvelukodissa. To 3.5.klo 19 
Kuorsumaan kinkerit Sakuko-
dalla, Tuula ja Sakari Anttila. 
Huom!

KIIKOISTEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
Ke 25.4. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sanan 
ja rukouksen ilta, klo 18 Kun-

nottomien kerho kokoontuu 
metsästysmajalla, ohjelmassa 
patikointia, saunomista, mak-
karan paistoa, keskustelua, Ka-
lervo Aromäki pitää alustuksen.
To 26.4. klo 6-7 Aamun rukous-
hetki, klo 18 yhteiskristillinen 
Sanan ja rukouksen ilta, muka-
na Elim Swing Band Porista.
La 28.4. klo 19 Nuortenilta.
Su 29.4. klo 12 Päivätilaisuus.
Ma 30.4. klo 8-9 Aamun ru-
koushetki.
Ke 2.5. klo 19 Sanan ja rukouk-
sen ilta.

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KUOLLUT:
Maire Kyllikki Huhtala 88v.
Su 29.4. klo 10 sanajumalan-
palvelus, Veteraanipäivän sep-
peleen lasku, klo 10 Pyhäkou-
lu vintillä
Ma 30.4. klo 18 vapunaatonseu-
rat Leena ja Yrjö Kortelahdella, 
Tellervo Kuusiranta, Hanna-
Leena ja Mika Piittala
To 26.4. ei kuoroharjoitusta
Su 6.5. klo 10 messu
Ti 8.5. klo 9-15 Kirkkoretki Sas-
tamalaan Viiden kirkon retkel-
le, ilm. Anu Jokinen-Lundén 
p.040-725 40 66
Tiedot kouluikäisten leireistä 
löytyvät nettisivuilta.

Punkalaidun 
KUOLLEET: 
Laina Elina Yli-Nikkilä 98 v., 
Pertti Juhani Kiiski 70 v., Rei-
no Valter Ahvenus 95 v. (Loi-
maan srk.)

KASTETUT:
Pekka Väinö Olavi Huuskonen, 
Emma Katariina Ollula
Ke 25.4. klo 16.30 Raamattu- 
ja katekismuskoulu srk-talolla, 
Tulkki. Klo 19.00 Miesten pii-
ri srk-talolla, Tulkki. Klo 19.00 
Yhteisvastuukonsertti Pappi-
lan salissa, Loimaan seudun 
musiikkiopisto ja Huittisten 
musiikkiopisto, vapaaehtoinen 
maksu yhteisvastuun hyväksi.
To 26.4. klo 14.00 Omakerho 
Toukolassa, Pyykkö. Klo 18.00 

Vauvauutisia
Meri Irri ja Sami Seppä

Sastamalasta ovat saaneet
tyttövauvan 3.4. 

VAS:ssa Sastamalassa.

Kristiina ja Paul Winter
 Sastamalasta ovat saaneet 

poikavauvan 11.4. 
VAS:ssa Sastamalassa.

Tella ja Teuvo Pohjanterho 
Sastamalasta ovat saaneet 

poikavauvan 13.4. 
VAS:ssa Sastamalassa.

 

Ikävöitsen täältä päästä kotimaahan ikuiseen. (virsi 105:4)

Kellot kutsuvat messuun
su 29.4.  Tyrvään kirkko klo 10, Järvinen, Tenkanen, Vuoristo,  
  Karkun kappelikuoro ja Raimo Numminen
  Suodenniemen kirkko klo 10, Paavilainen, Rajalampi
  Kiikan kirkko klo 18, Paavilainen, Inkeroinen

Kokoonnumme yhteen
la 28.4.  Tuuli hiljaa henkäilee -kevätlaulukonsertti, 
  Vammalan srk-talo klo 17, Vammalan kamarikuoro  
  ja Sastamalan srk:n lapsikuoro, Inkeroinen
ma 30.4.  Vappuaaton munkkimyyjäiset S-Market Sastamalan  
  sisäänkäynnin luona klo 11 alkaen, 1 e/kpl niin kauan  
  kuin munkkeja riittää, YV-tapahtuma
ke 2.5.  Keskiviikkokerho, Sammaljoen kirkko klo 13
  Aikuisten päiväpiiri, Roismalan päiväkerho klo 13
  Miesten saunailta, Houhajärven leirimaja klo 17

Keikyän kappeliseurakunta
pe 27.4.  Kansallisen veteraanipäivän kunniakäynti 
  sankarihaudalla klo 11.30, kahvitarjoilu kirkossa
su 29.4.  Pyhäkoulu, srk-talo klo 11
to 3.5.  Lauluseura, srk-talo klo 12
  Patsaspuisto-tapahtuman suunnittelupalaveri, 
  srk-talo klo 17

Kiikan kappeliseurakunta
la 28.4.  Seurat Suomisella Kiikan pappilassa klo 18 

Mouhijärven kappeliseurakunta
pe 27.4.  Kansallisen veteraanipäivän kunniakäynti 
  sankarihaudalla klo 12.30, juhla, srk-koti klo 13
ti 1.5.  Tuomaslauluharjoitukset, 
  Mouhijärven kirkko klo 18.15
ke 2.5.  Vanhemman väen kerho, Oravanpesä klo 13

Suodenniemen kappeliseurakunta
pe 27.4.  Kansallisen veteraanipäivän kunniakäynti sankari-  
  haudalla klo 10, Veteraanijärjestöjen ja Lotta-
  perinteen järjestämät kahvit srk-talolla, 
  mukana Suodenniemen Souvarit 
su 29.4.  Pyhäkoulu Vanhakulkulla (Väissintie 21) klo 13
ti 1.5.  Christer Jokelan kevätkonsertti, srk-talo klo 14,   
  kahvitarjoilu, vapaaehtoinen ohjelma 10 e 
ke 2.5.  Salmin leirikeskuksen talkoot klo 8 alkaen
su 27.5.  50-vuotta sitten Suodenniemellä ripille päässeitten  
  muisteluhetki, srk-talo n klo 11.30, puolisot/
  kyyditsijät mukaan, ilm. 18.5. mennessä Hannu   
  Järventaus p. 050 314 9004 

Nuoret
pe 27.4.  Fisu, Nuakkari klo 19
la 28.4.  Nuorten ilta, Häijään Lantti klo 18
ke 2.5.  Riparilauluilta, Mouhijärven Oravanpesä klo 18

Kastettu
  Aliina Miina Matilda Ravantti Mouhijärvi
  Sara Alexiina Riitinki
  Amalia Amanda Alexandra Vesaniemi Keikyä

Avioliittoon vihitty
  Jan-Kristian Paavali Vesaniemi ja 
  Noora Katriina Heinonen Keikyä

Kuollut
  Asta Kristina Järvelä 106 v
  Hilkka Marjatta Innola 100 v
  Helvi Helena Vehanen 93 v
  Heikki Anselm Kulmala 86 v
  Arvo Johannes Leikkaa 78 v

Vammalan
HELLUNTAIKIRKKO

Varikonkatu 10

Koulutyön
juhlavuoden
päätöskokous

sunnuntaina 29.4. klo 11.
Valtakunnallisen koulutyön 

toiminnanjohtaja Leevi 
Ahopelto. Musiikki: 

Pauliina Mäki-Soini, 
Rainer Lindeman ja Steven 

Buckingham. Aloitamme 
ylistystuokiolla klo 10.30. 

Lopuksi srk:n nuorten 
maksullinen kahvitarjoilu 

koulutyön hyväksi.

JUMALA VOI
Evankeliumin ilta

sunnuntaina 29.4. klo 18. 
Lasse Kangassalo, musiikki-

ryhmä, lähetyskahvio.
Tervetuloa!

Kids’ Action Night
7 – 12 –vuotiaille Vammalan Helluntaikirkossa, 

Varikonkatu 10, pe 27.4. klo 18-21.
Ohjelmassa Raamatun opetusta, laulua, pelejä, leikkejä, 

jättinyyttärit ym. kivaa. Nuoremmat vain vanhempiensa seurassa. 
Yli 12-vuotiaat, tervetuloa KellariKahvilaan la klo 19! Huom. 

Tilaisuus on savuton ja päihteetön, mukaan lukien energiajuomat.
Tervetuloa!

Järj. Vammalan Helluntaisrk.

NAISTEN
KAHVILAILTA
to 26.4. klo 18
Mukana Päivi Niemi

Musiikissa Noora Borda 
Tervetuloa!

Järj. Kristityt naiset yhdessä -ryhmä

www.avustajapalvelu.fi 
Onkiniemenkatu 18, Vammala

SEURAT
Suomisella
Kiikan Pappilassa

Kiikkapääntie 3

La 28.4. klo 18.00.

Mukana 

Väinö Viikilä. 

TERVETULOA!

Sastamalan Vapaasrk. Pikkusuonk. 5
"Eläviä sanoja"- kokoussarja:
To 26.4. klo 19 Koskilla, Saksankuja 6, Suodenniemi 
Pe 27.4. klo 19 Haapamäellä, Savistonk. 14, Ikaalinen.
La 28.4. klo 19 Koskelalla, Pokluntint. 9, Sammaljoki.
Su 29.4. klo 16 ja 18 Vapaakirkossa, Pikkusuonk. 5 
Puhujana em. tilaisuuksissa evank. Maija Haikonen.

Pe 27.4. Lähimmäisruokailu! 
Klo 11.30 Hartaus, klo 12 alk. ruokailu ja EU- kassit.

Ti 1.5. klo 18 Kristittyjen yhteinen 
vappujuhla, Mirja ja Martti Ojares TV7:sta, 
mieskuoro Canticorum, Tuula ja Veli- Matti Selin, 
Kari Härkönen ym. Tervetuloa!    

 
ma 30.4. klo 18.00. Luther-talossa

Musiikkia, laulua ja lausuntaa
Henna Simola, Matleena Kinnanen, Mervi Marku, 

Raija Seurala, Maire Sillanpää.
 Arpajaiset. 

Sima- ja kahvitarjoilu.

VAPPUAATON 
LAULAJAISET

Tervetuloa viettämään vappuaaton iltaa  yhdessä!



9Keskiviikko huhtikuun 25. 2012

SLEY:n seurat srk-talolla, Jaak-
ko ja Hilkka Gummerus, Antti 
Koivuniemi, Tulkki.
Pe 27.4. klo 13.00 Veteraani-
päivän juhla. Aluksi seppe-
leenlasku Veteraanikivellä ja 
sen jälkeen juhla srk-talol-
la, Tulkki. Tilaisuuteen järjes-
tetään kuljetus tarvittaessa: il-
moittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon (p. 02-7674119) 
to 26.4. klo 13 mennessä.
Su 29.4. klo 10.00 Sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, Smolan-
der. Partiolaisten kirkkopyhä.
Ke 2.5. Hautausmaan hara-
vointitalkoot klo 8 alkaen. Seu-

rakunta tarjoaa ruoat ja kahvit. 
Omat haravat mukaan!
Su 6.5. Veli-Matti Karon ja 
Hilkka Vällärin eläkkeelle läh-
töjuhla. Klo 10.00 Messu kir-
kossa, Karo, Välläri, kirkko-
kuoro, ViisVeisaa, Isosaari, 
Pihlajamaa; eht. av. Malmivaa-
ra, Tulkki, Smolander. Messun 
jälkeen puurotarjoilu kirkon-
mäellä, päiväjuhla kirkossa ja 
kirkkokahvit srk-talolla. Ter-
vetuloa!
Lapsi- ja perhetyö:
To 26.4. klo 10 Päiväkerho 
5-vuotiaat. Huom. leivotaan.

Ma 30.4. klo 10 Päiväkerho 
3-vuotiaat, klo 13 Päiväkerho 
4-vuotiaat.
Ke 2.5. klo 10 Perhekerho
To 4.5. klo 10 Päiväkerho 
5-vuotiaat
Nuorisotyö:
Su 29.4. klo 9.30 Lipunnosto 
srk-talon pihassa, klo 10 Partio-
pyhä kirkossa.

Köyliö
AVIOLIITTOON VIHITTY:
Timo Antero Hiljanen ja Hen-
na Katariina Ryömä molemmat 
Köyliön seurakunnasta
KUOLLUT:

Kari Olavi Vaari Pajulasta 54v., 
Väinö Eerikki Martti Kankaan-
päästä 86v.
Pe 27.4. klo 12.30 Veteraani-
päivän seppeleenlasku sanka-
rihaudalla. Klo 13 Veteraani-
päivän juhla seurakuntatalol-
la, mm. Simo Pihala, Sakari 
Vuola, Johannes Perko, Vesa 
Alare,
Su 29.4.  klo 10 Messu kirkos-
sa, rov. Veijo Järvinen, Perko. 
Klo 16 Lähelle ihmistä -yhteis-
vastuukonsertti Köyliön kir-
kossa, Petri Laaksonen.
Ma 30.4. klo 13 Vuorenmaan 
päiväpiiri Vuorenmaan kirkos-
sa, Koho.

Ke 2.5. klo 13.30 Päiväharta-
us Palvelukeskuksessa, Perko. 
Klo 19 Vuorenmaan Rukous-
huoneyhdistyksen vuosikoko-
us Arja ja Risto Harjunmaal-
la, Koho.
To 3.5. klo 10 Perhekerho ”Pir-
ren ponitalilla” ja leikkikentäl-
lä, Koho, Anttila. Kokoonnu-
taan Pirren ponitalille Väinö-
läntie 30 klo 10. Eväät syödään 
säästä riippuen leikkikentällä 
tai kerhotilassa.
La 5.5. klo 9-12 Rippikoulu seu-
rakuntatalolla.
Su 6.5. klo 9.15 Hiljenny het-
keksi -rukoushetki Järvisalilla. 

klo 10 sanajumalanpalvelus kir-
kossa.

EURAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

To 26.4 klo 19.00 Rukousilta
Su 29.4. klo 11.00 Sanan ääressä  
Veijo Heinonen ja Janne Sironen
Su 29.4. klo 18.00 Taivas kutsuu 
tilaisuus Harjavallan hellun-
taiseurakunnassa Asko ja Leila 
Leino Lauluveljet ja Veijo Hei-
nonen
Ma 30.4. klo 8.00 Aamurukous-
hetki
To 3.5. klo 19.00 Jumalan koh-
taamisen ilta Jimmy ”Hurma” 
Huhtala.

Säkylä
KUOLLUT:
Esko Olavi Mäntyranta, 87 v
Ke 25.4. klo 18 raamattupiiri 
seurakuntatalolla
To 26.4. klo 17.30 – 19.30 avoin 
perhekahvila Pytingillä
To 26.4. klo 18 Kenian lähetys-
piiri Peltomaalla, Tuulimyllyntie 
10, mukana Juhana Tarvainen
Su 29.4. klo 18 sanajumalanpal-
velus kirkossa , Marja Joukio-
Hirvijärvi, Pelkonen
Ma 30.4. klo 12-14 vauvaker-
ho Pytingillä, vauvakerhon vap-
punyyttärit, varaa herkkuja mu-
kaan

Asiantuntevaa hautausalan palvelua 
luottamuksella 80 vuoden kokemuksella

Hautauspalvelu T. Teuho 

www.hautauspalveluteuho.fi

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

www.kivihuoltonykanen.fi

p. 050-5646 147

Kiikostentie 295, Kiikoinen
Tulkkilantie 40, Kokemäki

Hautauspalvelua 
Kiikoisissa ja Kokemäellä

TUOMIKORVEN
HAUTAUSPALVELU KY

Palvelemme sopimuksen mukaan

Huoli lapsista

 ”Muistolan päiväkodin aita on 
merkittävä turvallisuusriski”

 ▶ Vanhempainyhdistys vaatii aloitteessaan tilanteen pikaista korjaamista.
 • Minna Isotalo

Muistolan päiväkodin pi-
ha-aluetta kiertää aita, jo-
ka erottaa leikeissään tou-
huavat lapset muun muas-
sa vilkkaasti liikennöidys-
tä Varikon- ja Ratakadun 
risteyksestä. Päiväkodin 
ohi liikkuu päivittäin ras-
kasta liikennettä ja lähel-
lä on myös junarata. Kah-
den pienen lapsen isän 
Ari Anderssonin mukaan 
aita on paikoitellen aivan 
liian matala ja huonossa 
kunnossa, jotta lapset voi-
sivat leikkiä turvallisesti 
ulkona.

”Eilen aidasta irtosi ke-
vyehkön kosketuksen seu-
rauksena neljä lautaa. Aidan 
yli on myös helppo kiivetä 
useasta kohtaa, sillä siinä on 
vaakajuoksut, jotka edesaut-
tavat kiipeämistä”, Anders-
son selvittää, ja kysyy, pitää-
kö jotain kauheaa tapahtua 
ennen kuin kaupunki suos-
tuu satsaamaan lasten tur-
vallisuuteen.

Aidan yli helposti

Andersson ei ole huolineen 
yksin. Muistolan päiväko-
din vanhempainyhdistyk-
sen Tilakeskuksen johto-
kunnalle jättämästä aloit-
teesta huokuu pelko lasten 
turvallisuuden puolesta. 
Vanhempien mukaan päi-
väkodin piha-aluetta ym-
päröivä aita ei täytä ku-
luttajaviraston suositusta, 
jonka mukaan sen tulisi ol-
la kauttaaltaan 120 sentti-
metriä korkea ja vaikeasti 

kiipeiltävä. Aloitteessa vii-
tataan myös edellistalvena 
sattuneeseen tapaukseen, 
jossa kaksi lasta pääsi kii-
peämään aidan yli. ”Vaikka 
kuinka väittelisimme lais-

ta, suosituksista ja muista 
määräyksistä, tosiasia on, 
että Muistolan päiväkodin 
aita on merkittävä turval-
lisuusriski”, aloitteessa to-
detaan.

Uusi aita ehkä ensi 
vuonna

Sastamalan kaupungin kiin-
teistöpäällikkö Heikki Aho 
ymmärtää vanhempien huo-

len, mutta kiistää näkemyk-
sen aidasta merkittävänä 
turvallisuusriskinä. 
Ahon mukaan kaupunki on 
muun muassa talviaikaan 
pyrkinyt estämään auraus-
vallien muodostumisen ai-
dan viereen, jottei sen yli kii-
peäminen helpottuisi. Lisäk-
si aidan matalimpien kohti-
en vierestä ja alta kaivetaan 
pois maata, jotta aita olisi 
korkeampi.

”Keskustan ja Stormin uu-
den päiväkodin ympäril-
lä on sellainen aita kuin pi-
tääkin. Muistolan kohdalla 
palaamme asiaan ensi vuo-
den talousrarvion yhteydes-
sä, sillä kyseessä on iso, yli 35 
000 euron investointi”, Aho 
sanoo.

Tilakeskuksen Johtokun-
ta ottaa kantaa vanhem-
painyhdistyksen aloittee-
seen tänään. Ehdotuksena 
on lausunto, jonka mukaan 
välitöntä tarvetta aidan uu-
simiseen ei ole. 

Mistä aita on 
matalin

Jokaisen vanhemman pitäi-
si olla mahdollista jättää lap-
sensa päivähoitoon turvalli-
sin mielin. Sastamalan kau-
pungin varhaiskasvatukselle 
asettamassa strategiassa ko-
rostetaan juuri turvallisen, 
terveellisen ja ajanmukaisen 
kasvuympäristön merkitys-
tä. Kauniit sanat eivät tämän 
tapauksen yhteydessä paljoa 
paina, Ari Andersson miet-
tii. ”Kaupunki haluaa kirjai-
mellisesti mennä siitä, mistä 
aita on matalin.”

Kello yhdeksän aikaan aamulla Muistolan päiväkodin pihamaalla on hiljais-
ta. Liikenne päiväkodin ympärillä on vähäistä, mutta päivän ruuhkaisimpina 
hetkinä tilanne on toinen. Ari Andersson on monen muun vanhemman tavoin 
huolissaan piha-aluetta kiertävän aidan kunnosta. ”Päiväkodin hoitajilla ei ole 
silmiä selässä. Heidän työolosuhteensa on kuitenkin luotava sellaisiksi, että 
lasten mahdollisimman täydellinen valvonta on mahdollista”, hän puuskahtaa.

Vappumunkkeja 
yhteisvastuun hyväksi

Kymmenen käskyä 
Arkivaatteissa

Sastamalan seurakunta pi-
tää munkkimyyjäiset vap-
puaattona 30. huhtikuuta S-
Market Sastamalan sisään-
käynnin luona. Myynti al-
kaa kello kello 11 ja jatkuu 
niin kauan kuin munkke-

ja riittää. Munkkimyyjäis-
ten tuotto menee yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. Ke-
räysvaroilla torjutaan yli-
velkaantumista Suomessa 
ja myönnetään pienluotto-
ja Ugandassa.

Tuuli hiljaa henkäilee 
–kevätlaulukonsertti
Keväiset sävelet soivat Vam-
malan seurakuntatalos-
sa lauantaina 28. huhtikuu-
ta klo 17. Sastamalan seura-
kunnan kevätlaulukonser-
tissa esiintyvät Vammalan 
kamarikuoro ja Sastama-
lan seurakunnan lapsikuoro, 
johtajanaan kanttori Hanna-
Riikka Inkeroinen.  Konser-

tissa kuullaan muun muassa 
Bellmanin kevätlaulu Tuuli 
hiljaa henkäile lapsikuoron 
raikkaana tulkintana. Kama-
rikuoron ohjelmistosta mai-
nittakoon komea P.J. Hanni-
kaisen Kevätlaulu, sekä Lee-
na Saarisalon ja Juhani Ko-
mulaisen uudempi, herkkä 
laulu Sade.

Sastamalan seurakunnan 
kevätkauden viimeistä Ar-
kivaatteissa –iltaa vietetään 
torstaina 26. huhtikuuta kel-
lo 18.30 Vammalan seura-
kuntatalossa. Karkun kap-
palainen Anne Kauppinen 
puhuu aiheesta  Kymmenen 

käskyä – elämän turvaverk-
ko. Käskyjä ei ole annettu 
ihmisille kiusaksi, vaan hel-
pottamaan yhteistä elämää.   
Ne auttavat ihmisiä elämään 
sovussa ja ihmisiksi ja ovat 
käypä elämänohje myös ny-
kypäivän ihmiselle. 

Päivi Niemi
Cospel Cafessa
Sastamalan Cospel Cafe So-
farissa järjestetään huomen-
na torstaina kello 18 nais-
ten kahvilailta, jossa on vie-
raana sielunhoitoterapeut-
ti Päivi Niemi. Illan aiheena 
on ´Voimaa itsetunnosta.´

"On olemassa viisi itsetun-
non rakennuspalikkaa, jotka 
eivät maksa mitään ja voim-

me valita ne itse etsiessäm-
me ja suuntautuessamme 
kohti hyvää elämää ja toi-
pumista.Vanhaan ei tarvitse 
jäädä, voimme omilla valin-
noillamme vaikuttaa loppu-
elämäämme todella paljon", 
Päivi Niemi kannustaa.

Iltaan ovat kaikki terve-
tulleita.
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Wahti on paikallaan

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

Tule tutustumaan 
palveluun!

Jäiköhän kahvinkeitin päälle? Mitä jos tiskikone vuotaa? Mitä jos tulee varkaita? Mitähän 

lemmikki tekee yksin kotona? Säilyykö mökillä peruslämpö? Voisinko säästää sähköä? Onko 

mökkitieltä lumet sulaneet? Pysyykö vene rannassa? Sujuuko lasten pihaleikit turvallisesti?

t

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

WAHTI 
VALVONTAPALVELU

on paikalla 
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AvausmaksuA+ 0,-AAvausmaksuA

19,90 /kk

Norm. 69,-

Tarjous on voimassa 1.5.2012 asti.

Tarjous!

Ray-Ban- tai Guess  -
aurinkolasit voimakkuuksilla 

KAUPAN PÄÄLLE
kun ostat silmälasit.

Tervetuloa Instrumentariumiin!
Optikkomme sekä kehysasiantuntijamme 
au� avat sinua löytämään juuri sinulle sopivat 
silmälasit yli 130 paikkakunnalla. Katso lähin 
myymäläsi osoi� eesta instrumentarium.fi .

Silmälasit alk. 198 €

Juuri sinulle sopivat silmälasit.

Ray-Ban-, Guess- tai muut merkkiaurinkolasit voimakkuuksilla normaali -
 hintaisten silmälasien  ostajalle kaupan  päälle. Tarjous voimassa 3.6.2012 asti  
uusiin tilauksiin ostaessasi silmälasit alk. 198 €. Tarjous koskee normaali hintaisia 
tuo� eita, eikä sitä voi yhdistää muihin tarjouksiin. Tarjous koskee raja� ua valikoimaa 
merkkiaurinkolaseja varastovoimakkuuksin, valikoima vaihtelee myymälöi� äin.

Silmälasien osto alkaa näöntarkastuksesta
Varaa aika optikolle tai silmälääkärille helposti 
osoi� eesta instrumentarium.fi , yhdestä 
numerosta 03 4109 7000 (pvm/mpm) tai 
tule suoraan myymälään. 

Huittisten Ambulanssipalvelu osti 
Sairaankuljetus Pekka Toivosen
Huittisten Ambulanssipalve-
lu Oy on ostanut Sairaankul-
jetus Pekka Toivonen Oy:n 
koko osakekannan.  Yritys-
kaupan myötä Huittisten 
Ambulanssipalvelun toimin-
ta laajenee Kokemäen ja Sä-
kylän kuntien alueelle sekä 
henkilöstömäärä kaksinker-
taistuu. 

Huittisten Ambulanssi-
palvelun operatiiviset toi-
minnot kasvavat ja uusi yri-
tys tulee suorittamaan vuo-
sitasolla arviolta noin 7 500 
ensihoito- ja sairaankulje-
tustehtävää. Sen käytössä on 
nyt kuusi ambulanssia, jois-
ta neljä päivystää omissa ase-

mapaikoissaan ympärivuo-
rokautisesti.

Kaupan kohteen Sai-
raankuljetus Pekka Toi-
vonen Oy:n palvelukses-
sa työskentelee kaksikym-
mentä terveydenhuollon 
ammattilaista eri tehtävis-
sä. Yrityskaupan jälkeen 
henkilökunta jatkaa yhti-
ön palveluksessa vanhoina 
työntekijöinä. Sairaankul-
jetus Pekka Toivonen on 
tuottanut ensihoitopalve-
luita Kokemäen ja Säkylän 
kuntien alueella.

Huittisten Ambulans-
sipalvelu Oy on tähän as-
ti tuottanut ensihoitopalve-

lut Huittisissa ja Vampulas-
sa. Lisäksi Huittisten Ambu-
lanssipalvelulla on Laviassa 
toimintayksikkö, joka tuot-
taa lakisääteiset ensihoito-
palvelut Lavian, Kiikoisten ja 
Suodenniemen kuntien alu-
eella. Yrityksen palvelukses-
sa on kaksikymmentä työn-
tekijää.

Yrityskaupan myötä 
Huittisten Ambulanssipal-
velu vahvistaa asemaansa 
toimialueella, joka kattaa 
nyt Huittisen ja Vampulan, 
Lavian, Kiikoisen ja Suo-
denniemen sekä nyt myös 
Kokemäen, Köyliön ja Sä-
kylän. ”Suomessa on me-

neillään ensihoitopalvelun 
rakennemuutos, joka edel-
lyttää palveluntuottajilta 
kykyä muuttaa ja kehittää 
toimintaansa. Aikaisem-
paa jonkin verran  suurem-
mat ensihoitoyksiköt näyt-
täisivät olevan tämän muu-
toksen suunta. Suurempien 
yksikköjen edut ovat syner-
giassa: henkilöstöä on riit-
tävästi vastamaan muuntu-
viin tilanteisiin, koulutuk-
set saadaan keskitettyä ja 
koko toimintaa tehostettua. 
Tärkeintä kuitenkin on, että 
kehitys näkyy myös palvelu-
jen laadussa.” toteaa toimi-
tusjohtaja Jani Kiuru.

Lautakunnalta vihreää 
valoa Suodenniemen 
tuulivoimaloille

 • Hannu Virtanen

Sastamalan kaupungin ra-
kennuslautakunnan mu-
kaan edellytykset viiden 
tuulivoimalan rakentami-
seen Suodenniemen Kor-
tekallion alueelle ovat ole-
massa. Lautakunta otti 
hankkeeseen kantaa viime 
viikolla, kun PT-Wind Oy 
oli hakenut tuulivoimaloil-
le suunnittelutarveratkai-
sua Suodenniemen Kittilän 
ja Jalkavalan kylissä sijait-
sevalle kallioiselle metsä-
alueelle.

Edellytykset viiden tuu-
livoimalan rakentamiselle 

ovat olemassa, mikäli ra-
kentamisessa noudatetaan 
ilmailuviranomaisten aset-
tamia ehtoja. Tämän lisäk-
si ennen tuulivoimaloiden 
ja niille johtavien ajotei-
den toteutusta hakijan tu-
lee toimittaa niiden yksi-
tyiskohtaisesta sijoitukses-
ta puolueettoman biologi-
geologin maastokäyntiin 
perustuva asiantuntija-
lausunto. Tällä varmiste-
taan merkittävien kallio-
alueiden arvojen säilymi-
nen. Tuulivoimaloiden ra-
kennuslupahakemus tulee 
jättää kahden vuoden ku-
luessa.

Ulla Ojala äänin 22-21 
tekniseksi johtajaksi

 • Alueviesti

Huittisten kaupungin uu-
si tekninen johtaja valittiin 
kaupunginvaltuuston maa-
nantaisessa kokouksessa ää-
rimmäisen tiukan vaalin jäl-
keen. Äänin 22-21 valituksi 
tuli Ulla Ojala. Hänen vas-
taehdokkaanaan oli Jyrki 
Välkkynen.

Ojala hoitaa tällä het-
kellä kaupungin maan-
käyttöpäällikön tehtäviä. 
Koulutukseltaan hän on 
insinööri ja maanmittaus-
teknikko.

Teknisen johtajan vir-
kaa tavoitteli kahdeksan-
toista hakijaa. Virka tuli 
avoimeksi, kun sen aikai-
sempi haltija Riku Siren 

valittiin Ylöjärven kau-
pungin kehitys- ja lasken-
tapäälliköksi.

Palvelukeskuksen 
johtaja

Tekninen johtaja johtaa kau-
pungin teknistä palvelu-
keskusta sekä toimii tekni-
sen lautakunnan esittelijä-
nä. Hän on myös kaupungin 
johtoryhmän jäsen. 

Tekninen palvelukeskus 
huolehtii maankäytön suun-
nittelusta, rakentamisen val-
vonnasta, rakennusten ja 
kunnallistekniikan rakenta-
misesta ja ylläpidosta sekä 
ympäristövalvonnasta. Hen-
kilöstöä keskuksessa on noin 
sata.
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Kiikoinen

Valtuusto hyväksyi kuntaliitoksen
 ▶ Keskustalaiset eivät ole vielä luovuttaneet. Heidän mielestään

 kuntalaisten ääntä ei kuunneltu tärkeässä asiassa.

 • Maija Latva

Kiikoisten kunnanvaltuusto 
hyväksyi viikko sitten äänin 
10-7 kunnanliitoksen Sasta-
malaan. Liitoksen kannalla 
olivat kaikki kokoomuslai-
set, keskustalaiset äänestivät 
sitä vastaan.

Aiheesta keskusteltiin pit-
kään, yli kolme ja puoli tun-
tia. Keskustan Jarmo Sirola 
teki myös esityksen kuntalii-
toksen pöydälle jättämisestä, 
mutta ehdotus kumottiin ää-
nin 10-7.

Kokousrauhaa oli takaa-
massa kuusi järjestysmies-
tä ja poliisitkin kävivät tar-
kistamassa tilanteen, mutta 
yleisö käyttäytyi tällä kerral-
la rauhallisesti. Ainoastaan 
yhden kerran valtuuston pu-
heenjohtaja Matti Huhdan-
mäki joutui varoittamaan 
liian äänekkäästä naurusta 
yleisössä.

Keskustan Taina Niemen 
muistitikulta valkokankaal-
le heijastettiin kokoomus-
valtuutettujen vuonna 2008 
Ylen vaalikonekysymyksiin 
antamia vastauksia, jotka 
koskivat kuntaliitoksen tar-
peellisuutta ja kansaäänes-
tyksen tärkeyttä, jos kunta-
liitos tulee ajankohtaisek-
si. ”Vastauksista ilmenee, 
että ette enää olleetkaan sa-
maa mieltä. Oletteko kääntä-
neet takkinne”, Niemi kyse-
li. Keskustan Jari Jaakola oli 
huolissaan sastamalalaisten 
arvoista viitaten kaupungin 
kouluille antamaan ohjeis-
tukseen uskonnollisten ryh-
mien kouluvierailuista.

Antti-Matti Mattila puo-
lestaan kritisoi kokoomuslai-
sia siitä, että nämä eivät ole 
pitäneet tarpeeksi kiikois-
laisten puolia kuntien yhtei-
sessä ohjausryhmässä. Myös 
hiljattain remontoidun Kii-
koisten kunnantalon kohta-
lo puhutti.

”Olo hieman 
murheellinen”

Keskustavaltuutettu Jarmo 
Sirola myöntää, että olo oli 
päätöksen jälkeen hieman 
murheellinen, lähinnä kun-
talaisten puolesta. ”Omaa 
elämääni tämä ei juuri het-
kauta puoleen tai toiseen, 
töitä jatketaan entiseen mal-
liin. Ja enhän minä valtuus-
toon ole lähtenytkään omia 
asioitani ajamaan, vaan kun-
talaisten”, hän toteaa.

Sirolan mukaan tavalli-
sen kuntalaisen arki ei lii-
toksen myötä varmaankaan 
näkyvästi muutu, joskin tie-
tyt maksut varmaankin nou-
sevat. Eri asia on hänen mu-
kaansa heillä, jotka tarvit-
sevat enemmän kunnallisia 
palveluja. ”Esimerkiksi van-
hainkotiasia on täysin auki. 
En usko, että ikänsä Kiikoi-
sissa asunut ikäihminen ha-
luaa elämänsä ehtoopuolel-
la muuttaa esimerkiksi Ho-
pun vanhainkodille”, Sirola 
miettii.

Toisaalta Sirola näkee asi-
assa myös mahdollisuuksia 
esimerkiksi yritystoimin-
taan, sillä sosiaalipuolella 
saatetaan lähitulevaisuudes-
sa tarvita paljonkin erilaista 
palvelutarjontaa.

Valtuuston kokouksessa 
Sirola esitti heti aluksi, et-
tä kokous ei ole laillisesti 
koolle kutsuttu, koska ko-
kouskutsu ei ollut lehdessä 
viisi päivää ennen kokousta, 

kuten valtuuston päätök-
sessä 21.01.2009 on linjat-
tu. Nyt Sirola selvittää, joh-
taako kyseinen muotoseik-
ka kenties valitukseen. Sa-
moin keskustan valtuutetut 
tutkivat lainsäädäntöä siltä 
osin, kuin asia koskee hei-
dän mukaansa väärin las-
kettua mielipidekyselyn tu-
losta.

”Kiikoislaisten 
parhaaksi”

Kokoomuksen valtuutet-
tu ja valtuuston toinen va-
rapuheenjohtaja Tuija Ala-
Erkkilä uskoo asioiden ete-
nevän tästä eteenpäin hyvin, 
jos kaikilta löytyy tahtoa 
puhaltaa yhteen hiileen ja 
unohtaa nykyiset ja vanhat 
kaunat. ”Vain siten toimi-
taan kaikkien kiikoislaisten 
parhaaksi”, hän muistuttaa. 
Ela-Erkkilä toteaa, että ta-
vallisen kuntalaisen arkeen 
liitos ei suuria muutoksia 
tuo. ”Elämä jatkuu, työssä 
käydään ja vapaa-ajalla har-
rastetaan kuten ennenkin”, 
hän miettii.

Ala-Erkkilän mukaan 
päätös kuntaliitoksesta täh-
tää tulevaisuuteen, pidem-
mälle kuin vain kolmen vuo-
den päähän.

”Kiikoislaisten peruspal-
velut turvataan ja investoin-
teja voidaan toteuttaa. Riip-
puvuus valtionosuuksis-
ta, heikkenevä huoltosuhde, 
pienet verotulot ja asiantun-
tijan selvitystyö kokonaisuu-
dessaan puoltavat kuntalii-
tosta”, hän perustelee.

Ala-Erkkilälle postitoimi-
paikan nimi ei ole oleellinen 
asia. ”Tärkeämpää on, että 
posti kulkee ja asiamiespos-
ti toimii  yhtä hienosti kuin 
nytkin.”

Myöskään kiikoislaisuu-
den katoamisesta Ala-Erk-
kilä ei ole huolissaan. ”Kii-
koislaisuuden säilyminen 
Sastamalassa on vain meis-
tä kiikoislaisista itsestämme 
kiinni. Se säilyy, jos emme 
sitä itse murenna.”

Vastaan ja puolesta

Tuula ja Sakari Anttila pois-
tuivat valtuuston kokoukses-

ta harmistuneina. ”Kuntalii-
tosta olisi pitänyt vielä har-
kita, nyt asia mentiin päättä-
mään liian kovalla kiireellä”, 
Sakari Anttila kritisoi. Paris-
kunnan mielestä oli hienoa, 
että paikalla oli niin paljon 
kuntalaisia. ”Kuntaliitosta 
vastustavat keskustalaiset 
esittivät paljon hyviä kysy-
myksiä, joihin kokoomuslai-
set eivät osanneet kunnolla 
vastata. Tämä vahvisti aina-
kin omaa mielipidettäni siitä, 
että neuvotteluja olisi pitänyt 
vielä jatkaa. Ja kyllä paikalla 
olleille kuntalaisillekin lie-
nee nyt selvää, miten asioi-
ta on eteenpäin viety”, Sakari 
Anttila uskoo.

Tuula Anttilaa huolettaa 
erityisesti vanhusten ase-
ma kuntaliitoksen jälkeen. 

”Ja kyllähän tuolla salissa-
kin kuultiin, että moni asia 
on vielä ratkaisematta, myös 
Ilolan vanhainkodin tulevai-
suus”, nainen murehtii.

Hannu Tapani Tuomo-
lalle päätös Kiikoisten liit-
tämisestä Sastamalaan oli 
mieleinen. ”Valtiovalta on 
ohjeistanut kuntia liitoksiin. 
Oli järkevää tehdä päätös en-
nen kuin siihen pakotetaan”, 
Tuomola katsoo. Mies uskoo 
myös, että tilanne Kiikoisis-
sa rauhoittuu, vaikka ilma-
piiri onkin nyt kireä. ”Tämä 
on politiikkaa ja poliitikko-
jen täytyy kestää myös tällai-
sia tilanteita”, Tuomola muis-
tuttaa.

”Palveluiden 
alasajo alkaa”

”Perustelut pysyivät samoi-
na koko kuntaliitosproses-
sin ajan. Ne ontuivat jo alus-
sa, eivätkä ne vieläkään ole 
muuttuneet toimiviksi. Yh-
tenä perusteluna käytettiin 
kuntauudistusta, josta ei ole 
mitään varmaa tietoa vielä-
kään ja asia muuttuu päivit-
täin. 

Kaikki on tämän jälkeen 
Sastamalan kaupunginval-
tuuston käsissä. Avoimeksi 
jääneet asiat jäänevät avoi-
miksi, koska Sastamalalla ei 
todennäköisesti ole mitään 

tarvetta niiden selvittämi-
seen”, harmittelee Mark-
ku Väkkärä Pro Kiikoinen 

-liikkeestä.
Väkkärä ennustaa, et-

tä kolmen vuoden jäl-
keen Kiikoisissa alkaa pal-
veluiden vähittäinen alas-
ajo. ”Kuntaliitoksen puol-
tajat sanovat, että mikään 
ei muutu, mutta se on täyt-
tä soopaa. Miksi tehdä kun-
taliitos jos mikään ei muu-
tu”, hän kyselee.

Ylivoimaisesti suurin hei-
kennys on Väkkärän mieles-
tä se, että Kiikoista ei enää 
ole ja se ei päätä omista asi-
oistaan. ”Parhaassa tapauk-
sessa entisen Kiikoisen alu-
eelta saadaan tämän vuoden 
kunnallisvaaleissa pari, kol-
me valtuutettua Sastamalan 
valtuustoon. Tilanne heikke-
nee tältä osin vielä enemmän 
seuraavissa kunnallisvaaleis-
sa, kun valtuuston koko pie-
nenee”, hän toteaa.

Pro Kiikoinen 
jatkaa 
toimintaansa
Väkkärä vakuuttaa, että Pro 
Kiikoinen -liikkeen toimin-
ta jatkuu. ”Ensiksi katsotaan 
kuinka tässä käy ja miten ti-
lanne etenee. Tärkeää on val-
voa, pidetäänkö ne lupauk-
set, joita Kiikoisille on an-
nettu. Pro Kiikoinen tulee 
seuraamaan tätä ja tuomaan 
asiat julki. Muunkinlais-
ta toimintaa on suunniteltu, 
mutta nämä ovat pohdinnas-
sa ja aika näyttää kuinka ede-
tään”, hän kertoo.

Postitoimipaikan nimen 
katoaminen on Väkkärän 
mielestä erittäin harmitta-
va asia.  ”Jos kokoomuslai-
set olisivat äänestäneet ni-
men säilyttämisen puoles-
ta, he olisivat saaneet edes 
hieman kunnioitusta. He 
kuitenkin etenivät tietyn 
ennalta suunnittelemansa 
kaavan mukaan ja tulos on 
tässä. Kannattaa myös huo-
mata, että 79% kuntalaisis-
ta oli nimen säilyttämisen 
kannalla”, Väkkärä muis-
tuttaa.

www.sastamala.fi 

Sastamalan kaupunki hakee

kirjastoautovirkailijaa
Toimi täytetään 1.6.2012 alkaen.
Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on kirjastoasetuksen 4 § 
(17.12.2009/1157) 3) kohdan mukaisesti ammatillinen pe-
rustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu 
vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaa-
tioalan opinnot tai 4) kohdan mukainen tieto- ja kirjasto-
palveluiden ammattitutkinto. ABC-ajokortti. Palkkaus on 
KVTES:n mukainen.
Kirjastoautovirkailija vastaa kirjastoauton asiakaspalvelu-
tehtävistä, kokoelman ylläpitotehtävistä sekä muusta kir-
jastoauton toiminnasta. Kirjastoautovirkailijalta edellyte-
tään kirjastoalan asiantuntemuksen lisäksi hyviä vuorovai-
kutustaitoja, kirjastoauton teknistä tuntemusta ja auton 
hallintataitoja. Työhön sisältyy myös ilta- ja viikonloppu-
työtä.
Kasvatusjohtaja Pekka Karekselle osoitetut hakemukset 
tulee toimittaa 15.5.2012 klo 15.00 mennessä osoitteella 
Sastamalan kaupunginkirjasto, Sillankorvankatu 1, 38210 
Sastamala. Kuoreen merkintä ”Hakemus kirjastoautovir-
kailijan toimeen”
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan neljän 
kuukauden koeaikaa.
Lisätietoja: vs. kirjastonjohtaja Päivi Mäki-Kerttula, 
040 505 6836
Sastamalassa 23.4.2012
Sastamalan kaupunki
Kasvatus ja kulttuuri
Kasvatusjohtaja Pekka Kares

Sastamalan kuntopyöräily 2012 
Pyöräilykampanja polkaistaan käyntiin vappuna. Pyöräi-
lykampanja kestää elokuun loppuun saakka ja eri puolel-
ta kaupunkia löytyy yhteensä 25 kirjauspistettä. Kirjaus-
pisteet ovat samat kuin vuoden 2011 kampanjassa. Mer-
kitsemällä nimen kirjauspisteellä, on mukana kampanjas-
sa ja samalla palkintojen arvonnassa. Pyöräilykartta löytyy 
kaupungin nettisivuilta www.sastamalankaupunki.fi /pal-
velut/liikunta/ajankohtaista ja kirjauspisteiltä.

Tonttijaon muutosehdotus nähtävillä
Seuraava tonttijaon muutosehdotus pidetään julkisesti 
nähtävänä 25.4.-9.5.2012 kaupungintalon II kerroksessa 
yhdyskuntasuunnittelun yksikössä:
-Keskustan kaupunginosan korttelin 27 tonttien 10-11 
tonttijaon muutosehdotus
Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan on toimitet-
tava kirjallisena ja apulaiskaupunginjohtajalle osoitettu-
na 9.5.2012 klo 15.00 mennessä.
Sastamalassa 25.4.2012
Yhdyskuntasuunnittelu

Hannu Tapani Tuomolalle päätös Kiikoisten liittä-
misestä Sastamalaan oli mieluinen. Tuomola myös 
uskoo, että tilanne Kiikoisissa rauhoittuu, vaikka il-
mapiiri onkin ollut varsin kireä.

Tuula ja Sakari Anttila poistuivat valtuuston kokouksesta harmistuneina. Heidän mielestään kuntaliitos-
ta olisi vielä pitänyt harkita perusteellisemmin.

Keskustaväki 
kummeksuu

Selittely jatkuu

Kiikoisissa
 • Maija Latva

Kiikoisten keskustavaltuu-
tetut ovat antaneet kunnan-
hallitukselle selitykset ulos-
marssistaan valtuuston ko-
kouksesta 11.4. Kaikis-
sa selityksissä perustellaan 
poistumista sillä, että val-
tuuston puheenjohtaja Mat-
ti Huhdanmäki pyysi kaik-
kia poistumaan valtuusto-
salista. Selityksissä nojataan 
kuntalakiin, jonka mukaan 
kunnanvaltuuston kokous 
on julkinen tilaisuus. Tähän 
viitaten kyseinen kokous oli 
keskustavaltuutettujen mu-
kaan menettänyt lainvoimai-
suutensa.

Myös kokoomuksen val-
tuutetuilta pyydetään seli-
tyksiä keskustan Jarmo Si-
rolan aloitteesta. Hänen 
mukaansa myös kokoomus-
laisten valtuutettujen olisi 

pitänyt poistua kokouksesta, 
koska valtuuston puheen-
johtaja pyysi kaikkia poistu-
maan. Huhdanmäen toimin-
taa kritisoidaan myös sil-
tä osin, että hän valitsi alun 
perin kokouspaikaksi kun-
nantalon valtuustosalin eikä 
Toukolan koulua.

Selitysten ja seuraamus-
ten käsittelyä jatketaan kun-
nanhallituksen seuraavassa 
kokouksessa.

Maanantaina koolla ollut 
kunnanhallitus päätti äänin 
4 -3, että viikko sitten teh-
dyt päätökset kuntaliitoksen 
osalta ovat laillisia ja ne pan-
naan täytäntöön. Keskustan 
Jarmo Sirolan mukaan val-
tuusto ei ollut laillisesti kool-
le kutsuttu ja hän esitti, että 
päätöstä ei panna täytäntöön 
ennen sen lainvoimaa. Taina 
Niemi ja Antti-Matti Matti 
Mattila kannattivat Sirolaa.

 • Alueviesti

Kiikoisissa kokoontunut 
Keskustaväki kummeksuu 
kiirettä liittää Kiikoisten it-
senäinen kunta Sastamalan 
kaupunkiin juuri ennen syk-
syn kunnallisvaaleja. Liit-
tymispäätös tehtiin samo-
jen kokoomusvaltuutettujen 
äänillä, jotka viime kunnal-
lisvaaleissa yksituumaisesti 
vastustivat liitoksia.

Keskustalaisia huolestut-
taa se, että isot kunnat pysty-
vät kaavoituksella tekemään 
päätökset reuna-alueilla asu-
misesta. Heidän mukaansa 

jo nyt on viitteitä siitä, että 
nykyhallitus rajaa rakenta-
misen vain keskustaajamiin. 
Lisäksi lähidemokratia kär-
sii kun valta keskittyy kes-
kuskaupunkeihin ja kylien 
sekä kaupunginosien asuk-
kaat pudotetaan pois pää-
töksenteosta.

Kiikoisten Kokoomus pe-
rusteli kuntaliitoskantaan-
sa laskien liitosta puoltaviin 
mielipidekyselyyn vastaa-
mattomat sekä ne, jotka eivät 
ilmoittaneet kantaansa. Kes-
kustaväki vaatii, että kuntien 
asukkaita kuunnellaan ai-
dosti ilman mielivaltaa.
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Sastamalan jäteasema
Pesurinkatu 179 |  ma-pe 11-18

Puh. (03) 511 5831 | GSM 050 329 0305
www.lhj.  

touko-syyskuussa kk:n 1. lauantai 9-13

-palvelu

Vappuaattona 30.4. Sastamalan jäteasema
palvelee kello 15 asti iltapäivällä.
Vapunpäivänä 1.5. kaikki LHJ:n jäteasemat
pidetään suljettuna.
Keskiviikkona avoinna normaaliin tapaan.

Risupäivä Sastamalan
jäteasemalla la 5.5.

Puutarhajätteet maksutta,
kahvitarjoilua ja neuvontaa.
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Hinta vakiomoniteholinsseillä alk. 149€

 KINO1-2   Ohjelmisto ajalla   
 28.4.-2.5.2012

Sahakatu 2, Huittinen     
 010 420 5093 kinoset.fi

AMERICAN PIE
-K12- 9€  1h50min

IRON SKY
-K12- 9€  1h33min

BATTLESHIP
-K12- 9€  2h10min

LA,SU,KE 19:00

SU 19:00

LA 19:00, KE 19:00

MAANANTAI-TIISTAI EI ELOKUVIA
HAUSKAA WAPPUA KAIKILLE!

BIO Puistokatu 32, Sastamala  Ohjelmisto ajalla
 28.4.-2.5.2012Puh.010 420 5094 www.kinoset.fi

NÄLKÄPELI
PE,SU,KE 19:00

-K12- 9€ 2h20min

WAPPUNA EI ELOKUVIA!AMERICAN PIE
LA 19:00

IRON SKY
KE 17:00

-K12- 9€  1h50min

-K12- 9€  1h33min

UUDISTUNUT BIO YLPEÄNÄ ESITTÄÄ

HAUSKAA WAPPUA KAIKILLE

Onnistuneilla omistajanvaihdoksilla 
vuoden LEADER-hankkeeksi

 ▶ Yritystoiminnan jatkajia kaivataan Hämeenkyrön, Sastamalan,
 Punkalaitumen ja Huittisten alueella 60 yritykseen.
 • Alueviesti

Joutsenten reitti ry on pal-
kinnut vuoden 2011 LEA-
DER-hankkeena Sastamalan 
Seudun Yrityspalvelu Oy:n 
omistajanvaihdospalvelun.  
Onnistunut omistajanvaih-
dos Sastamalan seudulla 

-hankkeessa jatketaan syk-
syllä 2008 hankerahoituksen 
turvin monipuolistettua työ-
tä yritysten omistajanvaih-
dosten ja työpaikkojen tur-
vaamiseksi. Kyseessä on siis 
menestyksekäs jatkohanke. 
Reilun neljän vuoden aika-
na on ehditty neuvoa jo 174 
yrittäjää. ”Määrä on huikea. 
Kokonaan uusia työpaikko-
ja on tänä aikana syntynyt 
18, mikä sekin on neljäsosa 
oman kehittämisohjelmam-
me tavoitteista”, kiitteli Jout-
senten reitti ry:n toiminnan-
johtaja Petri Rinne. 

Omistajanvaihdospal-
velussa haetaan yrityksen-
sä myyville jatkajia ja vas-
taavasti ostajille sopivia yri-
tyksiä. Tällä erää yritystoi-
minnan jatkajaa kaivataan 
Hämeenkyrön, Sastamalan, 
Punkalaitumen ja Huittisten 
alueella 60 yritykseen. 

Mukana 43 
yrityskaupassa

”Ostajia on varsinkin viii-
meiset kaksi vuotta ollut 
reippaasti liikkeellä ja tällä 
hetkellä palvelussamme on 
runsaat 40 aktiivista ostajaa. 
Näiden neljän vuoden aika-

na olemme olleet mukana 42 
yrityskaupassa”, kertoo yri-
tysneuvoja Pirjo Hälli.

Mitään selkeää “haluttu-
jen yritysten trendiä” ei Lou-
nais-Pirkanmaan markki-
noilla ole nähtävissä. ”Omis-
tajanvaihdoksia tehdään 
kautta linjan teollisista toi-
mialoista palvelualoihin. Os-
tajat voivat tulla eri puolilta 

Suomea tai myös seudun yri-
tyksistä, joissa he ovat työssä.  
Omaa yritystä miettivä voi 
myös vaihtoehtoisesti pää-
tyä ostamaan valmiin yri-
tyksen, mikä on hyvä vaihto-
ehto. Silloin ei kilpailutilan-
ne muutu, ensimmäiset ka-
rikot on ohitettu ja saadaan 
valmis pohja aloittamiseen”, 
Pirjo Hälli selventää. 

Ostajia ja myyjiä tuo-
daan yhteen myös netissä 
olevan Omistajanvaihdos-
pankin avulla. Tietopan-
kissa on parhaillaan esit-
telyssä 18 jatkajaa hakevaa 
yritystä. Kaikki eivät halua 
toimia näin julkisesti. Sas-
tamalan Seudun Yrityspal-
velun toimitusjohtaja Mik-
ko Nieminen totesi Pirjo 

Hällin onnistuneen tarvit-
tavan ilmapiirin luomises-
sa. ”Luottamus korostuu 
toimittaessa luopujan ja 
ostajan välissä. Se vaatii 
paljon työtä.”

Kiitosta sai myös Joutsen-
ten reitti, jonka hankerahoi-
tuksen avulla omistajanvaih-
dospalvelu on saatu aiempaa 
kokonaisvaltaisemmaksi.

Kiertopalkinnon ojensivat Joutsenten reitti ry:n hallituksen puheenjohtaja Paavo Törmälä (vasemmal-
la) ja toiminnanjohtaja Petri Rinne ja sen vastaanottivat Sastamalan Seudun Yrityspalvelun yritysneuvo-
ja Pirjo Hälli ja toimitusjohtaja Mikko Nieminen.

www.alueviesti.fi
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Harjavalta, Ratalankatu 3
Avoinna ark 10-18, la 10-15
Puh. 0201 211 200 *

Huittinen, Koskitie 84
Avoinna ark 10-18, la 10-15, puh. 0201 211 200 *

Osa tuotteista 
toimitusmyyntinä. 
Ei puhelinvarauksia.

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

-  EDULLISIMMAT HINNAT 
-  LAAJIN VALIKOIMA

www.masku.com

HINNAT
LYÖMÄTTÖMÄT

Koskee yli 600 euron ostoksia, 
kuljetukset mökille autotien päähän. 
Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja.

KAUPAN 
PÄÄLLE!

KULJETUKSET 
KOTIIN tai MÖKILLE

Kampanja voimassa 30.4. asti.

695,-Classico ruokaryhmä.
Pöytä 180 x 90 cm
+ 6 tuolia, valkoinen 
tai valk./musta.

Laura ruokaryhmä+ 4 tuolia. 
Pöytä 75 x 120 cm,
väri pähkinä.

169,-(199,-)

kork. 112 cm, 
lev. 40 cm, 
syv. 36 cm 155,-

kork. 84 cm, 
lev. 40 cm, 
syv. 36 cm 135,-

kork. 43 cm, lev. 177 cm, syv. 45 cm

kork. 56 cm, 
lev. 40 cm, 
syv. 36 cm

kork. 70 cm, 
lev. 80 cm, 
syv. 36 cm 175,-

kork. 84 cm, 
lev. 80 cm, 
syv. 36 cm 195,-

kork. 84 cm, 
lev. 120 cm, 
syv. 36 cm 325,-

345,-

GISA-SARJA
• musta • valkoinen
• vaalea ja tumma pähkinä

Lakeus runkosänky 80 x 200 cm. 
Sis. petauspatjan + jalat. Tummanharmaa 
Harold-kangas. Saatavana myös 90 x 200 cm. 
Kuvan 120 x 200 cm sis. petauspatjan 
+ jalat 599,-. Päätyosa myydään erikseen.
 

Athen jatkopöytä 230 x 90 cm. 
Maalattu/öljytty akaasiapuu. 249,-(395,-)

59,-(129,-)

Athen 
säätötuoli. 

54- %

Athen tarjoiluvaunu
99,- (154,-).

Athen Folding tuoli
39,- (69,-).

Athen käsinojatuoli
49,- (89,-). 

Athen pehmusteboxi
199,- (275,-).

Athen kansituoli 
99,- (175,-). 

Athen taittopöytä
29,- (39,-). 

69,-(95,-)

KOTIMAINEN 
LIUKUOVIKOMERO
lev. 148 cm, 
syv. 62 cm, 
kork 236 cm, 
jumbolevyrungolla.

Kuvan 
peiliovikomero 
lisävarusteilla 
849,- (1130,-).

Liukuovikomero levyovilla
väri pähkinä tai valkoinen. 
Sis. tanko + hattuhylly 
(100 cm)  + 4 kpl 50 cm 
hyllyjä. Lev. 148 cm, 
syv. 62 cm, kork 236 cm.

TAKUUTOIMITUKSELLA!
KUVAN TUOTE 4 VIIKON

Nella Bonneljousipatja.
2 x patjaa 80 x 200 cm 
1 x leveä petauspatja 160 x 200 x 4 cm
Erä vaalealla kankaalla.  10 v. takuu.

JÄMÄKKÄ 
SUOMALAINEN

TAKUUTOIMITUKSELLA!
KUVAN TUOTE 2 VIIKON 295,-

399,- 489,-(750,-)

Rahoituskampanja 
voimassa vain 
30.4.2012 asti.
Koskee yli 1500,- ostoja ja vain 
uusia tililuottoja.

Todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron käytössä olevalle TUOHI MaterCard-tililuotolle on 22,49%. Laskennassa on käytetty 
3 kk:n euriborkorkoa (06/2011) ja siinä on huomioitu kuukausittainen tilinhoitomaksu. Luoton korko on 3 kuukauden euriborkorko 
+ 12%. Tilinhoitomaksu on 5 euroa. Luottoraja on 1000-10 000 euroa. TUOHI MasterCard on voimassa toistaiseksi. Luotonantaja on 
Nordea Rahoitus Suomi Oy.

Osta nyt, maksa ostoksesi takaisin TUOHI MasterCard -tililuotolla 40 tasaerässä ilman korkoa. Maksat vain tilinhoito-
maksun 5 euroa/kk. Avatessasi uuden vuosimaksuttoman TUOHI MasterCard -tililuoton saat ensiostolle 40 kk maksu-
aikaa tasaerissä. Maksat tasaerä ajalta tilinhoitomaksun 5 euroa/kk. TUOHI MasterCard -tililuoton muusta käytöstä 
maksat korot ja kulut sopimusehtojen mukaisesti.

KOROT0€MAKSUAIKAA kk40 kk24 kk12tai tai* *
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Vastuu myrskypuiden 
korjuusta on maanomis-
tajalla. Jos metsässä on 
vahingoittuneita havu-
puita hehtaaria kohti 
enemmän kuin 10 pro-
senttia puuston runkolu-
vusta tai yksi taikka use-
ampi vähintään 20 va-

hingoittuneen havupuun 
ryhmä, tulee maanomis-
tajan metsätuholain mu-
kaan huolehtia puiden 
poistamisesta metsästä. 
Yksittäiset tuulenkaadot 
eivät sen sijaan aiheu-
ta uhkaa metsäntervey-
delle.

Tapaninpäivänä Suomen 
yli puhaltanut myrsky 
kaatoi metsää eteläises-
sä Suomessa tuhansien 
hehtaarien alalta. Pahim-
mat metsätuhot sattuivat 
Satakunnan, Varsinais-
Suomen, Hämeen, Uu-
denmaan ja Pirkanmaan 
maakunnissa. Metsän-
käyttöilmoitusten mu-
kaan alueemme pahim-
mat tuhot sattuivat Ko-

kemäellä, Huittisissa ja 
Kiikoisissa.

Ennen pääsiäistä oli 
Suomen metsäkeskuksel-
le tehty metsänkäyttöil-
moituksia myrskyn run-
telemien alueiden hak-
kuista yli 41 800 hehtaa-
rilta. Metsäkeskukseen 
virtaa edelleen käyttöil-
moituksia, joissa ilmoite-
taan korjattavan myrskyn 
rusikoimia metsiä.

Pitkä savotta

Myrsky kaatoi puuta enemmän kuin 
teollisuus pystyy käyttämään

 ▶ Metsään jäävistä puista uhkaa tulla lisääntymisalusta tuhohyönteisille. 
 Vastuu puunkorjuusta on maanomistajalla.

Vastuu korjuusta 
maanomistajalla

 • Hannu Virtanen

”Myrskyn seurauksena puuta 
on kaatunut enemmän kuin 
teollisuus ja laitokset pysty-
vät sitä käyttämään”, tilan-
teen metsissämme tiivistää 
teollisuudelle puuta ostavan 
Metsäliitto Puunhankinnan 
piiripäällikkö Pekka Kan-
tola.

Erityisesti kuusitukkia on 
nyt tarjolla yli tarpeen, sillä 
tapaninpäivän myrsky ravis-
teli huomattavan paljon kuu-
sikoita. 

”Tuo on juuri huolestut-
tavaa kuulla teollisuudelta, 
koska myrskyn kaatamat 
kuuset olisi tärkeätä saada 
pois metsistä”, toteaa puo-
lestaan ylitarkastaja Sanna 
Paanukoski maa- ja metsä-
talousministeriöstä.

Minis ter iö  yhdessä 
muun metsäalan kanssa 
on huolissaan kuusikoita 
uhkaavasta kuoriaistuhos-
ta, sillä kirjanpainajat ovat 
saamassa myrskyn runtele-
mista metsistä hyvän kas-
vualustan lisääntymisel-
leen.

Työt keskittyneet 
myrskykohteille

Piiripäällikkö Pekka Kanto-
la kuvaillee puuta jalostavi-
en laitosten käyvän nyt put-
ket punaisina.

”Kaikki puunkorjuu on 
siirretty tammikuusta lähti-
en myrskykohteisiin. Asiassa 
on tehty isojakin järjestelyjä”, 

hän kertoo Metsä Groupin 
eli Metsäliittona tunnetun 
puunhankkijan näkövink-
kelistä.

”Mielestäni tässä tilantees-
sa myrskypuun korjuuta jat-
ketaan ensi syksynä ja talve-
na”, Kantola jatkaa ja katsoo 
pöydän toisella puolella istu-
viin metsäkeskuksen, minis-
teriön ja Metsäntutkimuslai-

toksen edustajiin, sillä viran-
omaisilla on kuitenkin ohje-
nuoranaan metsätuholaki, 
joka velvoittaa maanomista-
jaa korjaamaan metsistä pois 
tietyn kokoiset määrät tuu-
len kaatamia puita.

”Jos puille ei ole tiedos-
sa paikkaa, neuvoni on, että 
runkoja ei mentäisi katkai-
semaan. Ne säilyvät parhai-

ten, kun ovat kannossa kiin-
ni”, Kantola sanoo.

Lounais-Suomen metsä-
keskuksen johtava esittelijä 
Janne Uitamo sanoo metsä-
keskuksen keinona neuvon-
nan jälkeen olevan keho-
tusten antaminen metsän-
omistajille poistaa kaatunei-
ta puita metsästä, jos tähän 
ei oma-aloitteisesti ryhdytä.

Säästä paljon 
kiinni

Me t s ä nt ut k i mu s l a i t o k -
sen vanhempi tutkija Ant-
ti Pouttu vahvistaa Pekka 
Kantolan neuvon siitä, et-
tä puita ei mentäisi tässä ta-
pauksessa katkomaan. Kat-
kaisemattomat puut eivät 
tarjoa sellaista lisääntymis-

paikkaa hyönteisille kuin 
katkaistut puut.

Poutun mukaan tilan-
teen kehittyminen on aika 
paljon kiinni säästä. Läm-
min ja kuiva kesä edesaut-
taa hyönteistuhojen syn-
tyä.

”Kuivuus vähentää kuu-
sen vastustuskykyä”, Pout-
tu sanoo.

Ensimmäisenä kirjan-
painajat iskevät myrs-
kyn seurauksena kuollei-
siin puihin, ovatpa ne sit-
ten pystyssä tai maahan 
kaatuneina. Toisessa tu-
hoaallossa hyönteisten li-
sääntynyt kanta iskee jo 
eläviinkin puihin. Pui-
den kuoriminen auttai-
si estämään tuhoja, mut-
ta se on sangen työläs tor-
juntakeino.

Metsäkeskus, Metsän-
tutkimuslaitos sekä maa- ja 
metsätalousministeriö jär-
jestivät Huittisissa Kunin-
kaisten koulutus- ja kult-
tuurikeskuksessa viime 
viikon keskiviikkona tie-
dotustilaisuuden kirjanpai-
najatuhoista ja niiden es-
tämisestä. Maanomistajille, 
metsänhoitoyhdistyksille 
ja metsäteollisuuden edus-
tajille kerrottiin käytettä-
vissä olevista keinoista se-
kä metsätuholaissa määrä-
tyistä velvoitteista.

Metsäliiton piiripäällikkö Pekka Kantola, Lounais-Suomen metsäkeskuksen johtava esittelijä Janne Uitamo, ministeriön ylitarkas-
taja Sanna Paanukoski ja Metsäntutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Antti Pouttu näkevät kartalta pahimmat tuhoalueet.

”Puut säilyvät 

parhaiten, 

kun ne ovat 

kannossa 

kiinni.”

Tapahtui Tapanina

Metsäkeskusten saamien metsänkäyttöilmoitusten mukaan myrsky mellasti alueellamme pahiten Kokemäellä. Huittinen ja Kiikoi-
nen näkyvät kartalla myös hyvin punaisina.

Pori

Eura

Loimaa

Pöytyä

Laitila

Ulvila

Rauma

Lavia

Huittinen

Kokemäki

Eurajoki

Köyliö

Säkylä

Pomarkku

Luvia
Nakkila

Oripää

Kiikoinen

Harjavalta

Kirjanpainaja on ylei-
sin kuusikoita tuhoavis-
ta hyönteistä. Se lisääntyy 
kuusten rungoissa. 

Terve kuusi yleensä 
pystyy pihkanerityksel-
lään torjumaan yksittäis-
ten kirjanpainajien hyök-
käykset. Mikäli kuusi on 
vahingoittunut tai kir-
janpainajia on runsaasti, 
kuusen selviytymismah-
dollisuudet ovat huonot.

Viimeiset kaksi kesää 
ovat olleet kirjanpainajille 

suotuisat. Kuivien lämpi-
mien kesien myötä kir-
janpainajat ovat eteläises-
sä Suomessa ehtineet tuot-
taa jopa kaksi sukupolvea 
lento- ja lisääntymisky-
kyisiä tuholaisia.

Myrskyjen runtele-
missa metsissä on pal-
jon kirjanpainajalle so-
pivia lisääntymisalustoja. 
Odotettavissa onkin, et-
tä kirjanpainajatuhot li-
sääntyvät Tapani-myrs-
kyn kurittamilla alueilla.

Humppila

Sastamala

Urjala

Nokia

Ak

Vesilahti

Hämeenkyrö

Le

Punkalaidun

Pirkkala

Lavia

Huittinen

mäki

ä

Kiikoinen

Kirjanpainaja 
hyötyy myrskystä

Kirjanpainaja. Lähde: Metsäntutkimuslaitos/
kuva: Heinz Schmutzenhofer.
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 • Minna Isotalo ja 
 Marianna Langenoja

”Etelä-Suomen maatalous-
tuet neuvoteltiin jo liitty-
missopimuksessa pysyvik-
si. Euroopan unioni kiistää 
tämän”, tokaisee keskusta-
laismeppi Anneli Jäätteen-
mäki. Tuki loppuisi nyky-
muodossaan vuonna 2013,  
vaikka sen perusteena oli-
vat ilmastolliset olosuhteet. 

”Eivätkä ne ole minun tie-
tääkseni vuosien saatossa 
muuttuneet”, Jäätteenmäki 
naurahtaa.

Myös muut suomalai-
set europarlamentaarikot 
ottivat viime viikolla kii-
vaasti kantaa maatalous-
tukikysymykseen. Heidän 
mielestään tuissa on jär-
keistämisen varaa, mutta 
säästöjä haetaan väärin kei-
noin. ”Tukea saavat muun 
muassa Englannin kunin-
gashuone sekä ylikansalli-
set yhtiöt, vaikka on itses-
tään selvää, että tukea pi-
täisi maksaa vain aktiivi-
viljelijöille”, toteaa Riikka 
Manner. 

EU:lla säästökuuri

Hannu Takkula myöntää, 
että paine muutoksiin on 
kova, sillä unioniin on liit-
tynyt Suomea suurempia 
maatalousmaita kuten Un-
kari, Bulgaria ja Romania. 
Taustalla vaikuttaa myös 
euroalueen talouskriisi, jo-
ka vaatii jäsenmailta sääs-
töjä.

RKP:n europarlamen-
taarikon Carl Haglundin 
mukaan EU:n kokonais-
budjetista halutaan supis-
taa kymmenen prosenttia 

seuraavan rahoituskauden 
aikana. Se tarkoittaa seit-
semän vuoden jaksolla yh-
teensä 100 miljardia euroa. 
Haglund on samoilla lin-

joilla keskustalaismeppi-
en kanssa siitä, että maata-
louden harjoittaminen täy-
tyy mahdollistaa jatkossa-
kin koko Suomen alueella. 

Hän kuitenkin ihmettelee, 
miten voi olla mahdollis-
ta pitää tukisummat nykyi-
sellään ja samaan aikaan 
leikata menoja. ”Yhtälö ei 

vain toimi. Peräänkuulutan 
Suomen hallituksen linjaa 
asiaan. Sieltä suunnalta ei 
ole tähän mennessä kuulu-
nut hiiskaustakaan.”

”Suomen maatalouden 
kohtalon päivät ovat käsil-
lä”, Ville Itälän paikan maa-

talousvaliokunnassa ottanut 
kokoomusmeppi Petri Sar-
vamaa painottaa.

Alueviestin toimittajat vie-
railivat Strasbourgissa viime 
viikolla Euroopan parlamen-
tin Suomen tiedotustoimiston 
kutsumina.

Alueviesti Strasbourgissa

”Suomen maatalouden kohtalon päivät ovat käsillä”
 ▶ Europarlamentaarikot taistelevat Etelä-Suomen maataloustuen puolesta, joka näillä näkymin lopetettaisiin vuonna 2013.

Viimeksi Etelä-Suomen 141-tuesta väännettiin kättä vuonna 2007. Nyt taistoon tukien puolesta ovat val-
miina ALDE-ryhmän Carl Haglund (vasemmalla), Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki ja Hannu Takku-
la. Kuva: Minna Isotalo

 

Euroopan parlamentin 
täysistunnossa äänestet-
tiin viime viikolla muun 
muassa energiatuottei-
den verotusta koskevas-
ta uudistuksesta, johon 
sisältyi dieselin veroedun 
poistaminen. Enemmistö 
parlamentin jäsenistä ja 
suomalaismepeistä vas-
tusti esitystä.

Suomalaismepit koros-
tavat veroedun poistami-
sen johtavan dieselin hin-
nan nousuun, millä olisi 
katastrofaaliset vaikutuk-
set muun muassa kulje-
tusalan yritysten toimin-
taan. ”Ryhmämme tavoit-
teena on jatkossakin säi-
lyttää bensan ja dieselin 
välinen hintaero. Tämä on 
kansantaloudellisesti tär-
keä aihe, sillä veronkoro-
tuksella olisi kuljetusalal-
le arviolta 300 miljoonan 
euron vaikutukset. Ra-

juun dieselin hinnannou-
suun ei Suomen kokoises-
sa maassa ole yksinkertai-
sesti varaa”, Sari Essayah 
(kd) kiteyttää. 

Carl Haglund (rkp) 
huomauttaa veronkoro-
tuksen vetävän maton 
myös monen yksityis-
autoilijan jalkojen alta. 

”Välimatkat ovat maas-
samme pitkiä, ja monet 
ihmiset ovat kokeneet 
diesel-auton järkevänä 
ja ympäristöystävällise-
näkin investointina.”

Anneli Jäätteenmäki 
(kesk) puolestaan muis-
tuttaa veronkorotuksen 
vaikutuksista työllisyy-
teen. ”Tässä taloustilan-
teessa olisi niin Suomen 
kuin koko Euroalueen 
kannalta älytöntä tu-
kea ratkaisua, joka lisäisi 
työttömyyttä ainakin kul-
jetusalalla.”

Diesel-veroa 
ei koroteta
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Varaa 
renkaan-

vaihtoaika 
netissä! 

Primacy 3 
- paras jarrutus kuivalla  

ja märällä tiellä
- paras kaarrepito märällä tiellä
- erinomainen kilometritulos

Palvelemme  
myös lauantaisin  
klo 9-14. Tervetuloa!

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

UU
TU

US
!

Vaihtoautonäyttely su 29.4. klo 11-15

www.loimaanlaatuauto.fi
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

NYT VAIHTOAUTOKAMPANJA!
Vaihtoautonäyttely 
nyt huhtikuussa myös 
sunnuntaisin klo 12–15
Pullakahvitarjoilu! 
Tervetuloa!

Meiltä yli 300 auton valikoimasta 
reilut hyvitykset, isot alennukset 
ja joustava rahoitus, jopa ilman 
käsirahaa ja korkoa. 
Myös vaihto halvempaan.

Nyt Laatukasko veloituksetta käytetyn auton ostajalle!

 ➤ Oikaisu

Viime viikon liikenneteemassa olleeseen Peuge-
otin autoesittelyyn oli pujahtanut kuva, joka ei vas-
taa Suomessa tänä keväänä myyntiin tulevaa autoa. 
Tässä oikea kuva Peugeotin 208 -mallista.

Puhakka teki hienoja 
nousuja Kerpenin radalla

Simo Puhakka kurvaili viimeksi Kerpenin radalla Saksassa.

 • Alueviesti

Karting-ammattilaisena toi-
miva sastamalalainen Si-
mo Puhakka aloitti loista-
vasti Saksan mestaruussar-
jan Kerpenin radalla viime 
viikonvaihteen vaihtelevissa 
olosuhteissa.

Lauantaiaamun aika-
ajoon Puhakka lähti luot-
tavaisin mielin, sillä Warm-
upissa auto tuntui toimi-
van pitkästä aikaa hyvin ja 
vauhti oli kohdallaan. Aika-
ajojen jälkeen tarkastukses-
sa kuitenkin selvisi, että au-
ton moottorin sarja nume-
ro ei täsmännyt edellisenä 
päivänä annettuun nume-

roon, ja tästä seurasi hyl-
kääminen.

” Aika-ajo meni sinänsä 
hyvin, että vauhti oli suu-
rinpiirtein kohdalla, hävit-
tiin vähäsen renkaiden yli-
kuumenemisen takia, harmi 
vain, että Tiimi antoi vahin-
gossa väärän moottorin aa-
mulla ja jouduin kärsimään 
toisten virheistä”, Puhakka 
harmittelee. 

Saksassa ajettiin kaksi al-
kuerää, joiden yhteispisteis-
sä Puhakka sijoittui sijalle 24. 
Sunnuntaina rata oli kuiva ja 
fi naalit päästiin ajamaan hie-
nossa aurinkoisessa kelis-
sä. Simo lähti ensimmäiseen 
finaaliin siis lähtöruudus-

ta 24 ja sijoittui 23:n ajetun 
kierroksen jälkeen sijalle 15. 
Toisessa fi naalissa Simo pää-
si lähtemään 15. ruudusta ja 
nousi hienosti viidenneksi.

”Ensimmäisessä fi naalissa 
päätimme säästää uudet ren-
kaat toiseen fi naaliin, jotta 
pääsisimme iskemään kun-
nolla, ja tällä kertaa taktiikka 
onnistui hyvin. Vauhti olisi 
riittänyt aivan voittoon as-
ti, jos olisin saanut pitää 15. 
paikkani aika-ajon jälkeen.”

Puhakan seuraava kil-
pailu on puolen toista vii-
kon päästä Ranskan Val 
D’Argentonin radalla, joka 
on toinen WSK Euro Sarjan 
osakilpailu.

AVOINNA ARK. 9-17, LA 10-14
HUOLTO JA VARAOSAT ARK. 8-16.30

TOYOTA-MYYNTI, VAIHTOAUTOT
Henry Santaoja 044 560 1254
Olli Tuominen 044 560 1264
FIAT, CITROEN, JEEP-MYYNTI, 
VAIHTOAUTOT
Pekka Heinonen 044 560 1262
Juha-Pekka Mykrä 044 560 1263

HIENOJA TAKUUAUTOJA
TITAANI VAIHTOAUTOT, Takuu 2 v ilman kilometrirajaa

Jeep Compass 2,0 CRD Limited 4WD 
139tkm FRAGUS CARE VAIHTOAUTO-
TAKUU 1V/20.000 km, ESP, nahkaverh., 
1-om., erik.vant., met.väri, ilmast., h-kirja, 
lohkol., vak.nop.s., CD, 2xrenk., sisäp. 
-08 19.950

Jeep Compass 2,4 CVT automaatti Limi-
ted 4WD 54tkm FRAGUS CARE PREMIUM 
VAIHTOAUTOTAKUU 1V/20.000 km,ESP, 
nahkaverh., 1-om., erik.vant., met.väri, il-
mast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD, si-
säp., vetok. -09 21.950

Dodge Journey 2,0 CRD DCT SXT 7h au-
tom 108tkm FRAGUS CARE PREMIUM 
VAIHTOAUTOTAKUU 1V/20.000 km, Auto-
maattivaiht., Täydellinen h-kirja, Huippu-
siisti, Pysäköintikamera, Ilmastointilaite, 
automaattinen, Vetok. -09 23.500

Mercedes-Benz C 200 CDI BE A  53tkm 
FRAGUS CARE PREMIUM VAIHTOAUTO-
TAKUU 1V/20.000 km, ESP, erik.vant., 
met.väri, aut.ilm., h-kirja, vak.nop.s., 
2xrenk. -10 38.950

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN C3 ALK. 13 999 €

Alk. autoveroton svh. 10 935 € + arvioitu autovero 3 063,02 € CO2-päästöllä 137 g/km = 
13 998,02 € + toim.kulut 600 € = 14 598 €. EU-keskikulutus  
3,4–6,9 l /100 km, CO2-päästöt 87–153 g/km. Kuvan auto lisävarustein.

ALK. 3,4 L /100 KM JA 87 G/KM

399 €
Etusi 1400 €

 

- s i
PACK STYLE

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

NYT 25 LISÄHEVOSVOIMAA 
VELOITUKSETTA

Citroën C4 alk. autoveroton svh. 14 620 € + arvioitu autovero 4 378,12 € CO2-päästöllä 
143 g/km = 18 998,12 € + toimituskulut 600 € = 19 598 €. EU-keskikulutus 
3,8–6,9 l /100 km, CO2-päästöt 98–159 g/km. Kuvan auto lisävarustein.

CITROËN C4 VTi 120 ATTRACTION 18 999 €.

299 €
Etusi 1300 €
C4 Confort -malleihin.

Sis. mm.:  
 

  
 
 

PACK STYLE
- aruste a etti

Toyota Auris 1,6 Dual VVT-i Sol 5ov 93tkm 
TITAANI-TAKUU 2V ILMAN KILOMETRI-
RAJAA, ESP, 1-om., erik.vant., met.vä-
ri, ilmast., sivuairb., h-kirja, lohkol., MP3, 
2xrenk., sisäp. - 07 15.900

 Toyota Corolla 1,6 Dual VVT-i Linea Sol 
4ov MultiMode 86tkm TITAANI-TAKUU 
2V ILMAN KILOMETRIRAJAA, ESP, 1-om., 
luist.esto, met.väri, ilmast., h-kirja, loh-
kol., MP3, 2xrenk., sisäp. -08 16.950

Toyota Avensis 1,8 VVT-i Linea Sol Wa-
gon 52tkm TITAANI-TAKUU 2V ILMAN 
KILOMETRIRAJAA,1-om., p.tutka, erik.
vant., met.väri, ilmast., sivuairb., h-kirja, 
lohkol., 2xrenk. -06 17.900

Toyota Hiace 2,5 D-4D 117 4ov pitkä a/c 
154tkm TITAANI-TAKUU 2V ILMAN KILO-
METRIRAJAA, webasto, erik.vant., met.
väri, ilmast., h-kirja, alv-väh., 2xrenk., 
vetok -07 19.950

Toyota Avensis 1,8 Valvematic Linea Sol 
4ov 26tkm TITAANI-TAKUU 2V ILMAN KI-
LOMETRIRAJAA, ESP, sadetunn., 1-om., 
met.väri, ilmast., sivuairb., h-kirja, lohkol., 
vak.nop.s., 2xrenk., sisäp.    -09     23.900

Toyota Rav4 2,2 D-4D 136 4WD Executive 
101tkm TITAANI-TAKUU 2V ILMAN KILO-
METRIRAJAA, ESP, poiskytkettävä airbag, 
sadetunn., 1-om., 8x erik.vant., met.väri, 
ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., MP3, 
2xrenk., sisäp., vetok. -07 27.900

 Dodge Journey 2,0 CRD M6 SXT 5h 
45tkm TITAANI-TAKUU 2V ILMAN 
KILOMETRIRAJAA,Webasto ajastimella, 
Peruutuskamera, Tehdastakuu voimassa 
1 omistaja, Täydellinen huoltokirja, Ajettu 
ainoastaan 45 tkm. Meiltä uutena myyty 
ja meillä huollettu -10 29.950

 Toyota Land cruiser 3,0 D-4D Luxury aut. 
5h 143tkm, TITAANI-TAKUU 2V ILMAN 
KILOMETRIRAJAA, ESP, webasto, erik.
vant., met.väri, ilmast., sivuairb., h-kirja, 
vak.nop.s., vetok. -07 46.900 

 Citroen Xsara picasso 1,6i 16v Famille 
102tkm Fragus Care Premium vaihtoauto-
takuu 1V/20.000 km, , poiskytkettävä air-
bag, sadetunn., 1-om., met.väri, ilmast., 
sivuairb., h-kirja, lohkol., sisäp. -07 
10.500

Citroen C4 1,6i 16v Pack Vision Berline 
Automaatti 77tkm FRAGUS CARE PRE-
MIUM VAIHTOAUTOTAKUU 1V/20.000 
km, ESP, poiskytkettävä airbag, met.vä-
ri, ilmast., sivuairb., h-kirja, lohkol., vak.
nop.s., MP3, 2xrenk. -08 13.500

Citroen C5 2,0i 16v Exclusive Berline Au-
tom. 110tkm FRAGUS CARE PREMIUM 
VAIHTOAUTOTAKUU 1V/20.000 km, ESP, 
poiskytkettävä airbag, sadetunn., 1-om., 
met.väri, ilmast., h-kirja, lohkol., vak.
nop.s., 2xrenk., sisäp. -07 13.900

Fiat Bravo 1,4 150 T-Jet Turbo Sport 5d 
40tkm FRAGUS CARE PREMIUM VAIHTO-
AUTOTAKUU 1V/20.000 km, ESP, poiskyt-
kettävä airbag, erik.vant., ilmast., sivu-
airb., h-kirja, CD -08 13.950

Fiat Croma Comfort Wagon 2,2 Automatic 
Leather 73tkm FRAGUS CARE PREMIUM 
VAIHTOAUTOTAKUU 1V/20.000 km, ESP, 
nahkaverh., erik.vant., ilmast., sivuairb., 
h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD, 2xrenk., si-
säp., vetok. -07 13.950

Dodge Avenger 2,4 A4 SXT 92tkm FRA-
GUS CARE PREMIUM VAIHTOAUTOTA-
KUU 1V/20.000 km, ESP, nahkaverh., 
luist.esto, erik.vant., met.väri, aut.ilm., si-
vuairb., h-kirja, vak.nop.s., MP3, 2xrenk. 
-07 14.500

Dodge Caliber 2,0 CRD M6 SXT 93tkm 
FRAGUS CARE PREMIUM VAIHTOAUTO-
TAKUU 1V/20.000 km, ESP, 1-om., erik.
vant., met.väri, ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 
MP3 -09 17.950

Nissan X-trail 2,0 Comfort  Columbia   
5-vaiht. 4x2   30tkm FRAGUS CARE PRE-
MIUM VAIHTOAUTOTAKUU 1V/20.000 
km, 1-om., EBD, met.väri, ilmast., sivu-
airb., h-kirja, CD -07 19.500

Citroen C5 HDi 136 Confort Tourer Auto-
maatti 120tkm FRAGUS CARE PREMIUM 
VAIHTOAUTOTAKUU 1V/20.000 km, ESP, 
1-om., webasto, met.väri, ilmast., h-kirja, 
vak.nop.s., MP3, 2xrenk. -08 19.950
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TAMPERE Lielahti 

Taninkatu 11 
Puh. 010 569 6799
Ma–pe 9–18, la 10–15

Varaa huolto helposti: 
www.veho.fi/huolto

Veho Huolenpitosopimus 
alk. 31 €/kk 15 000 km/vuosi
Ford-huolenpitosopimukset 
vain Veho Autotaloista!

Puhelun hinta 010-alkuisiin numeroihin: kotimaan kiinteänverkon lankaliittymästä 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min (sis. alv 23 %), matkapuhelinliittymästä 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min (sis. alv 23 %).

Alk. 4,8 l/100 km ja 109 g/km
Uusi Ford Focus EcoBoost edustaa Fordin uusinta moottori-

teknologiaa. Saatavana 100 hv 4,8 l/100 km ja 109 g/km 

sekä 125 hv 5,0 l/100 km ja 114 g/km -bensiinimoottoreilla.

VERTAA HINTAA!
Meiltä oikeanhintaiset vaihtoautot Veho Takuulla.

Reilusti parkkitilaa 

liikkeen edessä!

Ford Focus -mallisto alk. 22.448,95 € (autoveroton hinta 18.120 € + arvioitu autovero CO2-
päästöillä 109 g/km 3.728,95 € + toimituskulut 600 €). Ford Focus -malliston CO2-päästöt 
109–149 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 4,2-8,3 l/100 km.  Kuvan auto erikoisvarustein.

Ford C-MAX 1.8 TDCi 115 Trend 

5-ov, vm. -09, ajettu 89 tkm

LPZ-321   Nyt 16 900  €

Ford KA 1,3 TDCi 75 Titanium 

3-ov, vm. -10, ajettu 17 tkm

VBZ-529   Nyt 11 900  €

Ford MONDEO 2.0 145 Trend 

Wagon, vm. -07, ajettu 67 tkm

GHN-299   Nyt 19 400  €

Ford TRANSIT 300M 85 Trend, 
vm. -06, ajettu 195 tkm

CZJ-998   Nyt 14 900  €

Ford GRAND C-MAX 1,6 TDCi 

115 S tart/Stop Titanium (MY12), 
vm. -12, ajettu 10 tkm

Uuden vastaavan hinta 32 587,68 €

LPZ-528   Nyt 29 900  €

Ford GRAND C-MAX 2,0 TDCi 

140 PowerShift Titanium A (MY12), 
vm. -12, ajettu 10 tkm

Uuden vastaavan hinta 36 834,66 €

BPN-433   Nyt 32 900  €

Ford MONDEO 1,6 TDCi 

Start/Stop Titanium Wagon,

vm. -12, ajettu 7 tkm

Uuden vastaavan hinta 36 530,79 €

URZ-682   Nyt 33 900  €

Ford MONDEO 2,0 TDCi 140 

PowerShift Titanium Bsn Wagon A, 

vm. -12, ajettu 11 tkm

Uuden vastaavan hinta 44 615,70 €

IKM-992   Nyt 40 900  €

Uusi FORD FOCUS EcoBoost – 
kaikkien aikojen taloudellisin Ford

Koeaja yksi maailman parhaimmista 

moottoreista kokoluokassaan – Focus 

EcoBoost 125 hv nyt Veho Lielahdessa.

Tervetuloa Pirkanmaan suurimpaan 
Ford-liikkeeseen!
Meille on helppo tulla: vain 50 km Vammalasta, 

moottoritien päässä, Taninkatu 11.

www.veho.fi

Syötä alla olevan vaihtoauton rekisterinumero 

hakukenttään ja näet auton kuvat lisätietoineen. 

Mene osoitteeseen:

Kaikkiin vaihtoautoihin

12 kk Veho Takuu

Tule tutustumaan –

maksamme polttoaineesi!

Nämä huippusuositut esittelyautot myydään nyt! 
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 • Jani Järvelin

Ellivuori Ski Team juhli ly-
hyttä, mutta onnistunutta 
kauttaan Hotelli Ellivuores-
sa. Kausi oli monella tapaa 
ennätyksellinen, vaikka lu-
mi antoi odotuttaa itseään 
ja harjoittelu pystyttiin aloit-
tamaan samaan aikaan kisa-
kauden kanssa.

Ellivuorelaiset pokkasivat 
tällä kaudella 26 piirinmesta-
ruusmitalia. Edellisellä kau-
della saldo oli 18. Viime kau-
den viisi piirinmestaruutta 
nousi tällä kaudella kahdek-
saan kärkipaikkaan. ”Uskon 
että tylsä mutta tehokas syk-
syn perusharjoittelu näkyi 
laskijoidemme otteissa. Hyvä 

perus- ja lihaskunto sekä tai-
tavuus nopeuttavat kunnon 
siirtämistä lajitaidoksi”, poh-
diskeli seuran valmennusvas-
taava Ville Turunen.

Kultaa Kutalaan

Ski Teamin kausi sai ennä-
tyksellisen päätöksen, kun 
kauden päätöskisa Himos 
Leitnerit sujuivat yli odo-
tusten. Kisan saldona oli yk-
sitoista palkintosijaa, kak-
sikymmentäkuusi sijoitus-
ta kahdenkympin joukkoon 
ja vain yksi ulosajo. Näin ol-
len viime vuoden ennätyssi-
joitukset siirtyivät historiaan. 

Sunnuntain kisapäivän 
kruunasi Juuso Liemolan 

voitto alle 15-vuotiaiden poi-
kien sarjassa. Näin kutalalai-
nen sai kristallipallon omak-
seen. Kauaksi pallo ei jäänyt 
isosiskoltakaan, joka sijoittui 
sarjassaan toiseksi.

Anni Liemola 
vuoden laskija

Ei varmaankaan ole liioitte-
lua väittää, että Liemolan si-
sarukset ovat varmasti Vam-
malan vauhdikkaimmat alp-
pihiihtosisarukset. Anni 
Liemola kruunattiin Hotel-
li Ellivuoren juhlassa seuran 
vuoden laskijaksi. Hän laski 
tasaisen kauden, josta nou-
si esiin Audi Junior Tourin 
super-g -osakilpailun kol-

mas ja viides sija. Yhdeksän 
vuotta laskettelua harrasta-
neen Liemolan tasaisen var-
ma nousu kohti maan kärkeä 
jatkui siis tälläkin kaudella.

Vuoden nousija -pystin 
sai kauden aikana huimasti 
laskuaan parantanut Jesper 
Kallio. Harjoitusryhmis-
tä palkittiin vuoden haasta-
jaryhmäläisenä Elmeri Au-
keala, joka on viime kevääs-
tä asti puurtanut omatoi-
misesti kehityksensä eteen 
ja pitänyt harjoitusryhmäs-
sään henkeä yllä. Nuorten 
kisaryhmästä palkinnon sai 
Roosa Rantala, joka on niin 
ikään osoittanut halua kehit-
tyä laskijana sekä toiminut 
ansiokkaasti ryhmässään.

4490,-

1990,-

vm -12 varastosta
takuu 4 v.

CBR 125R Repsol

Skootteri 
NSC50 
Vision

Avoinna
ma-pe 

klo 12-17

vm -12 varastostar

UUDET 
HONDAT 
UUDET 

HONDAT 

Ski Teamillä hieno kausi

Ellivuori Ski Teamin menestyksekäs kisajoukkue ja huutosakki-kisan voittanut kannustusjoukko Himok-
sella. Kuva P. Mäkinen

Kuntopyöräily starttaa 
jälleen vappuna

Sastamalan kaupungin 
kuntopyöräily polkaistaan 
käyntiin vappuna. Pyö-
räilykampanja kestää elo-
kuun loppuun saakka ja 
eri puolelta kaupunkia 
löytyy yhteensä 25 kirja-
uspistettä. Kirjauspisteet 
ovat samat kuin vuoden 
2011 kampanjassa. Viime 
vuonna pyöräilysuorituk-
sia tuli lähes 14 000 ja vä-

hintään samaa tulosta ta-
voitellaan tämän vuoden 
kampanjassa. Merkitse-
mällä nimen kirjauspis-
teellä, on mukana kam-
panjassa ja samalla palkin-
tojen arvonnassa. Pyöräi-
lykartta löytyy kaupungin 
nettisivuilta www.sasta-
malankaupunki.fi/palve-
lut/liikunta/ajankohtaista 
ja kirjauspisteiltä.

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

– Autokaupan keskipiste Sastamalassa –

Lauantaina 10-14 Sunnuntaina 11-15

Tarjoamme
kahvit, simat
ja pullat.

TERVETULOA!

HUSQVARNA 
TRAKTORI LTH 154
Ketterässä traktorissa on 
sivullepuhaltava leikkuulai-
te ja hydrostaattinen voi-
mansiirto. Lisälaitteina mm. 
peräkärry, ruohonkerääjä ja 
lumilevy.

RIDER HUSQVARNA 11B/ 111B5
Käyttömukavuuden takaavat eteen asennettu leikkuulaite, hyvin 
ulottuvilla olevat hallintalaitteet ja automaattinen leikkuulaitteen 
kytkentä sekä erinomainen ajoketteryys.

Kesä tulee, Husqvarna on valmis!
Kone käyntiin ja homma 
haltuun.

Riderit alkaen

2 890 €

Kone kä
haltuun.

T

t

Tehokas ja monipuolinen.

LETKUVAUNU JA LETKU

TARJOUS
LTH 154 traktorin ostajalle letkuvaunu ja letku 
kaupan päälle.
Arvo 81,60 €

Pappiloista 
pyydetään 
uudet 
tarjoukset

 • Alueviesti

Sastamalan seurakunta jat-
kaa Karkun ja Kiikan pap-
piloiden myyntiä. Kirkko-
neuvosto hylkäsi saamansa 
tarjoukset, sillä ne jäivät al-
le neuvoston asettaman poh-
jahinnan.

Karkun pappilasta tuli 
kolme ja Kiikan pappilasta 
kaksi tarjousta. Uusia tarjo-
uksia seurakunta pyytää 13. 
kesäkuuta mennessä.

www.alueviesti.fi
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PUUTAVARALIIKE
Juha Sakari
PUUTAVARALIIKE
Juha Sakari

KEVÄÄN AVAUS  La 28.4.
Tarjoukset klo 9-14

HERNE-
KEITTO-

TARJOILU

PS. Lakkaus- ja maalauspalvelu.
Perävaunun lainaus

• listat • höylätuotteet
• paneelit • rakennustarvikkeet

PS. Lakkaus- ja maalauspalvelu.
Perävaunun lainaus

• listat • höylätuotteet
• paneelit • rakennustarvikkeet

Hopeasaarni-
paneli
8 X 175 X 2080

Pehtoori puna-
multamaali 10 L

25 x 95 vihr. 0,89 /m
25 x 95 rusk.   1,02 /m
47 x 100  1,85 /m
50 x 100 2,00 /m
28x95 vihr.  1,05 /m

Ruskea 4,40 /kpl
Vihreä  3,80 /kpl

STP 15 x 95
talouslaatu

paneliLevyt meiltä

Piha-
laatta

Esittely

Ikkunat ja ovet

8.90 /m2 0.49 /m19.90 /prk

ERÄEsittelijä
paikalla

Sata Eristys

Aitaelementit,
koristekivet

meiltä

Metsä-Tapio kuormakärry.
Jussi-kärry ja Kawasaki KWF mönkijä

Esittelijä
paikalla

Pyydä tarjous!

-
a

Esittely J

Punkalaitumentie 138,  Huittinen
• Ark. 8-17, la 9-13, Puh. 050-555 7608

www.puutarhaliikejuhasakari.com

 • Pauliina Vilenius

Noin 200 rotaria kokoontui 
viikonvaihteessa Sastama-
laan viettämään vuoden ko-
hokohtaa, piirikonferenssia. 
Lounais-Suomen rotarypii-
riin eli piiriin 1410 kuuluu 
62 klubia Varsinais-Suomes-
ta, Satakunnasta ja Ahvenan-
maalta. Sen piirikuvernööri-
nä toimii sastamalalainen va-
ratuomari Kari Kivistö, joka 
nimitettiin tehtäväänsä vii-
me kesänä. Kansainvälisyyttä 
kansallismaisemassa -nimeä 
kantanut konferenssi tarjo-
si virallisen osuuden ohella 
runsaasti paikallisin voimin 
toteutettuja taide-elämyksiä, 
kuten Vammalan rotaryklu-
bin oman kvartetin esityksiä, 
Sastamalan musiikkiopiston 
viuluryhmän esityksen sekä 
yksinlaulua.

Ohjelmassa oli myös pa-
neelikeskustelu, jossa puhut-
tiin nuorista, kansainvälisyy-
destä ja luonnollisesti nuori-
sovaihdosta, jossa Vammalan 
klubi on piirinsä edelläkävijä. 
Nuorisovaihtoa on Sastama-
lassa ja sitä ennen Vammalas-
sa ollut jo yli 50 vuoden ajan. 
Ensimmäinen vammalalai-
nen nuori matkasi vaihtoon 
Yhdysvaltoihin vuonna 1968. 
Tämän jälkeen kymmenillä 
nuorilla on ollut mahdolli-
suus hankkia kokemuksia ja 
seikkailuja ympäri maailmaa. 
Vastavuoroisesti Vammalas-
sa on ollut vuosien saatos-
sa kymmeniä ulkomaalai-
sia nuoria tutustumassa suo-
malaiseen elämänmenoon. 
Heistä kaikki saavat ensikos-

ketuksensa suomalaisuuteen 
Karkussa, jossa vaihto-op-
pilasaika käynnistyy viikon 
koulutuksella.

Itsevarmuutta ja 
rohkeutta

Yksi paneelikeskustelijoista oli 
vammalalaissyntyinen 21-vuo-
tias Ilona Vaateri, joka viih-
tyi vaihto-oppilaana Australi-
an Sydneyssä vuosina 2008 ja 
2009. ”Vaihto-oppilaaksi läh-

teminen oli minulle itsestään 
selvää, sillä tulen rotaryhen-
kisestä perheestä. Sekä siskoni 
että veljeni ovat aikanaan ol-
leet vaihdossa ja perheessäm-
me on vuosien saatossa asunut 
kahdeksan vaihtaria mm. Sak-
sasta, Ranskasta ja Yhdysval-
loista”, Ilona kertoo. 

Nykyään Helsingissä kaup-
pakorkeakoulussa opiskele-
va Ilona kävi vaihto-oppilas-
vuotensa ajan yksityistä ang-
likaanista tyttökoulua. ”Pakko 

myöntää, että koulun aloitta-
minen oli pienoinen shokki. 
Koulussa oli tarkka pukukoo-
di, eikä meikkejä tai koruja hy-
väksytty.” Vaikka koulunkäyn-
ti toisella puolella maapalloa 
olikin eksoottinen kokemus, 
muodostui vaihto-oppilas-
vuodesta ikimuistoinen. ”Saat-
taa kuulostaa kliseeltä, mut-
ta vuosi antoi minulle paljon 
itsevarmuutta, rohkeutta ja 
oma-aloitteisuutta.”

Sastamalassa asiat 
toimivat

Sastamalasta lähtee vuo-
sittain 2-4 nuorta vaih-

to-oppilaaksi maailmal-
le. Määrä on paikkakun-
nan kokoon suhteutet-
tuna suuri. Ilona Vaateri 
uskoo suosion selittyvän 
sillä, kuinka hyvin Sasta-
malan rotarit pitävät nuo-
ristaan huolta. ”Asiat toi-
mivat. Täältä on helppo 
lähteä ja tänne on helppo 
tulla”, Ilona summaa.

Vaihto-oppi lasvuotta 
hän suosittelee ihan jokai-
selle nuorelle, jolta löytyy 
sopivan avoin mieli. ”Kan-
sainvälistyminen on tär-
keää. Jos haluamme saada 
Suomen nousemaan maail-
mankartalle täältä kylmäs-
tä Pohjolasta, meidän pitää 
tehdä se itse. Siinä me nuo-
ret olemme avainasemas-
sa. Tarvitsemme kielitaitoa, 
sillä missään muualla maa-
ilmassa ei puhuta suomea. 
Englannin kielen osaami-
nen on tärkeää, eikä taatus-
ti haittaa vaikka osaisi esi-
tellä itsensä myös ranskak-
si ja italiaksi.”

”Kansainvälistyminen on nuorten varassa”
 ▶ Sastamalassa viikonloppuna vietetyssä rotareiden piirikonferenssissa puhuttiin nuorista,

 kansainvälisyydestä ja nuorisovaihdosta, jossa Vammalan klubi on piirinsä edelläkävijä.

Vammalalaissyntyinen Ilona Vaateri vietti vaihto-
oppilasvuoden Australian Sydneyssä. Maailmalla 
nautittujen herkkujen jälkeen kotoinen ruisleipä 
Tyrvään Voima maistuu entistä paremmalta.

Kansainvälinen rotaryjär-
jestö perustettiin Chicagos-
sa Yhdysvalloissa 23. hel-
mikuuta 1905 ja se on maa-
ilman suurin palvelujärjes-
tö. Suomen ensimmäinen 

rotaryklubi perustettiin 
Helsinkiin 1927. Vamma-
laan rotaryliike rantautui 
vuonna 1950, klubin perus-
tamisasiakirja allekirjoitet-
tiin 24.1.1950. Sastamalas-

sa toimii kaksi klubia, Sas-
tamalan ja Äetsän rotaryt. 

Maailmanlaajuisesti ro-
tareiden tärkein päämää-
rä on hävittää polio maa-
pallolta.

Piirikuvernöörinä Kari Kivistö avasi konferenssin.

Vaihto-oppilaiden esittäytyminen.

Toimintaa Vammalassa yli 60 vuotta
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 ➤ Sastamalan päiväkotien ruokalista

 ➤ Sastamalan koulujen ruokalista

Ma 30.4
Aamupala: Kaurapuuro, tuorepala,
Lounas: Nakit, uuniperunat, tuoresalaatti
Välipala: Sämpylä, leikkele, tuorepala /
pienille kiisseli

Ti 1.5
VAPPU

Ke 2.5
Aamupala: Mannavelli, leikkele, leipä, 
tuorepala
Lounas: Broilerkeitto, sekaleipä, hedel-
mäpala
Välipala: Jogurtti

To 3.5
Aamupala: Ruishiutalepuuro, tuorepala 
Lounas: Maksalaatikko, keitetyt perunat, 
kastike, puolukkahillo, porkkanaraaste

Välipala: Mansikkakiisseli, vaniljavaahto

Pe 4.5
Aamupala: Talon tapaan 
Lounas: Palapaisti, keitetyt perunat, vi-
hersalaatti
Välipala: Vispipuuro

Ma 30.4
vapaapäivä

Ti 1.5
vappu

Ke 2.5
Broilerkeitto, sekaleipä, hedelmä

To 3.5
Maksalaatikko, hillo, porkkanaraaste

Pe 4.5
Ruismarjapuuro, juusto, tuorepala

Ateriakokonaisuuteen kuuluu aina näk-
kileipä, levite ja juoma. Jos leipä on erik-
seen mainittu, aterialla tarjotaan tuoret-
ta leipää. 
Ruokajuomana suositeltavaa on maito tai 
piimä, janojuomana vesi tai laimennettu 
mehu.
Muutokset mahdollisia.

Huhkolinna

Tervetuloa! TYÖTTÖMIEN HYVINVOINTIPÄIVÄ
HUHKOLINNASSA

Iltapäivän tarkoituksena on 
tulla virkistäytymään ja 
viettämään mukava iltapäivä 
hyvinvoinnin merkeissä.

3.5.2012 klo 12-15
Onko työttömyys tällä hetkellä osa elämääsi?

Tule viettämään mukava iltapäivä!

Terveyskeskuksen hoitajat tekevät terveyteesi liittyviä mittauksia

Tilaisuuden mahdollistavat mm. Huittisten kaupunki, TE-toimisto, SPR, Huittisten seurakunta, 
Tukitalo, Huittisten apteekki, Hartwall, Kela, Sydänyhdistys, Saarioinen Oy, Huittisten Martat

TILAISUUS ON MAKSUTON

Kivitallilla Sastamalassa 
hyväntekeväisyyskilpailut

Sakari Lipasti konsertoi 
äitienpäivänä kello 15.00 
Vammalan lukion juhlasa-
lissa.

Sakari Lipasti on tehnyt 
ammatilliset opintonsa Si-
belius-Akatemian piano-
musiikin osastolla, jossa 
hän opiskeli mm. profes-
sori Juhani Lagerspetzin 

johdolla. Hän on konser-
toinut paljon vuosien var-
rella ja esittänyt soolo-oh-
jelmiston lisäksi kamari- 
ja liedmusiikkia. Hän on 
osallistunut menestyksek-
käästi moniin kotimaisiin 
ja ulkomaisiin pianokil-
pailuihin samoin kuin ka-
marimusiikki- ja liedkil-

pailuihin. Viime syksystä 
lähtien hän   on toiminut 
Sastamalan musiikkiopis-
ton pianonsoiton lehtori-
na.

Konsertin järjestää Sas-
tamalan musiikkiopisto 
ja konsertin päätteeksi on 
kahvitarjoilu. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy.

Lipastin konsertti äitienpäivänä

Sakari Lipasti toimii 
Sastamalan musiikki-
opiston pianonsoiton 
lehtorina.

Ministerit Arhinmäki 
ja Kiuru Sastamalaan
Asunto- ja viestintäminis-
teri Krista Kiuru tulee pu-
hujaksi sosialidemokraatti-
en vappujuhlaan Vamma-
lan seuratalolle. Juhla alkaa 
kello 14.

Kulttuuri- ja urheilumi-
nisteri Paavo Arhinmäki 
puolestaan vierailee vasem-
miston vappujuhlassa Raivi-
on Työväentalolla Vapunpäi-
vänä kello 16.

Honkolan ratsastusseu-
ra ja team Kivitalli järjes-
tävät hyväntekeväisyyskil-
pailut 5-6.5. Sastamalassa, 
Kivitallilla.  Tapahtumassa 
kisaillaan Hevoshullu-luo-
kat, joissa lajeina ovat este- 
ja kouluratsastus, hevostai-
toluokat ja keppihevoskil-
pailu. 

Hevoshullu-luokat on 
tarkoitettu aloitteleville rat-
sastajille tuomaan tärkeää 
kisakokemusta ja yhdessä 
harrastamisen iloa. Samal-
la järjestetään myös seura-
tason koulu- ja esteratsas-
tusluokkia, joihin odote-
taan osallistujia ympäri Sa-
takuntaa ja Pirkanmaata. 
Tällä hetkellä ilmoittautu-
neita on jo yli 50, joten tu-
lossa on isot kisat. Suuren 

huomion kisoissa tulevat 
todennäköisesti keräämään 
keppihevosratsukot. Paikal-
la on myös keppihevostoh-
tori, joka suorittaa terveys-
tarkastuksia, ompelee ir-
ronneen korvan tai paikkaa 
haavan. Honkolan ratsastu-
seura esittelee omaa toimin-
taansa ja tarjoaa mahdolli-
suuden tutustua poniratsas-
tukseen. 

Koko kilpailun tuotol-
la tuetaan vammaisratsas-
taja Katja Karjalaisen voi-
tokkaasti alkanutta kautta 
ja matkaa kohti Olympia-
laisia. Ajatus Katjan kisara-
haston kartuttamisesta läh-
ti, kun paikallisest yritykset 
lupautuivat sponsoroimaan 
kilpailuluokkia edellisten 
vuosien tapaan.

Iskelmiä isosti
Saadakseen harrastuksesta 
haasteellisemman päätti Sas-
tamalan Opiston opintoryh-
mänä toimiva LEO Big Band 
valmistaa kaksi konserttia 
vuodessa. Syksyllä oli solis-
tina Markus Allan. Jatkossa 
on tarkoitus esitellä lähiseu-
dun laulusolisteja. Seuraava 
solistisarjan konsertti pide-
tään sunnuntaina 29.4. kel-
lo 19.00 Sylvään koulun au-
ditoriossa. Solistina on Juha 
Nygård.

Juha Nygård on syntynyt 
Mouhijärvellä ja asuu nyky-
ään Sastamalan Keikyässä. 
Hän on koulutukseltaan kas-
vatustieteiden kandidaatti ja 

toimii päiväkodin johtajana 
Nokialla. 

Ensi vuonna 40-vuot-
ta täyttävä LEO Big Band 
on keikyäläisen kauppiaan, 
Leo Lauseen perustama 16 
soittajan iso tanssi- ja viih-
deorkesteri. Markus Al-
lanin lisäksi orkesteri on 
säestänyt muun muassa 
Sonja Lummetta ja Paula 
Koivuniemeä sekä lähiseu-
dun laulusolisteja. Orkeste-
ria johtaa ja sovitukset on 
kirjoittanut Aslak Allinnie-
mi. Hän on opiskellut so-
vittamista Sibelius-Akate-
miassa Pentti Lasasen joh-
dolla.

Käsitöitä näytillä 
Suodenniemellä

Emilia Mäkelä (8 v.) sai käsitöitään näytille pöydäl-
lisen verran. Emilia haaveilee käsityönopettajan 
ammatista. Kuva: Suodenniemen kansalaisopisto

Suodenniemellä järjestettiin 
perinteinen kansalaisopis-
ton kevätnäyttely Koskelan 
entisessä tehdashallissa eli 
kyläläisten ”toimintahallissa” 
viime lauantaina.

Suodenniemellä on ko-
koontunut kymmenen eri 
kädentaitoryhmää. Lisäksi 
kylällä harrastetaan laulua, 

runonlausuntaa, kieliä se-
kä monipuolista liikuntaa. 
Suodenniemellä on saatu 
nauttia ryhmien esityksis-
tä kevään mittaan.

”Opiston toiminta koetaan 
tärkeäksi, ja ryhmiin on aina 
saatu tarvittava määrä väkeä 
mukaan”, kansalaisopistosta 
kerrotaan.

Sastamalankatu 70
38210 Sastamala

03-511 2640

Keskiviikko 25.4.
Metsästäjänpihvi, 
perunat, Hedelmä-
salaatti .................... 7,00

Perjantai 27.4.
Possunfi le, kermaperu-
nat/perunat,
 Jäädyke ................... 7,00

Tiistai 1.5.
Vappu

Torstai 3.5.
Lindströminmureke, 
perunat, Kiisseli ....... 7,00

Torstai 26.4.
Silakkapihvit, muusi/
perunat/gulassipata,
Herkkupuuro ........... 7,00

Maanantai 30.4.
Nakit, muusi/perunat, 
kalaa, 
Munkkikahvit .......... 7,00

Keskiviikko 2.5.
Meksikonpata, perunat/
riisi, Suklaavaahto ... 7,00

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

Buff et sis. mm. pizzoja, kebabia, lasagnea, lihapullia, 
kananrintafi lettä, salaattibuff en, keiton jne.
Ei mikä tahansa kebab-pizzapaikka.
Ystävällinen ja nopea palvelu.

Aittalahdenkatu 6, 
Vammala 

03-511 5222

Pizza- ja kebabbuff et
ma-pe klo 15.00 asti. Syö 
ja juo niin paljon kuin 
jaksat ...................... 7,90

Mikä tahansa kebab 
tai pizza 3:lla täytteellä 
ma-pe klo 15.00 asti
(sis. 0,3 l juoman, salaatin, 
kahvin/teen)............ 6,50

Lounas sisältää salaattibuff etin, ruokajuomat ja leivät
LOUNAS ARK 11-14. Muutokset mahdollisia. Lounas-
listamme löydät myös: www.kopteri.net/ruokatori    

Keskiviikko 25.4.
Sipulipihvi ............... 9,00 
Mantelikala ..............7,80
Kesäkeitto ............... 6,80

Perjantai 27.4.
Porsaan kyljys .......... 7,80 
Kalakeitto ................ 6,80

Tiistai 1.5.
Vappu

Torstai 3.5.
Karjalanpaisti .......... 7,80 
Kasvisvuoka ............. 7,80
Aurajuustokeitto ...... 6,80

Torstai 26.4.
Leikkelelautanen ..... 7,80 
Wrapit ..................... 7,80
Savuporokeitto ........ 6,80
Jälkiruoka: Suklaamousse

Maanantai 30.4.
Perunasalaatti ja 
nakit ....................... 7,80 
Lihakeitto ................ 6,80

Keskiviikko 2.5.
Broilerkiusaus .......... 7,80 
Lohikeitto ................ 6,80
Jälkiruoka: Marjakiisseli

Nuutilankatu 2, 
38200 Vammala

03-512 3123

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

Varikonkatu 30, 
Sastamala

03-5114333

Keskiviikko 25.4.
Kalakeitto ................ 6,00

Perjantai 27.4.
Riistakäristys ........... 8,00

Tiistai 1.5 WAPPU
Avoinna 12-22

Torstai 26.4.
Broilerin koivet .........7,00
 
Maanantai 30.4.
Kaalikääryleet ......... 7,00

Keskiviikko 2.5.
Jauhelihakeitto ........ 6,00

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

Lauttakylänkatu 14,
Huittinen

010-548 1410

Keskiviikko 25.4.
Broileria talon tapaan 
(VL,G), riisi, muusi, 
Pekonipastaa (VL),
Talon piirakka ........... 8,00

Perjantai 27.4.
Possun noisetteja (VL,G), 
Lihapunajuurikiusaus  
(VL,G), 
Omenahyve (VL) ....... 8,00

Tiistai 1.5.
Vappu

Torstai 3.5.
Hernekeitto (L,G),Possun 
fi lettä inkiväärikerma-
kastikkeessa(VL,G) muusi, 
keitetyt perunat, Pannari, 
hillo, kermavaahto ... 8,00 

Torstai 26.4.
Hernekeitto (L,G), Pustan 
possua (VL,G) muusi, 
keitetyt perunat, pannari, 
hillo, kermavaahto ..... 8,00 

Maanantai 30.4.
Seken 
Vappulounas ............ 8,00

Keskiviikko 2.5.
Uunilohta (VL,G), Curry-
broileria (VL,G) riisi, muusi, 
Suklaamousse (VL,G) .. 8,00

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

LOUNASTARJOUS!
KAIKKI NORMAALIT 
KEBABIT JA 
PIZZAT .....................6,00

Sis. 0,3 l juoman tai mai-
don , jälkiruoka, kahvia.

arkisin 
LOUNASBUFFET ........8,00

Lounas arkisin klo 10.30-15.00

Lauttakylänkatu 13, Huittinen
02-55 77 222

Päätie 20, 
Äetsä, Pehula
03-5133 133

PIZZA nro 1-12
Kebab riisillä/
ranskalaisilla, 
Iskender .................. 7,00

Sis. 0,4 l juoman.

Lounas arkisin klo 11-14.

Rautavedenkatu, Sastamala, 050 599 0343

Lounas sisältää salaatin ja leivän, ruokajuomana maito, 
piimä tai vesi.  Jälkiruokana kahvi tai tee.
Lounas arkisin klo 11.00-14.00. Annokset myös mukaan!
Soita ja tilaa.

Keskiviikko 25.4.
Lasagne ....................7,00
Kebab-pepperoni-
pizza ....................... 7,00
Juustoinen salaatti ... 6,50 
Minestronekeitto ..... 6,00

Perjantai 27.4.
Neulamuikut, muusi .. 7,00
Kebab-pepperoni-
pizza ....................... 7,00
Ceasarsalaatti .......... 6,50
Lohikeitto ................ 6,00

Tiistai 1.5.
Vapun lounasbuff et:
Possun ulkofi lee, puna-
viinikastike, Uunilohi, 
Broilerin rintafi lee, 
Salaattipöytä ......... 13,00

Torstai 26.4.
Possuruukku, 
perunat ................... 7,00
Kebab-pepperoni-
pizza ....................... 7,00
Broilerinkoipi, riisi ... 6,50 
Paprikainen salaatti .. 6,00

Maanantai 30.4.
Riistakäristys, 
muusi ...................... 7,00
Kinkku-ananaspizza .. 7,00
Tonnikalasalaatti ...... 6,50
Kanakeitto ............... 6,00

Keskiviikko 2.5.
Pasta bolognese .......7,00
Kinkku-ananaspizza .. 7,00
Kreikkalainen 
salaatti .................... 6,50 
Uuniperuna, 
kinkkutäyte ............. 6,00

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

Päätie 11,
32740 Sastamala

03-5133860

Torstai 26.4.
Moussaka ................. 7,00
Hernekeitto ja 
pannari ................... 5,50

Maanantai 30.4.
Paistetut nakit .........7,00
Parsakeitto .............. 5,50

Keskiviikko 2.5.
Silakkapihvit............7,00
Savulihakeitto ......... 5,50

Äetsä

Ma-to 10.30–22.00
Pe-la 11.00-24.00 

Su 12.00-22.00

RUOKARAVINTOLA
KEBAB

Tulkkilantie 26, 32800 Kokemäki, Puh. 02 - 46 76 999

Lounas puff et
syö niin paljon kuin jaksat
sis 0,4 l juoman
+ kahvin ..................8,50

Kaikki norm.
Kebabit ja Pizzat
sis. 0,4 l juoman
+ kahvin ..................7,50

Lounastarjous arkisin klo 10.30-14.00

Herkulliset lounaat 
parhaista valikoimista

Keskiviikko 25.4.
Kalakastike ..............7,00
Makkarakeitto ......... 5,50

Perjantai 27.4.
Metsästäjän leike .....7,00
Porkkanasosekeitto .. 5,50

Tiistai 1.5.
Vappu

Torstai 3.5.
Kebabkiusaus ........... 7,00
Hernekeitto ja 
pannari ................... 5,50
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 ➤ Kokoukset

 ➤ Myydään

SASTAMALA, KARKKU, OKT  

3 mh, oh, th, k, aulatila, khh, kph, s, 2 
wc. Hienolla paikalla Rautaveden ran-
nalla Karkussa v. 1960/2008 rak. tila-
va 130/200 m2 talo. Tasainen ja valoi-
sa nurmitontti, jolla omaa rantaviivaa 
n. 25 m. Kiinteistöllä myös tilava au-
totalli ja rantasauna. Karkun koulu ja 
palvelut lähellä, sekä hyvät yhteydet 
Tampereelle ja Sastamalaan.  Tontti 
4000 m2. Mh. 420.000 €. Kaukonie-
mentie.  7022171

SASTAMALA, IISA, OKT  

As 1: 4 h, k, s, as. 2: 2 h, k, as./liiketi-
la: 1 h, var.tilaa, liiketilaa/myymäläti-
la, varastotilaa. Kok.pa n. 650 m2. Hy-
vältä paikalta paljon remontoitu asu-
mis-/liikekiinteistö. Tällä hetkellä ti-
lat käsittävät 2 kpl toimistotilan, liike-
tilan ja var.tilaa. Osa tiloista myydään 
vuokrattuna. Monien mahdollisuuksi-
en kiinteistö yrittäjälle tai sijoituk-
seen. Tontti 2100 m2. Mh. 189.000 €. 
Tampereentie.  7024316

SASTAMALA, HOPPU, OKT  

3 mh, oh, k, rh, työh, th, varasto, at 
131/210 m2. Keskeiseltä paikalta pal-
veluiden vierestä v. 1972 valm. arkki-
tehdin suunnittelema näyttävä oma-
kotitalo. Avarat tilat porrastetusti nel-
jässä tasossa kahdessa kerroksessa. 
Alakerrassa tiloja mahdollista jakaa 
vaikka yritystoimintaan. Valoisa ja 
suojaisa rinnetontti. Tontti 1029 m2. 
Mh. 172.000 €. Asevelikuja.  7035448

SASTAMALA 
SILEEKALLIO, OKT  

3 mh, oh, k, th, kph, s, at n.110/169 
m2. Kahdelta sivulta puistoon rajoit-
tuvalla suojaisalla tontilla sijaitseva v. 
1978 valmistunut talo suositulla Si-
leekallion-alueella. Siistikuntoinen 
talo, jossa valoisat tilat 1 tasossa. He-
ti vapaa. Tontti 813 m2. Mh. 135.000 €. 
Vohlakuja.  7020776

SASTAMALA, MARTTILA, OKT  

2 mh, oh, k, rh, s, kph, var. Keskeisel-
lä paikalla palveluiden läheisyydessä 
kattavasti remontoitu talo. Tilat 
85/120 m2 kolmessa krs:ssa. Edulli-
set asumiskustannukset, varusteina 
varaava takka ja ilmalämpöpumppu. 
Tasainen ja iso tontti 1915 m2. 
Mh. 129.000 €. Sorvanraitti.  7066745

SASTAMALA, KARKKU, OKT  

3 h, k, tkh, s.os., at ja var, 101/144 m2. 
Hyvältä paikalta Karkusta v. 75 valm. 
talo 1 tasossa. Vehreä ja kaunis tont-
ti, jolla myös vanha mummonmökki 
ja liiteri. Karkun koulu ja palvelut lä-
hellä, sekä hyvät yht. Sastamalaan ja 
Tampereelle. Tontti 1600  + 544 m2. 
Mh. 122.000 €. Passinmäentie.   
 7055883
SASTAMALA, KIIKKA, OKT  

4 h, k, s, psh, pannuh, kellari ja vart.
tilaa, 93/131 m2. Hyvältä paikalta Kii-
kan keskustasta isolla tontilla v. 1960 
valm. täystiilitalo. Rakennuksessa ha-
vaittu kosteutta lattioissa, jonka joh-
dosta salaojat, hulevesijärjestelmä ja 
viemäriliittymä uusittu 2010. Lattiat 
osittain betonilla ja avattu. Tässä hy-
vä talo sinulle, joka haluat tehdä sisä-
tilat mieleiseksesi. Tontti 1,4467 ha. 
Mh. 90.000 €. Laurintie.  7070002

SASTAMALA, OKT  

4 mh, oh, k, s, kph, 3 wc + kellaritilaa 
Hyvältä paikalta v. 1955 valm. tilava 
talo 126/230 m2. Remontoimalla tilat 
mahdollista jakaa useammaksikin 
asunnoksi tai yhdeksi isoksi kokonai-
suudeksi. Pihassa erillinen autotalli. 
Rakennuksessa kuntotarkastus teh-
ty. Tontti 1016 m2. Mh. 89.000 €. Kisa-
katu.  7079700

SASTAMALA, KESKUSTA, KT, 
2-3 h, k, s, khh, p 102 m2

Arvostetusta As. Oy Tohtorinmäestä 
ainutlaatuinen 5./5. krs:n huoneisto , 
jossa kaksi tilavaa parveketta. Huike-
at näkymät kaikkiin ilmansuuntiin. 
Laadukas varustelu mm. marmorilat-
tiaa, jäähdytyskoneisto ja Mielen keit-
tiökoneet. Mahd. ostaa useampikin 
autohallipaikka talon alakerrasta, jos-
ta hissillä asuntoon. Mh. 259.000 €. 
Marttilankatu.  7059260

SASTAMALA 
KÄRPPÄLÄ, rantatontti
Kuloveden rannalla jäljellä 2 kpl ran-
takaavatontteja, joiden koot 2380–
2720 m2. Rantaviivaa n. 40-42 m. Ra-
kennusoikeutta 80 + 20 + 20 kem2. El-
livuoren palvelut lähellä, keskustasta 
matkaa noin 15 km. Tie tontille. Mh:t 
100-110.000 €. Kojolanraitti 108.   
 7043197

KUN OLET MYYMÄSSÄ 
PYYDÄ MINUT  
MAKSUTTOMALLE 
ARVIOKÄYNNILLE.
SOITA JO TÄNÄÄN.

VILLE HEINONEN
Myyntipäällikkö, LKV 

puh. 020 780 2576, gsm 050 371 5697

ville.heinonen@huoneistokeskus.fi

HUONEISTOKESKUS OY
PUISTOKATU 12 | Nordea Pankki 

38200 Sastamala, puh. 020 780 2230

Vähimmäispalkkio 2.500 € + alv. 23 % = 3.075 €. Välityspalkkioesimerkki HETA™ 2,75 % velattomasta hinnasta + alv. 23 % (= 3,38 %) + asiakirjakulut. 

Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 0,0828 euroa/puhelu + 0,07 euroa/min ja matkapuhelimesta 0,0828 euroa/puhelu + 0,17 

euroa/min (alv. 23 %). Huoneistokeskus Oy LKV, Puutarhurinkuja 2, 00300 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2.

5.5. Vammalassa
kuolinpesän huutokauppa!

Tahdin takaa Arto Kulmala

HUUTOKAUPPA
la 28.4. klo 11 PALAVA SYDÄN, 

Lintuparventie 6, Huittinen 
Hyvää koti-irtaimistoa, sekalaista tavaraa, erätavaraa,

myymäläkalusteita ym...... Kahvitarjoilu !!!!
PS. Hopean ja kullan ostaja paikalla.

Kiikoistenkylän- 
Jaaran osakaskunta
(Kiikoisten kylän talojen 1-3 ja 
Jaaran kylän talon 9 yhteinen 
vesialue)

Osakaskunnan kokous
ke 9.5.2012 klo 17.00
Kiikoisten kunnantalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset 
vuosikokousasiat.
Hoitokunta

Vakkalan
osakaskunta
Osakaskunnan kokous 
ke 9.5.2012 klo 18.00
Kiikoisten kunnantalolla. 
Käsitellään sääntömää-
räiset vuosikokousasiat.
Hoitokunta

Kokoomuksen Sastamalan 
Kunnallisjärjestö ry:n

to 3.5.2012 klo 18.30 Pukstaavi, 
Marttilankatu 12, Sastamala 

Huom! Ennen kokousta mahdollisuus tutustua 
uudistuneeseen Herran Hakkaraisen taloon 

klo 18. Tervetuloa sastamalalaisten 
Kokoomusyhdistysten jäsenet.

Hallitus
www.sastamalankokoomus.fi

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Sastamala, Keskusta kt 59 m2

Väinönkatu 11 As. 2h, k, s, ph, wc, 
vh. Avarassa asunnossa laadukkaat 
materiaalit ja hyvä pohjaratkaisu, 
lasitetulta parvekkeelta kauniit nä-
kymät Liekovedelle päin. Hintaan 
sisältyy autokatospaikka. /Vammalan 
OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 66.240 € Vh. 174.800 €. 604555

Sastamala, Keskusta kt 46,5 m2

Varilankatu 6 As. 2h, kt, s. Asunto 
Oy Vammalan Leipurinpihan raken-
taminen käynnistynyt ja se valmis-
tuu keväällä 2013 upealle paikalle 
Varilankadun varteen. Talossa on 
viisi kerrosta ja lisäksi näyttävät 
ullakkohuoneistot. Ota yhteyttä ja 
kysy lisää myös muista huoneisto 
vaihtoehdoista! /Vammalan OP-
Kiinteistökeskus Oy. Mh. 56.500 € 
Vh. 149.500 €. 638302

Sastamala, Varila okt 184/204 m2

Huiskonkatu 19. 5h+k+khh+s+aula+
varastoja+iso autotalli. HARVOIN 
TARJOLLA! Upealta Huiskon alueel-
ta myytävänä uudenveroinen, oma-
kotitalo sinulle joka pidät ylellisyy-
destä. Talossa tilava eteishalli, joka 
johtaa ylpeään olohuoneeseen. 
Keittiön ja ruokailutilan erottaa saa-
reke. Talo lämpenee maalämmön 
avulla, lisäksi olohuoneessa varaava 
takka. Tilavassa kylpyhuoneessa on 
kaksi suihkua ja poreamme. Talon 
yhteydessä todella iso, lämmin au-
totalli ja varasto, joka soveltuisi mo-
nenmoiseksi harrastetilaksi. Tallissa 
vesipisteitä kaksi ja voimavirta. Täs-
sä tutustumisen arvoinen kohde. 
Varaa aikasi esittelyyn! Högström/
Vammalan OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 379.000 €. 638737

Sastamala, Varila okt 145,5/166,5 m2

Huiskonrinne 11. 5h+k+khh+2wc+
sauna+askarteluh/var+et+at. Myy-
dään 2006 valmistunut puinen 
omakotitalo kauniilla, vehreällä rin-
netontilta Vammalan Huiskossa. 
Talo sijaitsee päättyvällä kadulla ja 
vastapäinen puistoalue tekee pai-
kasta erittäin rauhallisen ja luon-
nonläheisen. Talon yläkerrassa on 3 
makuuhuonetta, erittäin avara olo-
huone ja keittiö sekä wc suihkulla.  
Alakerrassa on suuri eteisaula, 1 ma-
kuuhuone, wc, reilunkokoinen ko-

dinhoitohuone kuraeteisellä, 2 suih-
kun kylpyhuone, sauna, askartelu/
varastohuone sekä lämmin autotal-
li. Kodinhoitohuoneesta käynti ka-
tetulle kuistille. Talon suuri sauna 
lämpenee puilla ja antaa mielyttä-
vät löylyt isommallekin perheelle.  
Rauhaisalla takapihalla on iso suo-
jaisa terassi. Etupihalla on kauppaan 
kuuluva leikkimökki, jota voi käyt-
tää myös puuvarastona. Talo lämpe-
nee edullisesti pellettilämmityksel-
lä, lisäksi iso varaava takka leivinuu-
nilla. Mahdollista lämmittää myös 
pelkästään suorasähköllä.  Tähän 
lämminhenkiseen taloon kannattaa 
ehdottomasti tutustua! Högström/
Vammalan OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 269.000 €. 639127

Sastamala, Varila okt 141/241 m2

Tyrväänkatu 32. 7h, k, wc, ph, s, vh, 
khh. Iso omakotitalo viihtyisällä ton-
tilla. Alakerrassa korkea autotalli ja 
talon päädyssä toinen autotalli, 
takapihalla iso terassi. Matoniemi/
Vammalan OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 182.000 €. 631402

Sastamala, Makkoinen okt 113,5/
137,5 m2 Lahdenperäntie 1140. 
4h, k, s, ph, khh. Todellisessa luon-
nonrauhassa kokonaisuus johon 
kannattaa tutustua. Kohde koostuu 
kolmesta tilasta jossa runsaasti 
myös omaa puustoa. Lisäksi määrä-
osuudesta Märkäjärven rantaa. Kan-
nattaa varata oma aikasi näytölle! 
Matoniemi/Vammalan OP-Kiinteis-
tökeskus Oy. Mh. 118.000 €. 638174

Sastamala, Marttila okt 105/132 m2

Kiillekuja 7. 4h, k, s. Hyväkuntoinen 
1981 valmistunut omakotitalo, 
puistoon rajoittuvalla tontilla. Lapsi-
ystävällisellä ja rauhallisella alueella, 
kaikkien palveluiden läheisyydessä. 
Varaa oma aikasi esittelylle! 
Matoniemi/Vammalan OP-Kiinteis-
tökeskus Oy. Mh. 142.000 €. 640824
Sastamala, Sastamala okt 90/115 
m2 Kisakatu 12. 4h, k, s, ph. Öljy-
lämmitteinen omakotitalo jossa 
asuintilaa kahdessa kerroksessa, 
alakerrasta löytyvät sauna ja pesuti-
lat. Varaa oma aikasi esittelylle! 
Matoniemi/Vammalan OP-Kiinteis-
tökeskus Oy. Mh. 95.000 €. 640189
Sastamala, Roismala okt 60/80 m2

Tyrväänkyläntie 67. 3h, k, s. Viihtyi-
sä ja hyvässä kunnossa oleva pieni 
omakotitalo. Asuinkerroksesta löy-
tyvät keittiö, olohuone ja wc/suihku. 
Yläkerrassa makuuhuone ja työ-
huone. Alakerrassa huone, sauna, 
lämmintä ja kylmää tilaa. Tähän kan-
nattaa tutustua ja ihastua! Mato-
niemi/Vammalan OP-Kiinteistökes-
kus Oy. Mh. 98.000 €. 634113

Sastamala, Sastamala rt 92,5 m2

Urheilukatu 3 D. 4h, k, s. Rautave-
den rantamaisemien läheisyydessä 
rivitalon päätyhuoneisto. Hintaan 
sisältyy autokatos. Huoneisto on 
uutta vastaavassa kunnossa ja to-
teuteutettu laadukkailla ja tyylik-
käillä ratkaisuilla. Kannattaa tutus-
tua, varaa oma aikasi näytölle! 
Matoniemi/Vammalan OP-Kiinteis-
tökeskus Oy. Mh. 203.500 €. 641222

Sastamala, Marttila rt 80,7 m2

Riihikuja 3 A. 3h+k+s. Upealla pai-
kalla Vammalassa uuden veroinen, 
avara, moderni rivitalokolmio. Asun-
to on yhdessä tasossa, olohuonees-
sa erityisen korkea huonekorkeus. 
Huoneistossa on erittäin hyvät säily-
tystilat. Kaikki palvelut ovat lähellä. 
Varaa aikasi esittelyyn! Högström/
Vammalan OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 185.000 €. 635767
Sastamala, Suodenniemi rt 80 m2

Rantakuja 2 As. 3h, k, s. Hyvällä ja 
rauhallisella sijainnilla huoneisto 
rivitalosta Suodenniemeltä. Kolme 
huonetta ja oma sauna, lisäksi veh-
reä viihtyisä takapiha josta löytyy 
myös taloyhtiön kasvimaa. Varaa 
oma aikasi näytölle, kohde vapau-
tuu muutamassa päivässä. Matoniemi/
Vammalan OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 73.500 €. 641675
Sastamala, Varila paritalo 76 m2

Villinkatu 5 as 1. 3h+k+s. Juuri val-
mistunut upea asunto. Lämmityk-
sen tukena antiikkitiilestä paikalle 
muurattu varaava takka, varustettu-
na isolla lasiluukulla sekä metallisel-
la valmispiipulla. Sisä- ja ulkotiloissa 
on led- valotekniikan ansiosta upea 
energiatehokas valaistusjärjestelmä, 
joka luo tunnelmaa ja korostaa tam-
mi smoked-matta parketin kaunista 
sävyä. Laadukkaat whirlpool-kodin-
koneet ovat rosteri pintaisia. Isot ka-
tetut terassit led-valoineen tuovat 
lisää käytännöllistä tilaa jo ennes-
tään avaraan ja valoisaan asuntoon. 
Asunnossa on oma koneellinen 
ilmastointi lämmön talteenotolla. 
Tähän kannattaa tutustua! /Vamma-
lan OP-Kiinteistökeskus Oy. Mh. 
198.999 €. 601362

Sastamala, Palviala rt 62,5 m2

Kirjurinkatu 12 A. 2h, k, s. Myy-
dään Sastamalan Karkussa rivitalo-
kaksio, jonka ympärillä runsaasti 
omaa rauhaa. Asunnossa hyvät säi-
lytystilat ja oma sauna. Tässä asun-
nossa on edullista asua. Varaa aikasi 
esittelyyn! Högström/Vammalan 
OP-Kiinteistökeskus Oy. Mh. 69.000 
€. 639885

Sastamala, Hoppu kt 93,5 m2

Itsenäisyydentie 33 C. 4h+k. Myy-
dään ensimmäisen kerroksen, par-
vekkeellinen iso neliö. Asunto on 
peruskuntoinen, joten remonttitai-
toinen voi tehdä mieleisensä. Kaup-
pa ja koulut sijaitsevat lähistöllä. Va-
raa aikasi esittelyyn! Högström/Vam-
malan OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 87.400 €. 633155

Sastamala, Pehula kt 58 m2

Ojakatu 2 C. 2h,k,kh. Myydään Äet-
sän Pehulasta parvekkeellinen, 
remonttia kaipaava kaksio. Asun-
nosta kaunis Kokemäenjoki näky-
mä. Osake on heti vapaa. Varaa aika-
si esittelyyn! Högström/Vammalan 
OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 39.500 €. 638881

Sastamala, Keskusta kt 54,5 m2

Kilpinokankatu 8 A. 2h+k+s. Upea 
omapihainen, saunallinen kaksio 
aivan Vammalan keskustan tuntu-
massa. Asunto on hyvin siisti, mm. 
kylpyhuone ja erillinen wc ovat 
remontoituja. Säilytystilaa on run-
saasti, iso vaatehuonekin. Varaa 
aikasi esittelyyn! Högström/Vamma-
lan OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 104.000 €. 641610
Sastamala, Keskusta kt 41 m2

Koskikatu 1 A. 2h, kk, s, ph. Hienol-
ta paikalta kerrostalo kaksio, jossa 
oma sauna ja viihtyisä puuaidalla 
eristetty takapiha. Tässä talossa 
huomioitu myös liikuntarajoitteisen 
vaatimukset, ulko-ovea voidaan 
käyttää sähköllä. Asunto on heti va-
paa. Varaa oma aikasi näytölle! 
Matoniemi/Vammalan OP-Kiinteis-
tökeskus Oy. Mh. 98.000 €. 639182
Sastamala, Pehula kt 29 m2

Ojakatu 2 B. 1h+k+kph+eteinen. 
Äetsässä, Pehulan keskustan tuntu-
massa yksiö, kauniilla Kokemäenjo-
ki näkymin. Asunto sijaitsee ensim-
mäisessä kerroksessa, parvekkeen 
sijaa hoitaa aidattu maaterassi. 
Asunto myydään vuokrattuna. Va-
raa aika esittelyyn! Högström/Vam-
malan OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 29.000 €. 637150

Sastamala, Huida vapaa-ajan asun-
to 34/74 m2 Sationtie 90. 2h+k. 
Myydään kuivan maan mökki suosi-
tulta Sastamalan Karkun alueelta. 
Mökissä tupa, kammari ja keittiö. 
Pihapiirissä ulkosauna, puucee, va-
rasto- ja liiteritilaa. Talo lämpenee 
sähköllä ja varaavalla takalla. Kau-
niilla puutarhatontilla saat kesäpäi-
väsi kulumaan mukavasti. Tutustu 
tähän ja kerkeät juhannukseksi 
omalle mökille! Högström/Vamma-
lan OP-Kiinteistökeskus Oy. 
Mh. 69.000 €. 641095

Rivi- pari- ja
puutalot

UUDISKOHDE
Kerrostalot

Omakotitalot

Kerrostalot

Vapaa-ajan
asunnot

Myyntineuvottelija
Petra Högström
0500 631 038

Myyntineuvottelija

0500 939 891

www.opkk.fi/
vammala

Vammalan  OP-Kiinteistö-
keskus Oy,  LKV
Puistokatu 2,  SASTAMALA

Marko Matoniemi

Kaikki 
kohteemme
osoitteessa

Ida Välimaa Huittisista on 
valmistunut kasvatustietei-
den maisteriksi ja luokan-
opettajaksi Turun Yliopis-
ton opettajankoulutuslaitok-
selta Rauman yksiköstä. 

 ➤ Valmistuneita

 ➤ Huutokaupat

He tarjoavat sinulle 
tämänkin Alueviestin

SUOSI 
MAINOSTAJIAMMEWWW.ALUEVIESTI.FI  ->  ALUETORI

Ritavuoren yksityistie
VUOSIKOKOUS

9.5.2012 klo 18.00
Alatörmän mökillä,
Ritavuorentie 51.

Valitaan tiehoitokunnalle sihteeri 
ja tiehoitokunta sekä päätetään 

yksikkömaksut.
Tiehoitokunta
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Laitoshuoltaja/kotipalvelualan koulutus 
18.9.2012 – 11.10.2013

Tavoite:
Laitoshuoltajan tai kotityöpalvelualan ammattitaidon hankkiminen
Kohderyhmä:
Puhdistus- ja kotityöpalvelualasta kiinnostuneet
Sisältö:
Monimuotokoulutuksena, jossa koulutuksen laajuus 40 viikkoa.
Koulutuspaikka:
Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos
Tulluntie 30, 38100 Sastamala

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Susanna Pirttinen
Puh.  044 560 4518
susanna.pirttinen@sasky.fi

Omapaja / Yrittäjän ammattitutkinto 
25.9.2012 – 20.4.2014

Kenelle:
Tule mukaan intensiiviseen valmennukseen! Voit aloittaa 
oman yritysidean toteuttamisen heti itsesi näköisellä konseptilla

Tarjoamme sinulle: 
- Valmennuksen ja henkilökohtaisen tuen 
- Asiantuntijapalvelut
- Yrityksen toimintaan liittyvät palvelut 
- Vertaistuen

Koulutukseen hakeutuminen: 
Omaehtoisena koulutuksena, opiskelumaksu 150 € 
+ tutkintomaksu 58 € tai oppisopimuksella, jolloin 
opiskelijan maksettavaksi jää tutkintomaksu 58 €. 
Hakeutuminen suoraan oppilaitokseen 
15.8.2012 mennessä. Hakulomake www.aiko.fi

Lisätietoa:
Susanna Pirttinen, 
puh. 044 5604 518
susanna.pirttinen@sasky.fi

Omapaja toiminnasta lisää www.omapaja.fi

 ➤ Koulut ja kurssit

ASUINKIINTEISTÖJÄ KERROSTALOSSA

LOMA-/ASUNTO-OSAKE

Sastamala, Kiikka
Rukkitie, v. -52 rak. talo. Alak. 2 
h, k, et, wc, yläk. 1 h, s, pesuh., 
pukuh./wc 95 m², sekä ullakkoti-
laa. Verstas-/varastorakennus n. 
75 m². Pihasauna. Tontti 2511 
m². Hp. 65.000 €.

Huittinen, Timontie
4 h, k, s, pesu- ja pukuh., vh, wc, 
et n. 140 m². Samassa rakenn. 
iso autohalli-/varasto n. 83 m². 
Puurunk. lautavuor. v. 1963-67 
rak. talo. Öljykeskuslämmitys. 
Reilusti tiloja asumiseen ja har-
rastuksiin. Kiviholvikellari. Rau-
hallinen paikka, tontin p-ala 2300 
m². Hp. 137.000 €

Äetsä, Uudenkyläntie
Talankylässä hyväkuntoinen hir-
sitalo, 1 h, tupak. et, vh, s, pe-
suh. /wc n. 70 m². Isohko tal. ra-
kennus, pihasauna ja kivikellari. 
Tontti 2588 m². Hp. 78.000 €.

Säkylä, Fleminchintie 6
3 h, k, et, suihku/wc ja kuisti n. 
85 m², yläk. korkeata ullakkotilaa 
ja erkkeri. Autotalli-/saunaraken-
nus. Liiterirakennus. Tontti 1,32 
ha². Mainio kohde remonttitaitoi-
selle – pyydä esittelyä ja tee tar-
jous! Heti vapaa! Hp. 49.000 €.

Punkalaidun, Saarentie
Vanha hirsitalo, 2 h, k, et, wc, s, 
pesuh. n. 80 m². Ent. hirsinavetta 
ja suuli, josta on tehty verstastila 
n. 160 m², kork. n. 3,2 m. Maa-
kellari, ent. kanala, joka on myös 
muutettu verstastilaksi. Tontin 
p-ala on 1,081 ha, harvaan asu-
tussa maalaismaisemassa. Heti 
vapaa! Hp. 45.000 €.

Huittinen, Myllykuja
2 h, k, vh, kph/wc n. 57,5 m², 2 
krs. Kaukolämpö, putkiremontti 
tehty, vesimaksu kulutuksen mu-
kaan. Heti vapaa! Vh. 56.000 € 

Huittinen, Sahakatu
3 h, k, vh, s, pesuh., wc n. 80 m², 
2. krs. Sauna ja pesuhuone on 
remontoitu ja lattioissa on uu-
dehko laminaatti. Talo on liitetty 
kaukolämpöön, putkiremontti on 
tehty ja asennettu huon. koht. 
vesimittarit.  Vh. 84.500 €.

Huittinen, Vampula
Välitie, 1 h, kk, et, s, pesuh.,/wc 
n. 37 m². Vapautuu nopeasti! Hp. 
34.000 €.

Ellivuori (asunto-osakkeeksi 
muutettu hotellihuoneisto) 3 h, 
kk, s, suihku/wc n. 50 m² (heti 
vapaa). Asunnon haltijan käytet-
tävissä on hotellin uima-allas-
osasto, kuntosali ym. palvelut. 
Hyvät veneilymahdollisuudet ja 
uimarannat. Kaksi täysmittaista 
golf –kenttää (Lakeside Golf) ly-
hyen ajomatkan päässä. Hp. 
97.500 €.

Punkalaidun, Koskioinen
Katilantie. Hirsimökki, 1 h, tupa-
keittiö, et n. 42 m², yläk. pieni 
huone ja ullakko. Iso talousrak. 
(ent.navetta-/suuli), kaksiosai-
nen, lankkulattiainen liiteri n. 20 
m². Oma kaivo ja sähköliittymä. 
Määräalatontti n. 1600 m². Hp. 
27.000 €.

RIVITALOSSA

MAASEUTUMÖKKI

OPISKELE LÄHIHOITAJAKSI
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Harjavallassa tai Kankaan-
päässä: Ilta-monimuoto-opintoina ja oppisopimuksella. Harjavallan 
koulutustarjonnassa myös päiväopinnot. Koulutuksesta ja oppisopi-
muksella opiskelusta lisätietoja osoitteessa sataedu.fi/lahihoitaja

LÄHIHOITAJAN OSAAMISALAT 
Oletko suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kaikille pa-
kolliset tutkinnon osat tai oletko jo valmis lähihoitaja? Vahvista osaa-
mistasi ja opiskele Harjavallassa tai Kankaanpäässä. Tarkista verk-
kosivuiltamme sataedu.fi/lahihoitaja toteutukset ja paikkakunnat:
Päiväopintoina: 
Kuntoutus, Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, Mielenterveys- ja 
päihdetyö, Sairaanhoito ja huolenpito, Vanhustyö.
Ilta-monimuoto-opintoina:
Asiakaspalvelu ja tietohallinta, Jalkojenhoito, Mielenterveys- ja päih-
detyö, Sairaanhoito ja huolenpito, Vammaistyö.

Lisätiedot: www.sataedu.fi/lahihoitaja 

sataedu.fi

Vielä ehdit!
Haku 30.4.

asti
OPINNOT ALKAVAT ELOKUUSSA 2012

 ➤ Kiitokset

Sastamalan Opisto

Karkku, Tyrvää, Vammala
Pienten pianistien kevätkonserttinen la 28.4 klo 15 Ait-
talahden opistotalolla. Kuusi nuorta soittajaa klassisen musii-
kin polulla sekä opettaja Jurek Warnickin improvisaatioesitys. 
Vapaa pääsy.

Sastamalan Opiston juoksukoulu
Kaikille juoksuharrastuksen aloittamiseen ja jatkamiseen kyke-
neville: Aloittajien ryhmät to 3.5.-14.6 klo 18 ja 19 (ei 17.5) 
ja ma 7.5.-11.6 klo 18. Juoksuharrastustaan jatkavien ryhmä 
ma 7.5.-11.6 klo 19. Aittalahden Opistotalolla. Ilm. maksu 10€. 
Tied. 041-4663900. Antti Lepistö.

Kesävaatteen ompelu
Ommellaan uutta tai korjataan vanhoja vaatteita tulevaa 
kesää varten. Myös kesäasusteita esim. kassin voi ommella. 
Ilm. opettajalle 8.5. mennessä 0400-915926.  Ma-ke 14-16.5 
klo 10-15 Aittalahden opistotalolla. Ilm.maksu 25€. Oppitun-
teja 18. Riikka Harsu.

Kesäkivaa käsillä nuorille
Tehdään kesäisiä käsitöitä eri tekniikoilla. Asusteita, koruja, 
kivoja juttuja sisustukseen, koristeita kotipihaan... Käytetään 
muovia, paperia, helmiä, betonia, kangasta, värejä... oppilaiden 
kiinnostuksen mukaan. Ma- ke 4.6-6.6 klo 10-14 Taitokeskus 
Sastamalassa. Ilm. 28.5. mennessä p. 03-511 2128. Materiaali-
maksu.  Oppitunteja 15. Ilm.maksu 25 €. Tiina Jalonen.

Keikyä ja Kiikka
Tanssiesitys la 5.5 klo 18 Kiikan Nuorisotalolla, Törmätie 8
Pienten ja isojen tanssiryhmät esiintyvät Jaana Heinon johdol-
la. Maksullinen. Kahvio.

Tuolijumppa
Ma 7.5-18.6 ja 6.8-27.8 klo 14.15-15, Kiikan vanhainkodilla. 
Myös muille kuin vanhainkodin asukkaille. Ei maksua. Elisa Kaa-
salainen

Virikepiiri, Onnela
Rauhalliseen ja turvalliseen liikuntaan painottunutta toi-
mintaa sekä sisällä että ulkona. Ma 7.5-18.6 ja 6.8-27.8 klo 
12-12.45 (vasemmanpuoleinen rakennus) ja klo 13-13.45 
(oikeanpuoleinen rakennus). Myös muille kuin Onnelan asuk-
kaille. Ei maksua. Elisa Kaasalainen. Huom! Virikepiirit ovat 
esitteessä olleen Kuntosaliliikuntaa ikäihmisille-kurssin tilalla.

Virikepiiri, Kontti
Ke 9.5-20.6 ja 8.8-29.8 klo 13-14. Myös muille kuin Kontin 
asukkaille. Ei maksua. Kaisa Aaltonen.

Puistojumppa
Musiikkiin voimakkaasti pohjautuvaa kuntoliikuntaa Patsas-
puistossa ma 7.5-18.6 ja 6.8-27.8 klo 18.15-19. Huonolla 
säällä Pehulan koulun salissa. Oppitunteja 11. Ilm. maksu 25€ 
Elisa Kaasalainen

Kaleidoskooppi-leiri
Teatteri- /kuvataiteen perusopetuksen ja RTT:n yh-
teinen leiri 11.-14.6  Kannarissa.  Ilm. viim. 16.5: 
kaarina@sastamalanopisto.fi. Taidekoulun kortti/ Aktiivikort-
ti tai 35€. Rruokamaksu n. 5€/ pvä. Tarkemmat tiedot p. 050-
321 0124, sekä ilmoittautuneille leiripostina. 

Mouhijärvi
Lyhyt öljyvärimaalauskurssi
Väriteoriaa ja tekniikkaa. Maalataan asetelmia,maisemia ja 
henkilökuvia omista aiheista. La ja su 12-13.5 ja 19-20.5 klo 
12-15.45 Pentintuvalla. Sopii aloittelijoille ja pidemmälle eh-
tineille, sis. henkilökohtaista ohjausta. Tarvikkeita opettajalta. 
Ilm. viikkoa ennen opettajalle p. 050-551 413, Heikki Mäkinen. 
Ilm.maksu 35 €.

Moottorisahan käyttö
Tarvitsetko opastusta esim.tuulikaatojen korjaamiseen? Am-
mattimaista ohjausta antaa Ossi Aalto Metsänhoitoyhdistyk-
sestä la 26.5 klo 10-13.45 metsässä. Kokoonnutaan Ykkösras-
tille. Ilm. osastonjohtajalle p.050-336 5481 viikkoa ennen. 
Ilm.maksu 20 €.

Luova ilo
Kesäistä yhdessä oloa vanhempi-lapsiryhmässä. Piirretään, 
maalataan, muovaillaan ja askarrellaan rennosti. 2-3.6, la klo 
10-16 ja su klo 10.45-16 Tervamäen koululla.
Mukaan mahtuu 7-8 yli 2-vuotiasta lasta vanhempineen. Omat 
eväät mukaan. Ilm. viikkoa ennen opettajalle p. 050-569 2014, 
Kanerva Niemelä. Ilm.maksu 25 €.

Lavia
Kevätnäyttely su 6.5 klo 12-17 Opiston Kulmalla, Porintie 3
Näyttelyn avaus klo 12, rehtori Tiina Kopalainen. Kurssilaisten 
töitä esillä sekä ohjelmaa tasatunnein. Puffetti. 

Kahvakuulaharjoittelu 
Jatkuu touko-kesäkuun ajan ulkoilmassa säävarauksella. Seuraa 
ilmoittelua Opiston nettisivuilla tarkemmasta ajankohdasta 
sekä ilmoittautumismenettelystä.

Kiikoinen
Hopeakurssin ja Luutyökurssin kurssitöiden näyttely Lasi-
studiolla, Kiikostentie 8, alkaen maanantaina 7.5. klo 15 ja kestäen 
toukokuun loppuun Lasistudion aukioloaikoina arkisin klo 10-18. 
Tervetuloa katsomaan upeita talven aikana valmistuneita töitä!

Perinteistä opiston Kevätnäyttelyä ei tänä keväänä pidetä Kii-
koisissa koska niin monet piirit olivat mukana Ystävänpäivä-
messuilla ja ovat mukana taas Purpurijuhlilla.

www.sastamalanopisto.fi

SYDÄMELLISET KIITOKSET
muistaneille ja mukana olleille!

Anne-Marie Törmälä
FBI-BEAT

”Jäi teistä jälki sydämeen”

 ➤ Myydään

Hein-Erkkilä OKT   187/405 m²   
8h, 2k, s + talousrak. n. 215 m² 
2-kerroksessa Tilaa elää ja asua! Huoneita 
riittää ja lisää asuintilaa mahdollista tehdä ylä-
kerran ullakkotilasta yli 100 m². Isolle per-
heelle tai vaikka kahdelle!  Bed and Breakfast 
-yrittäjälle! Harrastetiloja tarvitsevalle! 
Hp. 380.000 € / Koskitie 11 

Pappilanniemi  OKT n. 127 /158  m²
4-5 h, k, s. Hyväkuntoinen -94 rakennettu tiili-
vuorattu ok-talo kivalla pensasaidan ympä-
röimällä 1200 m²:n tontilla n. 1 km keskustas-
ta. Pesuhuone ja sauna remontoitu 03/2012. 
Hyvät varastotilat ja autokatos. Lisäksi erilli-
nen rakennus, jossa lämmin kahden auton talli 
ja puuliiteri/irtaimistovarasto. Koulut ja päivä-
koti 1-1,5 km säteellä. 
Hp. 208.000 € / Jokirannankatu 4  

Pappilanniemi, PT       n. 130 m²
5h, k, khh, s. Loimijoen rantamaisemissa, päät-
tyvän tien päässä, upea kiinteistömuotoinen 
kesällä 2008 valmistunut paritaloasunto. Erit-
täin toimiva pohjaratkaisu ja hyvänkokoiset  
huoneet. Tyylikkäät sisustusmateriaalit. Varaa-
va takka. Tilava autokatos ja lämpöeristetty 
varasto. Osuus lähellä olevaan venevalkamaan. 
Keskusta, ala- ja yläkoulu sekä lukio n. 2 km. 
Hp. 224.000 € / Valkamakuja 7  A

Vuorenmaa, Köyliö  OKT  171 /215 m²  
+ HALLI 150 m²
7h, k, khh, s. Tilava 5-6 makuuhuoneen -06/-10 
rakennettu ok-talo. Iso tupakeittiö leivinuu-
neineen. Runsaasti säilytystiloja. Lämmin halli 
rak.-10, sijaitsee omalla tontilla. Tontit yht. 
8140 m². Lisäksi pihasauna paljuineen,  kota, 3 
pientä varastoa. 
Hp.255.000 € / Koulurinteentie 5.

Upea, omarantainen yli 5000 m²:n jokirantatontti 
Loimijoen varrella n. 0,5 km keskustasta.

Esittely pe 27.4. klo 18.15-18.45

Esittely pe 27.4. klo 17.30-18.00

Runoa 
Liekorannassa

Tamperelaiset kirjallisuuden 
monitoimimiehet Tero Täh-
tinen ja Ville Hytönen kes-
kustelevat runoudesta, kir-
joista, kauko-maista ja luon-
nosta Liekorannan runoil-
lassa tulevana lauantaina 
kello 18.

Tero tähtinen on kirjailija 
ja kirjallisuuden tutkija, jo-
ka tekee parhaillaan väitös-
kirjaa luontorunoista. Hä-
net tunnetaan myös kahdes-
ta esseekokoelmasta Aurin-
ko laskee Aleksandriaan ja 
Katmandun unet. Jälkim-
mäisessä Tähtisen pohdin-
nat alkavat Nepalissa ja pää-
tyvät lopulta mökille Sasta-
malan Kiikkaan

Ville Hytönen on runoi-
lija ja kustannusyhtiö Sa-
vukeitaan kustantaja. Hä-
nen viimeisin runokirjan-
sa on nimeltään Karsikko-
puu.

Tilaisuuteen vapaa pääsy.

OLEMME 
FACEBOOKISSA!

 ➤ Kutsut

Sinikka Saarela!
Kutsuu Vammalan 

elintarvike-
työntekijöitä

Rudolfin Keitaalle 
4.5.12 klo 17.00 

lättytalkoisiin.
Mukana uuden 
osastomme 168 

edustaja.
Tervetuloa! L E H T I  J O L L A  O N  M Y Ö S  Ä Ä N I

He tarjoavat sinulle tämänkin Alueviestin

SUOSI MAINOSTAJIAMME

Olemme vaihtaneet vapaalle,
Kiitos menneistä vuosista.

Puutarha
Raija ja Seppo Keskumäki

Hiedanmaantie 12, 38250 Sastamala
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06.25 Ylen aamu-tv
09.30 MOT: Näin Nokia tuhoutui
10.00 Tohtori Intiasta (7)
10.45 Päivä Ruotsissa
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle News
11.10 Puoli seitsemän
11.40 A-studio
12.35 Tohtorit (7)
13.05 Mä oksalla ylimmällä (S)
14.30 Hammaslääkärit maailmalla
15.00 Yle Uutiset
15.05 Tänään otsikoissa
16.00 Eduskunnan kyselytunti
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Tohtori Intiasta (7)
17.55 Kohtaamisia: Mansikkamaa
18.00 Yle Uutiset
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Vanha suola janottaa
19.30 Kuningaskuluttaja
20.00 Puutarhaperjantai
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-studio: Talk
22.00 Ulkolinja: Tsernobylin samurait
22.55 Yle Uutiset
23.00 Saddamin nousu ja tuho (16)
01.00 Oddasat

06.50 Pikku Kakkonen
08.20 Galaxi
08.21 Tero hoitaa
08.29 Operaatio Hurrikaani: Karkuri
08.36 Aivokeskus
08.44 Kapteeni Kari
08.45 Hemmot
08.48 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle Alueuutiset
10.55 Oddasat
11.10 Vuoristosairaala (7)
12.00 Seikkaillen: Gabon
12.25 Pat & Stan
12.35 Mansikkapaikka
13.25 Tanskalainen maajussi
13.55 Pilvenpiirtäjien Shanghai
14.25 Blogistania
14.55 Bilebändi 2012 : Semifi naali 2
16.05 Maailmanmenoa
16.15 Viinitilan keisari (7)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.01 Raimo
18.14 Pikku Nikke
18.30 Uusi päivä (S)
19.00 Yle Uutiset
19.10 Yle Uutiset alueeltasi
19.20 Yle Uutiset Suora linja
19.30 Menestyksen hinta
20.00 Hullu juttu
20.30 Jäynäjäbä (12)
21.00 Kätevä emäntä (7)
21.25 Poliisi-tv
21.50 Yle Uutiset
22.05 True Blood (16)
23.05 Becky ja Steve (12)
23.35 Silminnäkijä: 
 Tosielämän frendit

05.20 Aamusää
05.50 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.fi 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Emmerdale (S)
11.05 Ostoskanava
13.00 Lääkärit
13.55 Mitä tänään syötäisiin?
14.00 Jamie Oliverin 
 ruokavallankumous
15.00 Elä keskellä MM-kisoja
15.05 Middle (S)
15.35 45 minuuttia
16.35 Älynväläys
16.50 Onnenpeli hyväntekeväisyysarpa
17.00 Uutiset
17.05 Tunteita ja tuoksuja (7)
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale (S)
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät (7)
20.05 Maajussille morsian
21.00 House (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Hockey Night Extra
22.45 Hjalliksen kanssa
23.15 28 viikkoa myöhemmin (18)
01.15 Älynväläys
02.15 UEFA Europa League
 huippuhetket

06.05 Ostosruutu
06.45 Erikoisagentti Oso
07.10 Disney esittää: Lilo ja Stitch
07.35 Kapteeni Flamingo (S)
08.00 Lazy Town (S)
08.25 Waverly Placen velhot
08.55 Nigellan uudet herkut
09.30 Vauvan tarina
10.00 Bella
10.30 Hyvän mielen remontti
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Leenan tyylitiimi
14.00 Hyvän mielen remontti
14.30 Nigellan uudet herkut
15.05 Nätti nakuna Kanadassa
16.05 Wipeout UK
17.05 Nelosen sää
17.10 Pulmuset (S)
17.45 Hyvät ja huonot uutiset
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Matkaoppaat
19.30 Eläintenpelastustiimi
20.00 Sokkokokki
20.57 Keno
21.00 Criminal Minds - FBI-tutkijat (16)
22.00 Vahingossa vakoojaksi (16)
23.55 Nelosen uutiset
00.05 Nelosen sää
00.10 Frasier
00.40 Pulmuset (S)
01.10 Castle (12)
02.10 Ase kiikarissa
02.45 Pelastushelikopteri

06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Tosi tarina: Potilaan asiamies
10.00 Tohtori Intiasta (7)
10.45 Päivä Ruotsissa
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle News
11.10 Puoli seitsemän
11.40 A-studio: Talk
12.35 Tohtorit (7)
13.05 Veteraanijuhla Espoossa
14.40 Ihmiskunnan aarteita
15.00 Yle Uutiset
15.05 Tänään otsikoissa
16.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmisen planeetta
16.50 Yhteisvastuukeräys
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Tohtori Intiasta (7)
17.55 Kohtaamisia: Juoppo
18.00 Yle Uutiset
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Peter Kingdom (7)
19.45 Luonnon ihmeitä
20.00 Muslimielämää
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio: Stream
21.30 Strada
22.00 Inhimillinen tekijä
22.50 Yle Uutiset
22.55 Kovaa peliä 
 Kööpenhaminassa (16)
23.40 Oddasat
00.00 Eurojackpot

06.50 Pikku Kakkonen
07.32 Sirkustelua
07.41 Käytöskukka: Sinisilmäisyys
07.46 Pikku Kakkosen posti
07.54 Iso maailma
08.20 Galaxi
08.21 Eläimet töissä
08.28 Raimo
08.35 Pertti ja Purtti
08.49 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle Alueuutiset
10.55 Oddasat
11.10 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.00 Meren ihmeellinen elämä
12.05 Seela Sella: Aina joku toinen
12.55 Jumppa: Vatsa-pakarajumppa
13.25 Puskuri
13.55 Hullu juttu
14.25 Menestyksen hinta
14.55 Sisu - kohti Lontoota
15.25 Neljä unelmaa muutoksesta
16.15 Viinitilan keisari (7)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.01 Hillitön hotelli: 
 Lisko vapaalla jalalla
18.30 2012 - vuonna nolla (7)
18.55 Sincopats (7)
19.00 Yle Uutiset
19.10 Yle Uutiset alueeltasi
19.20 Yle Uutiset Suora linja
19.30 Erätulilla
20.00 Pressiklubi
20.30 Free Radio (7)
20.50 Pat & Stan
21.00 Tartu Mikkiin
21.50 Yle Uutiset
22.05 Kova laki (16)
22.50 Poliisi-tv
23.15 Generation Kill (16)

 05.20 Aamusää
05.50 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.fi 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Emmerdale (S)
13.00 Lääkärit
13.55 Mitä tänään syötäisiin?
14.00 Kadonneen jäljillä UK
15.30 Luontodokumentti: 
 Haiden paratiisi
16.35 Älynväläys
16.50 Onnenpeli hyväntekeväisyysarpa
17.00 Uutiset
17.05 Tunteita ja tuoksuja (7)
18.00 Emmerdale (S)
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät (7)
20.05 Korkojen kera
21.00 Unohdetut (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Hockey Night
22.45 MM-ralli: Argentiina -Ralli
01.25 Murhavaisto (12)
02.45 MM-ralli: Argentiina

06.00 Ostosruutu
07.00 Erikoisagentti Oso
07.25 Disney esittää: Lilo ja Stitch
07.50 Kapteeni Flamingo (S)
08.15 Lazy Town (S)
08.45 Disney esittää: Aku ja kumppanit
08.55 Nigellan uudet herkut
09.30 Vauvan tarina
10.00 Leenan tyylitiimi
10.30 Hyvän mielen remontti
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Leenan tyylitiimi
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.30 Nigellan uudet herkut
15.05 Sinkkuisä Gary (S)
15.35 Lapsuuteni luuserina (7)
16.05 Wipeout UK
17.05 Nelosen sää
17.10 Puolivahingossa (7)
17.45 Dr. Phil
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Hauskat kotivideot
20.00 The Voice of USA
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Wild Hogs - villit karjut (12)
23.05 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 4D: Kate & William - 
 häiden jälkeen
00.20 Elokuva: Gangstereiden
 paratiisi (16)
02.20 Detroit 1-8-7 (12)
03.20 Melrose Place (12)

08.00 Yle Uutiset
08.05 Kiehtova maailma: 
 Ihmisen planeetta
09.00 Yle Uutiset
09.05 Ylen aamu-tv
09.54 Eurojackpot
10.00 Yle Uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Apinatasavalta
11.00 Yle Uutiset
11.05 Pisara
11.10 Uskomaton uusperhe (7)
12.05 A-studio: Stream
12.35 Dokumenttiprojekti: 
 Etusivu uusiksi!
14.05 Gilmoren tytöt (7)
14.45 Eläinten elämää maalla ja merellä
15.00 Strada
15.30 Antiikkia, antiikkia
16.00 Puutarhaetsivät (7)
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Veteraanijuhla Espoossa
18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.15 Jaakko ja maailmanvalloittajat
18.45 Avara luonto: 
 Kapinsuula kalastaa
19.40 Scott & Bailey (12)
20.30 Yle Uutiset
20.45 Lotto
20.51 Urheiluruutu
21.15 Apinatasavalta
21.30 Uutisvuoto
22.00 Todella upeeta, 20v (12)
22.30 Totuus Alisonista (12)
23.20 Voimala

07.45 Pikku Kakkonen
07.47 Richard Scarry: 
 Touhulan arvoituksia
08.13 Pikku Kakkosen posti
08.19 Maikki ja pelottava Pontso
08.43 Postimies Pate, erikoislähet-
tipalvelu
09.00 Galaxi
09.01 Sherlock Jakki
09.14 Viidakkojytä
09.20 Late lammas
09.30 Asha
09.45 Hirveä Henri
10.00 Muumilaakson tarinoita (S)
10.25 Ruohonjuuritasolla (S)
10.30 Tartu Mikkiin
11.20 Peliuutiset 2012
11.40 Yle Alueuutiset
13.00 Oddasat
13.15 Pressiklubi
13.45 Ravisuoran vihjeet
13.55 Akuutti
14.25 Erätulilla
14.55 Luontokuvaajan matkassa
15.20 Rokkarit vuorilla
15.50 Seikkaillen: Albania
16.15 Taistelija Grete Waitz
16.45 EURO2012: Jalkapallomakasiini
17.15 Sisu - kohti Lontoota
17.45 MotorSport
18.15 Ravisuora
19.00 Yle Uutiset
19.10 Urheiluruutu
19.25 Sää
19.30 Bilebändi 2012 : Finaali
20.45 UMK2012: Finaalin Highlights
20.50 Syyttäjä (12)
21.50 Yle Uutiset
22.05 Uhma (16)
00.20 Kova laki: Lontoo (12)

07.00 Ostoskanava
07.45 Uki (S)
07.50 Jogi-karhu
08.15 Tuomas Veturi (S)
08.30 Palomies Sami (S)
08.45 Madagascarin pingviinit (S)
09.10 INK - Ihmenappuloiden kerho (S)
09.40 Kivisten ja Sorasten uudet seikkailut
10.10 Pokémon (7)
10.35 Beyblade: Metal Masters (7)
11.00 FUTIS+
11.30 UEFA Europa League 
 huippuhetket
13.50 Salatut elämät (7)
15.20 Anna Eriksson: 
 Jos mulla olisi sydän
15.25 Perheleff a: Yksin kotona 2 -
 Eksynyt New Yorkissa (7)
17.45 Tarinoita suomalaisesta työstä
18.00 Top Gear USA
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Ennätystehdas
20.00 Amazing Race
21.00 Selviytyjät
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Tulosruutu
22.30 Hockey Night Extra
22.50 Lotto ja Jokeri
22.55 Inside Man (16)
01.25 Kova Laki: Los Angeles (12)
02.20 MM-ralli: Argentiina

07.00 Ostosruutu
08.00 Lego Ninjago (7)
08.30 Elixir
09.00 Yli esteiden
09.30 Start!
10.00 Matkaoppaat
12.00 Koiralle koti
13.05 Homma haltuun
15.05 Onnea matkaan, Charlie! (7)
15.35 Elokuva: Tyttöni mun 2 (S)
17.40 Usko tai älä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Hauskat kotivideot
20.00 Mitä tuli tehtyä
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Taru sormusten
 herrasta: Sormuksen ritarit (12)
00.15 Nelosen uutiset
00.25 Nelosen sää
00.30 Havaiji 5-0 (12)
01.30 Elokuva: Sekopäinen 
 sukukokous (12)

08.00 Yle Uutiset
08.05 Avara luonto: 
 Kapinsuula kalastaa
09.00 Yle Uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Kuinka nainen sai housut
09.55 Yle Uutiset
10.00 Itse asiassa kuultuna:
 Helge Haavisto
11.00 Yle Uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Uskomaton uusperhe (7)
12.05 Naistenosasto B4 (12)
12.35 Prisma: Ihmiskehon sisällä
13.35 Prisma Studio
14.05 Gilmoren tytöt (7)
14.45 Jaakko ja maailmanvalloittajat
15.15 Historiaa: Pyhiinvaeltajaisät
16.05 Puutarhaetsivät (7)
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Inhimillinen tekijä
18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.15 Antiikkia, antiikkia
18.45 Tosi tarina: 
 Pellehypyn suurlähettiläät
19.15 Luontohetki: Veden maailma
19.45 Arto Nyberg
20.30 Yle Uutiset
20.45 Urheiluruutu
21.05 Kotikatsomo: Uutishuone (7)
21.55 Aurelio Zenin tutkimuksia (12)
23.25 Ykkösaamu

07.45 Unna Junná
08.00 Pikku Kakkonen
08.03 Ella ja Aleksi
08.10 Raa Raa, leikkisä leijona
08.22 Hyvän kierrättäjät
08.36 Babar ja Badun seikkailut
09.00 Galaxi
09.01 Kapteeni Kari
09.14 Lulu ja lehmä
09.22 Jotain rajaa
09.33 Villi tulevaisuus
10.00 Muumilaakson tarinoita (S)
10.25 Ruohonjuuritasolla (S)
10.30 Zeke ja taikataulu (S)
10.50 Koodinimi Connor (S)
11.15 Mr Bean (S)
11.30 Punainen sika (7)
13.00 Bilebändi 2012 : Finaali
14.15 Pilvenpiirtäjien Shanghai
14.45 Blogistania
15.15 Menestyksen hinta
15.45 Hullu juttu
16.15 Metsänhaltijan valtakunnassa
16.45 Aavikoita ja suurkaupunkeja
17.15 Pate Mustajärvi - popedoitu mies
18.05 Ruokatiedettä
18.10 Matkapassi: 
 Lonely Planetin Kazakstan
19.00 Yle Uutiset
19.05 Urheilukatu 2
19.30 Tehdas (12)
20.20 Kätevä emäntä (7)
20.45 Alivaltiosihteerin
 televisio-ohjelma
21.00 Pan Am (12)
21.40 Extremen maailma
21.50 Yle Uutiset
22.05 Becky ja Steve (12)
22.35 Yle Live: Sielun Veljet

06.30 Älynväläys
07.00 Ostoskanava
07.45 Chuggington (S)
08.00 Smurffi  t (S)
08.25 Daltonit (S)
08.55 Tom &  Jerry Kids Show
09.20 Ben 10: Alien Force
09.45 Tyylivarkaat
10.40 Jokakoti.fi 
11.10 Unelma-asunnot
12.15 Hjalliksen kanssa
12.45 Salatut elämät (7)
13.45 Piilokamera
14.15 Hockey Night LIVE!
14.55 Euro Hockey Tour
17.30 Hockey Night LIVE!
18.30 Mieletön maailma
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 MM-ralli: Argentiina - 
 RalliExtra
19.30 Idols
21.00 Kosto (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Hockey Night Extra
22.45 Myytinmurtajat
23.50 Ilman johtolankaa
00.50 MM-ralli: Argentiina
01.20 Älynväläys

07.10 Ostosruutu
08.10 Hurja remontti (S)
09.10 Unitupa
09.40 Eden
10.10 Eden Pihaklubi
10.40 Koiralle koti (7)
11.45 Elixir
12.15 Yli esteiden
12.45 Frasier
14.45 Lapsuuteni luuserina (7)
15.15 Puolivahingossa (7)
15.45 Outo, uusi elämä (7)
16.45 Maailman övereimmät juhlat
17.45 The Voice of USA
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Sokkokokki
20.00 MasterChef Suomi
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Indiana Jones ja
 tuomion temppeli (16)
23.20 Nelosen uutiset
23.30 Nelosen sää
23.35 Big Love (12)
00.45 Blue Bloods (12)
01.45 Detroit 1-8-7 (12)
02.45 Täydelliset naiset (12)

06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Luontohetki: Veden maailma
10.00 Tohtori Intiasta (7)
10.45 Päivä Ruotsissa
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle News
11.10 Puoli seitsemän
11.40 Arto Nyberg
12.30 Tohtorit (7)
13.00 Nummisuutarit
14.15 Metalli on lujaa ainetta
14.55 Pisara
15.00 Yle Uutiset
15.05 Tänään otsikoissa
15.55 Jaakko ja maailmanvalloittajat
16.25 Kuningaskuluttaja
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Tohtori Intiasta (7)
18.00 Yle Uutiset
18.30 Uutisvuoto
19.00 Prisma: Ihmiskehon sisällä
20.00 MOT
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Dokumenttiprojekti: 
 Miesten kylä
22.25 Kotikatsomo: Uutishuone (7)
23.15 Yle Uutiset
23.20 Apinatasavalta
23.35 Oddasat

06.50 Pikku kakkonen
07.20 Norsulan perhe
07.32 Taitavat koirat: 
 Paimenkoira Alpo
07.40 Humps
07.47 Neppajymykerho
07.56 Disney esittää: 
 Ystäväni Tiikeri & Nalle Puh
08.20 Galaxi
08.21 Animalia
08.45 Hemmot
08.50 Lentävät lääkärit (7)
09.40 Matkapassi: Marrakesh ja Dubai
10.35 Matkantekoa Hurtigrutenilla
11.05 Isä Matteon tutkimuksia (7)
11.55 Pressiklubi
12.25 Mansikkapaikka
13.20 Kesätorppa kuntoon
13.50 Veljesten keittiössä
14.20 Erätulilla
14.50 Uusi päivä (S)
16.15 Viinitilan keisari (7)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.01 Tero hoitaa
18.10 Taikaplaneetta
18.25 Kapteeni Kari
18.30 Laura kesäleirillä
18.55 Figaro Pho
19.00 Yle Uutiset
19.10 Yle Uutiset alueeltasi
19.20 Yle Uutiset Suora linja
19.30 Soramonttuprinsessat
20.00 Uusi päivä (S)
20.30 Pasila (12)
21.00 Neljä unelmaa muutoksesta
21.50 Yle Uutiset
22.05 Onnenkantamoinen (12)
22.50 True Blood (16)
23.50 Pikku-Britannia USA (16)

05.20 Aamusää
05.50 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.fi 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Emmerdale (S)
11.05 Ostoskanava
13.00 Lääkärit
13.55 Elä keskellä MM-kisoja
14.00 Mitä tänään syötäisiin?
14.05 Isän suusta
15.00 Leo
15.05 Idols
16.35 Älynväläys
16.50 Onnenpeli hyväntekeväisyysarpa
17.00 Uutiset
17.05 Tunteita ja tuoksuja (S)
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale (S)
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät (7)
20.05 Kadonneen jäljillä
21.00 C.S.I. Miami (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Ratkaisija (12)
23.35 Kovat kaulassa

06.00 Ostosruutu
07.00 Erikoisagentti Oso
07.25 Disney esittää: Lilo ja Stitch
07.50 Kapteeni Flamingo (S)
08.15 Lazy Town (S)
08.45 Disney esittää: Aku ja kumppanit
08.55 Nigellan uudet herkut
09.30 Vauvan tarina
10.00 Leenan tyylitiimi
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Ostoruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Leenan tyylitiimi
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.30 Nigellan uudet herkut
15.05 Nätti nakuna Kanadassa
16.05 Outo, uusi elämä (7)
17.05 Nelosen sää
17.10 Pulmuset (S)
17.45 Faces
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Matkaoppaat
19.30 Inno
20.00 Huippumalli haussa (S)
20.57 Keno
21.00 Täydelliset naiset (12)
22.00 Sinkkuelämää (12)
23.10 Nelosen uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 Frasier
23.55 Pulmuset (S)
00.25 Kallio
00.55 Aavekuiskaaja (12)
01.55 Rooma (16)
03.00 Pelastushelikopteri

08.00 Yle Uutiset
08.05 Kun talvea ei tulekaan
09.00 Yle Uutiset
09.05 Hylyt
10.00 Yle Uutiset
10.05 Tohtori Intiasta (7)
10.50 Eläinten elämää maalla ja merellä
11.00 Yle Uutiset
11.05 Kenen joukoissa seisot
12.30 Tohtorit (7)
13.00 Murheenkryynin poika (S)
14.15 Ihmiskunnan aarteita
14.30 A-studio
15.00 Yle Uutiset
15.05 Estradilla: Ilta Pietarissa
15.55 Pellehypyn suurlähettiläät
16.25 Antiikkia, antiikkia
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Tohtori Intiasta (7)
18.00 Yle Uutiset
18.20 Maailman matkailuaarteet
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmisen planeetta
19.50 Villit eläinystävämme
20.00 Prisma Studio
20.30 Yle Uutiset
20.45 Urheiluruutu
20.50 Pieni tarina (7)
21.00 Mildred Pierce (12)
22.05 New York, amerikkalainen unelma
23.05 Prisma: Ihmiskehon sisällä
00.05 Oddasat

06.50 Pikku kakkonen
08.19 Galaxi
08.20 Tallitytöt
08.28 Taikaplaneetta
08.41 Betonin särkijät
08.49 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle alueuutiset
10.55 Oddasat
11.10 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.05 Vasen vartaloon
13.02 Eläinsairaala
13.30 Iloa puutarhasta
14.00 Keittiössä tuoksuu ruoka
14.30 Soramonttuprinsessat
15.00 Muuttohaukantie
15.30 Mestari
16.00 Alivaltiosihteerin 
 televisio-ohjelma
16.15 Viinitilan keisari (7)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.02 Velhot, jätit ja susihukkaset
18.14 Karvinen
18.30 Uusi päivä (S)
19.00 Yle Uutiset
19.10 Minun New Yorkini
19.21 Maailmanmenoa: Paratiisisaari
19.30 Akuutti
20.00 Uusi päivä (S)
20.30 Minun perheeni (7)
21.00 Ajankohtainen kakkonen
21.50 Yle Uutiset
22.05 The Long Kiss Goodnight (16)

07.15 Aamusää
07.45 Baby Looney Tunes
08.10 Smurffi  t (S)
08.35 Madagascarin pingviinit (S)
09.00 Scooby-Doo
09.25 Studio55.fi 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Emmerdale (S)
11.05 Karvinen - elokuva (7)
12.40 Elä keskellä MM-kisoja
12.45 Anna Eriksson: 
 Jos mulla olisi sydän
12.50 Lääkärit
13.45 Mitä tänään syötäisiin?
13.50 Amazing Race
14.50 Miehen puolikkaat
15.45 Leo
15.50 Kadonneen jäljillä
16.50 45 minuuttia Special: 
 Myllykoski - viimeinen rulla
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale (S)
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät (12)
20.05 Tyylivarkaat
21.00 Puumanainen
21.30 Moderni perhe (S)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 C.S.I. (12)
23.35 Paljastavat valheet
00.35 30 Rock (S)

06.00 Ostosruutu
07.00 Erikoisagentti Oso
07.25 Disney esittää: Lilo ja Stitch
07.50 Kapteeni Flamingo (S)
08.15 Lazy Town (S)
08.40 Disney esittää: Aku ja kumppanit
08.50 Nigellan uudet herkut
09.25 Vauvan tarina
09.55 Leenan tyylitiimi
10.25 Pikakurssi kodinostoon
10.55 Elokuva: Tahto voittaa (S)
13.00 Vauvan tarina
13.30 Leenan tyylitiimi
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.30 Nigellan uudet herkut
15.05 Nätti nakuna Kanadassa
16.05 Wipeout UK
17.05 Nelosen sää
17.10 Pulmuset (S)
17.45 Mitä tuli tehtyä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Matkaoppaat
19.30 Inno
20.00 Huvila & Huussi
20.57 Keno
21.00 NCIS Rikostutkijat (12)
22.00 MIB - miehet mustissa (12)
00.05 Nelosen uutiset
00.15 Nelosen sää
00.20 Frasier
00.50 Pulmuset (S)
01.20 MotoGP-makasiini
01.50 Start!
02.20 Greyn anatomia (12)
03.20 Pelastushelikopteri

06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Puutarhaperjantai
10.00 Tohtori Intiasta (7)
10.45 Päivä Ruotsissa
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle News
11.10 Uutisikkuna
12.30 Tohtorit (7)
13.00 Taikayö
14.15 Eläinten elämää maalla ja merellä
14.30 MOT
15.00 Yle Uutiset
15.05 Tänään otsikoissa
16.00 Avara luonto: 
 Kapinsuula kalastaa
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Tohtori Intiasta (7)
18.00 Yle Uutiset
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Historiaa: Kuinka sfi nksi 
rakennettiin?
19.55 Kotona taas (7)
20.25 Viking Lotto
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-studio
22.00 Riutuvat romantikot (12)
22.55 Yle Uutiset
23.00 Ulkolinja: Tsernobylin samurait
23.55 Oddasat

06.50 Pikku kakkonen
07.05 Odotellessa...
07.07 Roope-karhun taikaseikkailut
07.17 Sininen lehmä pelaa shakkia
07.21 Pikku hirviötyttö
07.29 Maltti ja Valtti
07.42 Pingu: Keilaleikki
07.47 Neppajymykerho
07.56 Disney esittää: 
 Ystäväni Tiikeri & Nalle Puh
08.20 Galaxi
08.22 Hirveä Henri
08.33 Hemmot
08.35 Karvinen
08.48 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle Live: The Raveonettes
12.30 Tartu Mikkiin
13.25 Ulkosuomalaisen tarina
13.55 Kotikokit
14.25 Akuutti
14.55 Ajankohtainen kakkonen Spe-
cial: Espanjan varastetut lapset
15.45 Sirkuselämää
16.15 Viinitilan keisari (7)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.01 Dino-Dan
18.30 Uusi päivä (S)
19.00 Yle Uutiset
19.10 Yle Uutiset alueeltasi
19.20 Yle Uutiset Suora linja
19.30 Blogistania
20.00 Uusi päivä (S)
20.30 Isot ja pienet (7)
21.00 Tehdas (12)
21.50 Yle Uutiset
22.05 Keskiviikon ravisuora
22.10 Silminnäkijä: 
 Tehtävä Euroopassa
22.40 Pan Am (12)
23.25 Soramonttuprinsessat

05.55 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.fi 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Emmerdale (S)
11.05 Ostoskanava
13.00 Lääkärit
13.55 Mitä tänään syötäisiin?
14.00 Ekonominen gastronomia
15.05 Ensisilmäyksellä
15.35 Tyylivarkaat
17.00 Uutiset
17.05 Tunteita ja tuoksuja (S)
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale (S)
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät (12)
20.05 45 minuuttia
21.00 C.S.I. New York (16)
21.55 Viking Lotto ja Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Teknari
23.05 Diili
00.55 30 Rock (S)

06.00 Ostosruutu
07.00 Erikoisagentti Oso
07.25 Disney esittää: Lilo ja Stitch
07.50 Kapteeni Flamingo (S)
08.15 Lazy Town (S)
08.45 Disney esittää: Aku ja kumppanit
08.55 Nigellan uudet herkut
09.30 Vauvan tarina
10.00 Leenan tyylitiimi
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Ostoruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Leenan tyylitiimi
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.30 Nigellan uudet herkut
15.05 Nätti nakuna Kanadassa
16.05 Wipeout UK
17.05 Nelosen sää
17.10 Pulmuset (S)
17.45 Sokkokokki
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Matkaoppaat
19.30 Hauskat kotivideot
20.00 Faces
20.57 Keno
21.00 Greyn anatomia (12)
22.00 Hyvät ja huonot uutiset
23.00 Nelosen uutiset
23.10 Nelosen sää
23.15 Frasier
23.45 Pulmuset (S)
00.15 Suojelijat
01.15 Suomi D: Scandinavian Hunks
02.15 Pelastushelikopteri

TV-ohjelmat ajalle 26.4-2.5.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, NelonenTEEVEE



Torstai 26.4.
08.30 Raamatun juhlakalenteri 
09.00 Koulun jälkeen 09.30 Luku-
hetki 09.40 Lasten kotipuu 10.00 
Pastori Tommy Liljan seurassa 10.30 
Iloa arkeen - Joyce Meyer 11.00 
Patricia King - Ikuinen rakkaus 
11.30 Polvijärven pastori 12.00 Leo 
Meller ja ystävät 12.30 TV7 Israel 
News 12.40 Jerusalem studio 13.00 
Viron pastorit areenalla 13.30 Elävä 
yhteys 14.00 Herätys! 15.00 Iloa 
arkeen - Joyce Meyer 15.30 Sanan 
ja runon tuoksua 15.45 Kosketus 
15.55 Parisuhdetta 16.25 Parantavat 
psalmit 16.30 TV7 Kauppa 16.45 
Ohjelmatiedot 17.00 Haastattelussa 
17.30 CafÈ Raamattu 18.00 Come 
Home Kids 18.30 Jumalan lasten 
auktoriteetti 19.00 Arken 19.30 Hy-
vät, pahat ja pyhät 20.00 Kosketus 
20.10 Katupaimen 20.25 Parantavat 
psalmit 20.30 Leo Meller ja ystävät 
21.00 TV7 Israel News 21.10 Kun 
Herra vastaa 22.40 One Way 23.10 
Rohkaisua Raamatusta - Matti 
Vuolanne 23.25 Käännekohta 23.55 
Hillsong TV 00.25 Jumala puhuu 
00.55 Parantavat psalmit

Perjantai 27.4.
08.55 Parantavat psalmit 09.00 
Haastattelussa 09.30 CafÈ Raamattu 
10.00 Come Home Kids 10.30 
Jumalan lasten auktoriteetti 11.00 
Arken 11.30 Hyvät, pahat ja pyhät 
12.00 Kosketus 12.10 Katupaimen 
12.25 Parantavat psalmit 12.30 
Leo Meller ja ystävät 13.00 TV7 
Israel News 13.10 Kun Herra vastaa 
14.40 One Way 15.10 Rohkaisua 
Raamatusta - Matti Vuolanne 15.25 
Hillsong TV 15.55 Jumala puhuu 
16.25 Parantavat psalmit 16.30 TV7 
Kauppa 16.45 Ohjelmatiedot 17.00 
Yltäkylläinen elämä 17.30 Wake 
Up! 18.15 Parisuhdetta 18.45 Uusi 
Testamentti avautuu 19.25 Ohalon 
yliopisto Israelissa 19.30 Yliluonnol-
lista 20.00 Isännän pöydässä 20.30 
Leo Meller ja ystävät 21.00 TV7 Isra-
el News 21.10 Christian World News 
21.40 Peittämättömin kasvoin 22.10 
Hengen lahjat - John Paul Jackson 
23.05 Häivähdys ikuisuutta 23.50 
Parantavat psalmit 00.00 Come 
Home 00.30 Patricia King - Ikuinen 
rakkaus 01.00 Yltäkylläinen elämä 
01.30 Wake Up!

Lauantai 28.4.
08.30 Yltäkylläinen elämä 09.00 
Wake Up! 09.45 Parisuhdetta 10.15 
Uusi Testamentti avautuu 10.55 
Ohalon yliopisto Israelissa 11.00 Yli-
luonnollista 11.30 Isännän pöydäs-
sä 12.00 Leo Meller ja ystävät 12.30 
TV7 Israel News 12.40 Christian 

World News 13.10 Peittämättömin 
kasvoin 13.40 Hengen lahjat - John 
Paul Jackson 14.35 Häivähdys 
ikuisuutta 15.20 Parantavat psalmit 
15.30 Come Home 16.00 Patricia 
King - Ikuinen rakkaus 16.30 TV7 
Kauppa 16.45 Ohjelmatiedot 17.00 
Polvijärven pastori 17.30 Klubi 700  
18.00 Lasten Taivas 18.30 Juuret 
lähteellä 19.00 Alkuseurakunnan 
synty ja historia 19.30 CafÈ Raamat-
tu 20.00 Tulevaisuus on Jumalan 
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset 21.10 
Israel puhuu 21.40 Lohikäärmeet ja 
dinosaurukset 23.10 Lauluni Sinulle 
23.50 Parantavat psalmit 00.00 Elä-
män virta 00.30 Tie on valmis! 01.00 
Polvijärven pastori 

Sunnuntai 29.4.
08.30 Lasten Taivas 09.00 Herra 
Hissanen 09.10 Laula kanssani 
-karaoke 09.15 Andrew Wommack 
evankeliumin äärellä 09.45 Mesila 
10.00 Tulevaisuus on Jumalan 11.00 
TV7 Jerusalem Uutiset 11.10 Israel 
puhuu 11.40 CafÈ Raamattu 12.10 
Lohikäärmeet ja dinosaurukset 
13.40 Pieni intiaani 13.55 Ohalon 
yliopisto Israelissa 14.00 Katso 
minä luon uutta 15.00 Koraani 
vai Raamattu? 15.30 Derek Prince 
16.00 Elämän virta 16.30 TV7 
Kauppa 16.45 Ohjelmatiedot 17.00 
Come Home Kids 17.30 Ikuisia 
kertomuksia 17.50 Kosketus 18.00 
Parantava rukous - Pirkko Jalovaara 
18.30 Rukouksen virrassa 20.00 
Ajankohtaista taivaasta 20.30 Vanha 
Testamentti avautuu 21.10 Suola-
pala 21.15 Rohkaisua Raamatusta 
- Matti Vuolanne 21.30 Martin ja 
Mirjan matkassa 22.00 Pelastusarkki 
- Räddningsarken 22.30 Uudistunut 
työelämä 23.00 Armon kalliolla 
23.30 Juuret lähteellä 00.00 Klubi 
700  00.30 Pastori Tommy Liljan 
seurassa 01.00 Ikuisia kertomuksia 
01.20 Kosketus 01.30 Parantava 
rukous - Pirkko Jalovaara

Maanantai 30.4.
08.30 Come Home Kids 09.00 Ikuisia 
kertomuksia 09.20 Kosketus 09.30 
Parantava rukous - Pirkko Jalovaara 
10.00 Rukouksen virrassa 11.30 
Ajankohtaista taivaasta 12.00 Vanha 
Testamentti avautuu 12.40 Suola-
pala 12.45 Rohkaisua Raamatusta 
- Matti Vuolanne 13.00 Martin ja 
Mirjan matkassa 13.30 Pelastusarkki 
- Räddningsarken 14.00 Uudistunut 
työelämä 14.30 Armon kalliolla 15.00 
Juuret lähteellä 15.30 Klubi 700  
16.00 Pastori Tommy Liljan seurassa 
16.30 TV7 Kauppa 16.45 Ohjelmatie-
dot 17.00 Israel puhuu 17.30 Ermot 
18.00 Lasten Taivas 18.30 Eliinan 
eväät 19.00 Hillsong TV 19.30 One 
Way 20.00 Sanan ja runon tuoksua 
20.15 Itäraportti 20.30 Leo Meller ja 
ystävät 21.00 TV7 Israel News 21.10 

Jumala puhuu 21.40 Raamatun 
arvovallan ja tieteen puolesta 21.45 
Kissa pöydälle 22.15 Käännekohta 
22.45 Yliluonnollista 23.15 Kolme-
vuotisjuhla 00.00 Hiljaisissa paikois-
sa 01.00 Israel puhuu 01.30 Ermot 

Tiistai 1.5.
09.00 Israel puhuu 09.30 Ermot 
10.00 Lasten Taivas 10.30 Eliinan 
eväät 11.00 Hillsong TV 11.30 One 
Way 12.00 Sanan ja runon tuoksua 
12.15 Itäraportti 12.30 Leo Meller ja 
ystävät 13.00 TV7 Israel News 13.10 
Jumala puhuu 13.40 Raamatun 
arvovallan ja tieteen puolesta 13.45 
Kissa pöydälle 14.15 Yliluonnol-
lista 14.45 Kolmevuotisjuhla 15.30 
Hiljaisissa paikoissa 16.30 TV7 
Kauppa 16.45 Ohjelmatiedot 17.00 
Helena Penttilä 17.30 Yltäkylläinen 
elämä 18.00 Ikuisia kertomuksia 
18.20 Nelli-Nalle 18.30 Elämän virta 
19.00 Andrew Wommack evanke-
liumin äärellä 19.30 Koputus 20.00 
Raamattu-TV 20.30 Leo Meller ja 
ystävät 21.00 Ohalon yliopisto Isra-
elissa 21.10 Varustamo 21.40 Armon 
kalliolla 22.10 Missä sinä olet? 22.40 
Uusi elämä 23.10 Kanssanne Ritu 
Ylipahkala 23.25 Out of Africa 23.55 
Puhetta Pyhästä Hengestä 00.25 
Parantava rukous - Pirkko Jalovaara 
00.55 Parantavat psalmit 01.00 
Helena Penttilä

Keskiviikko 2.5.
08.30 Helena Penttilä 09.00 
Yltäkylläinen elämä 09.30 Ikuisia 
kertomuksia 09.50 Nelli-Nalle 10.00 
Elämän virta 10.30 Andrew Wom-
mack evankeliumin äärellä 11.00 
Koputus 11.30 Raamattu-TV 12.00 
Leo Meller ja ystävät 12.30 Ohalon 
yliopisto Israelissa 12.40 Varustamo: 
Mutta Jumala voi! 13.10 Armon 
kalliolla 13.40 Missä sinä olet? 14.10 
Uusi elämä 14.40 Kanssanne Ritu 
Ylipahkala 14.55 Out of Africa 15.25 
Puhetta Pyhästä Hengestä 15.55 
Parantava rukous - Pirkko Jalovaara 
16.25 Parantavat psalmit 16.30 TV7 
Kauppa 16.45 Ohjelmatiedot 17.00 
Isännän pöydässä 17.30 Koulun 
jälkeen 18.00 Lukuhetki 18.10 Las-
ten kotipuu 18.30 Elämän lähteellä 
19.00 Iloa arkeen - Joyce Meyer 
19.30 Patricia King - Ikuinen rakkaus 
20.00 Polvijärven pastori 20.30 Leo 
Meller ja ystävät 21.00 TV7 Israel 
News 21.10 Odotus 21.30 Vapaut-
tava uudestisyntyminen 22.30 
Tulevaisuus on Jumalan 23.30 Iloa 
arkeen - Joyce Meyer 00.00 Sanan 
ja runon tuoksua 00.15 Kosketus  
00.25 Parisuhdetta 00.55 Parantavat 
psalmit 01.00 Isännän pöydässä

Torstai 26.4.
17.00 Catherine Deneuve 17.53 Ka-
levala nyt 18.00 Erityisiä naisia 18.50 
Kootut askeleet: Liisa Pentti 19.00 
Daniel Deronda (12) 19.50 Avaruus-
kansiot 20.00 Prisma Studio 20.30 
Aivomyrsky 21.00 Tiededokumentti: 
Botox 21.55 - 23.40 Kino Suomi: Mona 
ja palavan rakkauden aika (16) 21.55 
Mona ja palavan rakkauden aika (16)

Perjantai 27.4.
16.30 - 17.20 Lauluja elämästä 16.30 
- 18.00 TV-arkisto: Veikko Lavi 100 
vuotta 17.20 Väliasemalla Veikko 
Lavi 18.00 Tekijänä: Ilkka Immonen 
18.30 Design-klassikko: Bakeliitti-
puhelin 18.55 Lapset puhuvat 19.00 
Historia: Ensimmäiset australialaiset 
19.53 Kalevala nyt 20.00 Oopperan 
makuja Italiasta 21.00 Arkistojen 
salat: Lindbergh yli Atlantin 21.30 
Kino: Kiitos että poltatte (12) 23.00 
Queen Budapestissa 1986

Lauantai 28.4.
09.35 Avoin tarina : Jimi (7) 10.05 Ar-
jen historia: Suomi puhtaaksi 10.30 
Dementia 11.25 Dementia 12.25 Ar-
kistojen salat: Lindbergh yli Atlantin 
12.55 Pieni moskeija preerialla 13.15 
Pieni moskeija preerialla 13.35 Pieni 
moskeija preerialla 14.00 Pieni mos-
keija preerialla 14.25 Voimala 15.15 
Prisma Studio 15.45 Aivomyrsky 
16.15 Tiededokumentti: Botox 17.10 
Historia: Länsimaiden illankoitto 
18.00 Daniel Deronda (12) 18.50 
Avaruuskansiot 19.00 Alice Sommer 
Herz - Kaikki on lahjaa 19.55 Kalevala 
nyt 20.00 Kausikortti: Susanna Mälk-
ki 20.45 Avaruuskansiot 21.00 - 22.00 
Italoiskelmän kulta-aika 21.00 - 23.30 
Teemalauantai: Laulujen Italia 22.00 
Passione - Napolin lauluja

Sunnuntai 29.4.
10.00 Aivomyrsky 10.30 Musiikin 
muisti - kansansoitinvideot 10.45 - 
11.35 Lauluja elämästä 10.45 - 12.15 
TV-arkisto: Veikko Lavi 100 vuotta 
11.35 Väliasemalla Veikko Lavi 
12.15 Francon jälkeen - Alcantaran 

perhe (7) 13.45 Unelmien rivierat: 
Copacabana 14.30 Kausikortti: 
Susanna Mälkki 15.20 Erityisiä naisia 
16.10 Tiededokumentti: Loppuuko 
ruoka? 17.00 Kootut askeleet: Leena 
Gustavson 17.10 Ranskalainen kylä 
(12) 18.00 Kino Klassikko: Aleksante-
ri Nevski (12) 19.45 Kootut askeleet: 
Vera Nevanlinna 20.00 Tekijänä: 
Heini Riitahuhta 20.30 Design-klas-
sikko: Conica -espressopannu 21.00 
Garibaldista Berlusconiin 22.00 Uusi 
Kino: Helsinki - Teheran 22.20 Uusi 
Kino: Iranilainen unelmani

Maanantai 30.4.
 17.00 Historia: Ensimmäiset aust-
ralialaiset 17.55 Kalevala nyt 18.00 
Cousteau nuoremman meriseik-
kailut 18.55 Lapset puhuvat 19.00 
Francon jälkeen - Alcantaran perhe 
(7) 20.10 Kootut askeleet: Kenneth 
Kvarnström 20.30 Avoin tarina : 
Jimi (7) 21.00 Anvil! Tämä on Anvil 
(12) 22.20 Carlos, shakaali (16) 23.25 
Paljastuksia pakaroista (12)

Tiistai 01.05.2012
10.00 Apua, äiti tulee! (7) 11.30 

Posketon puhallus (7) 13.00 
Apocalyptica Musiikkitalossa 14.55 
Lady Gaga presents the Monster 
Ball Tour 16.50 Avaruuskansiot 
17.00 Tiededokumentti: Loppuuko 
ruoka? 17.53 Kalevala nyt 18.00 Bill 
Hicks, jumalaton rääväsuu (12) 
19.00 Ranskalainen kylä (12) 19.50 
Rakennustaiteen aarteita 20.00 
Garibaldista Berlusconiin 21.00 
Historia: Länsimaiden illankoitto 
21.50 - 22.57 TV-arkisto: Elvi Sinervo 
100 v 21.50 Vuorelle nousu 22.40 
Arkistovieraana: Kristiina Halkola 
22.55 Tekijänä: Heini Riitahuhta 2

Keskiviikko 2.5.
17.00 Kuka sanoisi tuota taiteeksi? 
18.20 Avaruuskansiot 18.30 Agrico-
lan jalanjäljillä 19.00 Avoin tarina : 
Uusperhe 19.30 Klassikkotarinoita 
: Salapoliisijuttu (7) 20.25 Lapset 
puhuvat 20.30 Arkistojen salat: 
Lindbergh yli Atlantin 21.00 Tie 
Roomaan: kaksi pientä elefanttia 
21.45 Kino: Medici, palkkasoturi (12

Torstai 26.4.
08.00 Lemmen viemää (7) 08.55 Ma-
rienhof (7) 09.25 SubChat 10.10 Älyn-
väläys 11.00 Ostos-tv 14.00 Kahjot 
jenkit (7) 15.00 Top Chef 15.55 Jamie 
Oliverin 30 minuutin ateriat 16.25 
Onnenpeli hyväntekeväisyysarpa 
16.30 Marienhof (7) 17.00 Lemmen 
viemää (7) 18.00 Ensisilmäyksellä (7) 
18.30 American Idol 20.30 Simpsonit 
(7) 21.00 Viidakon tähtöset (7) 22.00 
Iholla (S) 22.30 Vankikarkurit (12) 
23.30 Rakkaudella katettu 00.30 
Bones (12) 01.25 Aavejahti 

Perjantai 27.4.
08.00 Lemmen viemää (7) 08.55 
Marienhof (7) 09.25 SubChat 10.10 
Älynväläys 11.00 Ostos-tv 14.00 Kah-
jot jenkit (7) 15.00 Top Chef 15.55 
Jamie Oliverin 30 minuutin ateriat 
16.25 Onnenpeli hyväntekeväisyys-
arpa 16.30 Marienhof (7) 17.00 Lem-
men viemää (7) 18.00 Ensisilmäyk-
sellä (7) 18.30 Will & Grace (S) 19.00 

Frendit (S) 19.30 American Idol 20.30 
Simpsonit (7) 21.00 Paparazzit 21.30 
Teräspallit 22.00 Iholla (S) 22.30 C.S.I. 
(12) 23.30 Viidakon tähtöset (7) 00.30 
Aavejahti 01.30 Salaiset kansiot

Lauantai 28.4.
11.45 Ostos-tv 14.45 Will & Grace (S) 
15.15 Will & Grace (S) 15.45 Will & 
Grace (S) 16.15 Will & Grace (S) 16.45 
Pelastajat (7) 17.15 American Idol 
19.00 American Idol 20.00 Viidakon 
tähtöset (7) 21.00 Wallander: Kosto 
(16) 22.55 Vankikarkurit (12) 23.55 
Kyttäkamera 00.55 Murhavaisto (12) 
01.50 Bändärille sulhanen

Sunnuntai 29.4.
07.00 Ostos-tv 10.00 Iholla (S) 10.30 
Iholla (S) 11.00 Iholla (S) 11.30 Iholla 
(S) 12.00 Frendit (S) 12.30 Frendit 
(S) 13.00 Frendit (S) 13.30 Frendit 
(S) 14.00 Flashback 14.30 Miehen 
puolikkaat (S) 15.00 Miehen puolik-
kaat (S) 15.30 Miehen puolikkaat (S) 
16.00 Tunteet pelissä (7) 17.00 Rillit 
huurussa (S) 17.30 Tyhjätaskut 18.00 
Rakkaudella katettu 19.00 Jamie 
Oliverin koululaishaaste 19.55 Myy-
tinmurtajat 21.00 Polttarit 2 (16) 
23.05 Paparazzit 23.35 Teräspallit 

00.05 Tosipaikka: Britannian nuo-
rimmat isoäidit 01.10 Supernatural

Maanantai 30.4.
08.00 Lemmen viemää (7) 08.55 
Marienhof (7) 09.25 SubChat 10.10 
Älynväläys 11.00 Ostos-tv 14.00 Kah-
jot jenkit (7) 15.00 Top Chef 15.55 
Jamie Oliverin 30 minuutin ateriat 
16.25 Onnenpeli hyväntekeväi-
syysarpa 16.30 Marienhof (7) 17.00 
Lemmen viemää (7) 18.00 Kreisiä 
menoa 18.30 Will & Grace (S) 19.00 
Frendit (S) 19.30 Miehen puolikkaat 
(S) 20.00 Kolme miestä ja tyttö (S) 
20.30 Simpsonit (7) 21.00 Medusan 
isku (12) 23.10 C.S.I. New York (16) 
00.10 Tosipaikka: Yhteensidotut 
kaksoset 01.15 Flashback 01.45 
Kreisiä menoa

Tiistai 01.05.
08.00 Lemmen viemää (7) 08.55 
Marienhof (7) 09.25 Jordan: Povi-
pommin päiväkirja 10.20 Jordan: 
Povipommin päiväkirja 11.15 Jor-
dan: Povipommin päiväkirja 12.10 
Jordan: Povipommin päiväkirja 
13.05 Jordan: Povipommin päivä-
kirja 14.00 Jordan: Povipommin 
päiväkirja 15.00 Kahjot jenkit (7) 

15.55 Jamie Oliverin 30 minuutin 
ateriat 16.25 Onnenpeli hyvänte-
keväisyysarpa 16.30 Marienhof (7) 
17.00 Lemmen viemää (7) 18.00 
Ensisilmäyksellä (7) 18.30 Will & Gra-
ce (S) 19.00 Frendit (S) 19.30 Miehen 
puolikkaat (S) 20.00 Rillit huurussa 
(7) 20.30 Simpsonit (7) 21.00 Lainval-
vojat (7) 21.30 Pelastajat (7) 22.00 
Iholla (S) 22.30 Num3rot (12) 23.30 
Supernatural 00.30 Paparazzit 01.00 
C.S.I. New York (16)

Keskiviikko 2.5.
08.00 Lemmen viemää (7) 08.55 
Marienhof (7) 09.25 SubChat 10.10 
Älynväläys 11.00 Ostos-tv 14.00 
Kaiken maailman kampaamot 
15.00 Dieetit vaihtoon! 15.55 Jamie 
Oliverin 30 minuutin ateriat 16.25 
Onnenpeli hyväntekeväisyysarpa 
16.30 Marienhof (7) 17.00 Lemmen 
viemää (7) 18.00 Ensisilmäyksellä (7) 
18.30 Will & Grace (S) 19.00 Frendit 
(S) 19.30 Miehen puolikkaat (S) 
20.00 Tyhjätaskut 20.30 Simpsonit 
(7) 21.00 Rakkaudella katettu 22.00 
Iholla (S) 22.30 Bones (12) 23.30 
Kyttäkamera 00.30 Salaiset kansiot 
01.25 Num3rot (12)

TEEVEE TV-ohjelmat ajalle 26.4-2.5.
Sub, YLE Teema, TV7 (vain kaapelitalouksissa)

www.alueviesti.fi 
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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 • myynti • toimisto

puh. 010 229 0400 fax 010 229 0429
Hopunkatu 1, 38200 Sastamala

Palvelemme ma 8-17, ti-pe 8-16

Lehden voi tilata jakelualueen ulkopuolelle Suomessa
 54,00/vuosikerta
 16,00/3 kk
 sis.  alv:n 9%

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

Puhelimitse vastaanotettuun ilmoitukseen mahdollisesti tulevista virheistä 
lehti ei vastaa. Muiden virheiden osalta lehden vastuu rajoittuu kokonaan 
ilmoitushintaan. Toimitus ei vastaa sitoumuksetta lähetetyistä toimitusai-
neistoista, käsikirjoituksista, valokuvista tai ääninauhoista eikä säilytä niitä 
tai palauta niitä lähettäjälle.

Toimitus 010 229 0400 toimitus@alueviesti.fi 
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Toimittaja
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Langenoja
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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

Myyntineu-
vottelija 
Matti Poikala
045 344 9262

Myyntineu-
vottelija Jaana 
Heikkinen
010 229 0422

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 1,50/pmm
- väri-ilmoitus 1,90/pmm

Takasivu 1,40/pmm
- väri-ilmoitus 1,75/pmm

Tekstisivut 1,20/pmm
- väri-ilmoitus 1,40/pmm

Hintoihin lisätään alv 23 %.

Julkaisija
Kustannusliike Aluelehdet Oy

toimitusjohtaja Sami Latva

010 229 0410

Sivunvalmistus
Kustannusliike Aluelehdet Oy

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%)

Keskiviikko 25.4.2012
6.00 Aamuvirkkula.
9.26 Paikallisuutiset.
10.00 Iskelmän keskipäivä.
11.26 Paikallisuutiset.
13.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini.
14.00 Iskelmän iltapäivä.
15.26 Paikallisuutiset.
17.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini.
18.00 Iskelmän Lista.
19.00 Kivan päivän ilta.
21.00 Aamuvirkkulan pikakelaus.
22.00 Juha Vuorisen Tähtivieras.
00.00 Iskelmän yö.

Torstai 26.4.2012
6.00 Aamuvirkkula.
9.26 Paikallisuutiset.
10.00 Iskelmän keskipäivä.
11.26 Paikallisuutiset.
13.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini, 

mukana Lentopalloviikko vartissa.
14.00 Iskelmän iltapäivä.
15.26 Paikallisuutiset.
17.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini, 

mukana Lentopalloviikko vartissa.
18.00 Ennakkotunnelmia lentopallon Mesta-

ruusliigan fi naalista VaLePa - Hurrikaani.
18.25 Suora selostus ottelusta VaLePa - Hurri-

kaani. Selostajana Jerry Stenberg.
21.00 Aamuvirkkulan pikakelaus.
00.00 Iskelmän yö.

Perjantai 27.4.2012
6.00 Aamuvirkkula.
9.26 Paikallisuutiset.
10.00 Iskelmän keskipäivä.
11.26 Paikallisuutiset.
13.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini, 

mukana Pekka Santosen pakina.
14.00 Iskelmän iltapäivä.
15.26 Paikallisuutiset.

17.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini, 
mukana Pekka Santosen pakina.

18.00 Aikakone.
19.00 Kivan päivän ilta.
21.00 Aamuvirkkulan pikakelaus.
00.00 Iskelmän yö.

Lauantai 28.4.2012
8.00 Iskelmän viikonloppu.
14.00 Iskelmän Lista.
16.00 Aamuvirkkulan parhaat palat.
16.30 Jos ottelu pelataan: Ennakkotunnelmia 

lentopallon Mestaruusliigan fi naalista 
Hurrikaani - VaLePa.

16.55 Jos ottelu pelataan: Suora selostus 
ottelusta Hurrikaani - VaLePa. Selostajana 
Jerry Stenberg.

18.00 Iskelmädisko. Dj. Virtanen.
19.00 Aikakone Maxi.
00.00 Iskelmän yö.

Sunnuntai 29.4.2012
8.00 Iskelmän viikonloppu.
10.00 Jumalanpalvelus Tyrvään kirkossa.
13.00 Juha Vuorisen Tähtivieras.
15.00 Iskelmän viikonloppu.
20.00 Iskelmän Lista - 8 kärjessä.
00.00 Iskelmän yö.

Maanantai 30.4.2012
6.00 Aamuvirkkula.
9.26 Paikallisuutiset.
10.00 Iskelmän keskipäivä.
11.26 Paikallisuutiset.
13.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini.
14.00 Iskelmän iltapäivä.
15.26 Paikallisuutiset.
17.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini.
18.00 Vappuaaton Iskelmädisko.
00.00 Iskelmän yö.

Tiistai 1.5.2012

9.00 Iskelmän vappu. Mikko Siltala.
15.00 Iskelmän vappu. Emilia Howells.
21.00 Iskelmän yö.

Keskiviikko 2.5.2012
6.00 Aamuvirkkula.
9.26 Paikallisuutiset.
10.00 Iskelmän keskipäivä.
11.26 Paikallisuutiset.
13.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini.
14.00 Iskelmän iltapäivä.
15.26 Paikallisuutiset.
17.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini.
18.00 Iskelmän Lista.
19.00 Kivan päivän ilta.
21.00 Aamuvirkkulan pikakelaus.
22.00 Juha Vuorisen Tähtivieras.
00.00 Iskelmän yö.

Torstai 3.5.2012
6.00 Aamuvirkkula.
9.26 Paikallisuutiset.
10.00 Iskelmän keskipäivä.
11.26 Paikallisuutiset.
13.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini, 

mukana Lentopalloviikko vartissa.
14.00 Iskelmän iltapäivä.
15.26 Paikallisuutiset.
17.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini, 

mukana Lentopalloviikko vartissa.
18.00 Aikakone.
19.00 Kivan päivän ilta.
21.00 Aamuvirkkulan pikakelaus.
00.00 Iskelmän yö.
Tarkemmat ohjelmatiedot www.iskelma.fi /

ohjelmat
VaLePan fi naaliselostusten päivitetty aikataulu 

osoitteessa www.alueviesti.fi 

SASTAMALA 
101,2 MHz

KANKAANPÄÄ 
105,3 MHz

Yhteistyössä Vanhan kirjallisuuden päivien kanssa

Aurinkoista luettavaa ja kesätapahtumia
Molemmissa painos 40.000 kpl

20.6.

30.5.

Kysy lisää Alueviestin ilmoitusmyynnistä puh. 010 2290 400
ilmoitukset@alueviesti.fi
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Fysioterapeutti
JARI KOIVUMÄKI

Koulutettu hieroja
Dipl. vyöhyketerapeutti
RIITTA PAASIKKO
P. 050 3365 505

FYSIOTERAPIA
HIERONTA

TOHTORINMÄEN 
KUNTOUTUS

Erikoissairaanhoitaja
terveydenhuollon 
akupunktuurihoitaja
MARJA AHOLA
P. 050 377 1820

Sairaanhoitaja, 
sis.-kir.
Erik. jalkojen hoitoon
ANNE LEHTOLA

JALKOJENHOITAJA
SAIRAANHOITAJA
ENSIAPUKOULUTUS

Perinteisen kiinalaisen 
lääketieteen
AKUPUNKTIOHOITOA

Valkamakatu 2, Sastamala 
(03) 511 3500

VASTAANOTTO 
MYÖS 
KIIKASSA

Katsastus Sastamala Oy 
VAMMALA Harjukatu 3

Puh. (03) 511 9050
ma-pe 9-17 sekä kk:n viim. la 9-13

HUITTINEN Teollisuustie 5-7
Puh. (03) 511 9055

ma-pe 9-17

www.katsasta.fi
Kotimainen, 
paikallinen

K

Katsastus Sastamala Oy 
VAMMALA H j k t 3

y

 TÄYDEN PALVELUN 
KATSASTUSASEMA

NYT MYÖS HUITTISISSA

HARRI KETOLA
Huittinen

P. 050-3755 289
Myös kotikäynnit

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
KIRSI EHONIEMI

Kauppatie 3 NAKKILA
Sorkkistentie 11 EURA

p. (02) 865 4636

Kasvo- ja jalkahoitola
Dipl.kosm 

Hilkka Hakala
Sammonk. 13 p. 511 2318

Heidi Vesanen
Sisätautien ja kirurgian

sairaanhoitaja
puh. 0400 937 450

Kati Purola
Lähihoitaja

Venosan ajanvaraus
puh. 040 541 9750

Liekolankatu 15 Sastamala
www.medistiina.fi

 vastaanotolla tai
 kotikäynneillä

 ottopalvelu

 hoitosukat

ASIANAJAJA
on asianajajaluetteloon hyväksytty lakimies, 
jolla on säädetty kokemus ja taito. Asianajan 
toimintaa valvovat asianajajaliitto ja 
oikeuskansleri. Asianajotoimistot hoitavat 
myös maksuttomia oikeudenkäyntejä.

Asianajotoimisto ACTAS Oy www.actas.fi
Puistokatu 16, puh. 010 548 6064, fax 03-514 2464
- asianajaja, OTL Risto Tuori,
- asianajaja, varatuomari Katja Arve-Salonen

Huittisissa
ISOTALO OY
Risto Rytin katu 31, puh. 02-561 644

Sastamalassa
ISOTALO OY
Aittalahdenkatu 6, puh. 03-511 4544

Tuula Lehtomäki
Puh. 050 300 9990

Marttilankatu 36, Vammala

044 291 6597 (Vammala)

Fysioterapeutti YAMK
NLP-kouluttaja
FYSIOTERAPIA

KOULUTUSTA JA VALMENNUSTA
Puh. 040 738 9940

MK

Sastamalan toimipaikka, Virastotalo, Puistokatu 11
Ajanvaraus 029 566 0710

- Julkinen oikeusavustaja, asianajaja Päivi Ketola

PIRKANMAAN 
OIKEUSAPUTOIMISTO

ASIANAJAJAT HIERONTAPALVELUT

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

www.sydankaluste.fi

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

KARI 
ELLIMÄKI
LL, yleislääketieteen 
erikoislääkäri
kari.ellimaki@fimnet.fi

Pietilänkatu 5, 33720 Tampere
Ajanvaraukset: 

Arkisin klo 10-14
044 0321 159 

Suomen 
Lääkäriliiton 

jäsen

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

PUUTAVARAMYYNNISSÄ

T:mi SAMI KOIVUT:mi SAMI KOIVU

FYSIOTERAPEUTTI
RAIJA MUSTALAHTI

Puh. 0500 836 171

OLEMME 
FACEBOOKISSA!

www.alueviesti.fi 

Psykoterapeutti 
Leena Kukkonen-Lahtinen

P. 045 878 5002
Puistokatu 19, Sastamala
http://purojapolku.nettisivu.org

  
  

Tarjoamme työnantajille,
yrittäjille sekä maatalous-
yrittäjille laadukkaita
työterveyshuoltopalveluita

HUONEKALULIIKKEET

ISÄNNÖINTIPALVELUT

HUITTISTEN 
SÄÄSTÖPANKKI
Toivo Alarautalahti
puh. 010 841 5704
Anita Mäki
puh. 010 841 5706
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
KAUPANVAHVISTAJATHeimo Kuusisto

Op. Vammala 010 257 5211
Rainer Sillanpää
Op. Mouhijärvi 010 255 5114
0400 641 082
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

KAUPANVAHVISTAJAT

KEITTIÖKALUSTEET

KONTTORIKALUSTEET

KULJETUSPALVELUT

LASTENLÄÄKÄRI
Lastentautien

erikoislääkäri, lääket.tri
Anna Korpela

Terveystalo, Sastamala
Puistokatu 15, 38200 Sastamala
Ajanvaraus 030 6000

LÄÄKÄRIPALVELUT

 puh. 03-5113111.

Parturi-kampaamo

SAXXET
Marttilankatu 8,Tohtorinmäki,
Vammala. Ilman ajanvarausta.

Av. ma-pe 8-17

PARTURI-KAMPAAMOT

PUUTAVARALIIKKEITÄ

www.vammalanautokatsastus.fi

Palveleva

Paikallinen
PALVELEMME: ark. 8-17
kuukauden viim.  la 9-13

KATSASTUKSEEN VAIKKA HETI!

Trakinkatu 2, SASTAMALA, puh. (03) 511 9040

AUTOKATSASTUS

AUTOVUOKRAAMOT

Puuhh. 0033-3-55111 222228888

Ella 
Tuori

Eläinfysioterapeutti

Huittinen
050 557 3450
tuorinratsutila@dnainternet.net

ELÄINTENHOITOPALVELUT

HOITOPALVELUT

HOITOPALVELUT

ENTISÖINTIÄ

HAMMASTEKNIKOT ÄETSÄN FHL
Fysioterapeutti

Raili Perkola
Puh. 050 338 0258

Palvelu-
hakemistossa 

ilmoitat 
edullisesti!

Palvelu-
hakemistossa 

ilmoitat 
edullisesti!

Voit jättää 
Aluetori-

ilmoituksesi 
myös 

internetissä

www.alueviesti.fi 

Elisa Välimaa
Puh. 511 2799
050 304 0905

Liekolankatu 15, 38200 Vammala

JALKAHOITOLA 
ELISANHOVI

Reikihoitaja Naomi Mesin

p. 040 168 4408

Luontaishoito 

Koulutettu hieroja 
Mikko Kaasalainen
050 536 1676

Huittinen

Johanna Mykrälaakso
erik. sairaanhoitaja, jalkojen hoidon AT, 

koulutettu hieroja.
Risto Rytin katu 30, 32700 Huittinen

Puh. 050 320 5064

Jussi
Huttunen
Lääket. lis., 
yleislääkäri

Suomen
Lääkäriliiton

jäsen

Yleislääkäri

MARJA
KAUKOLA

SUOMEN 
LÄÄKÄRILIITON 

JÄSEN

Vastaanotto:
Liekolankatu 15, Vammala

(MediStiinan tilat)
Ajanvaraus:

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

Alli Vainiomäki
Huittinen

p. 040 704 0084

Onkiniemenkatu 6, Vammala 
(03) 511 5811 www.kunnonstartti.fi

kunnonstartti@kunnonstartti.fi

OMT

Pirjo, Teija, Satu, Hanna ja Hannu palvelevat sinua!

ÄETSÄN

Päätie 25, ÄETSÄ
PIRJO ROSSI

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

poistot, akupunktiohoidot
Ajanvaraus arkisin (03) 513 1330

UUTISET JA AJANKOHTAISET 

L E H T I  J O L L A  O N  M Y Ö S  Ä Ä N I
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SUOSI 
MAINOSTAJIAMME

He tarjoavat 
sinulle tämänkin 

Alueviestin

IKKUNAT JA OVET
palvelevalta asiantuntijalta!

Kimmo Jaanu 050 575 4909 
kimmo.jaanu@fenestra.fi 

ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

Antero Satola
0400 626 693
Antero Satola
0400 626 693

PARKETTI- JA 
PUULATTIOIDEN 

HIONTA, LAKKAUS 
JA KORJAUS

YM. PARKETTITYÖT.

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

Puh. 0400 194 399 tai 045 110 4702

Lämpökamerakuvaukset

EMR-nosturipalvelut

Erkki RintalaErkki Rintala

Kodinkonehuolto P. Krapi
Soita ensin 0500 677 355

www.kkhpk.com

Huollot, korjaukset, toimitukset, asennukset

. v

050-331 9093

www.yrp-ahlroth.fi

MUISTA 
KOTITALOUSVÄHENNYS!

SERTIFIKAATTI

Rakennus- ja Korjauspalvelu 
T:mi Pentti Lehtisalo

Jari Matikainen
Puh. 050 302 3931

-SIIVOUSTYÖ
AMMATTITAITOISTA ja LUOTETTAVAA SIIVOUSTA

P. 050-4004445 Vammala
www.ak-siivoustyo.fi

www.PESUNOPSA.fi

PESU-NOPSAPESU-NOPSA
Trakinkatu 6, 

SASTAMALA, HOPPU
puh. (03)511 2766
MA-PE 9-17, LA 9-13

LVI-huolto ja uudisrakentaminen
25 v. kokemuksella.

V
Muista kotitalousvähennys!

Tyrvään Putki
Sastamala - Huittinen - Punkalaidun

045 7840 4869
SOITA

JA KYSY!
SOITA

JA KYSY!

Putkityöt

044 258 4679
SOITA JA PYYDÄ TARJOUS!

RUOSTEENESTOA

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUT

SILMÄLÄÄKÄRIPALVELUT

Jouni Saukola
Puh. 040-5416979

jounisaukola@gmail.com

JAS Remontointi

Remontointia,
rakentamista ja
kiinteistöhuoltoa

tekee

TYÖTARJOUKSIA

TYÖTARJOUKSIA

MEIDÄT LÖYDÄT 
MYÖS FACEBOOKISTA!

VALOKUVAAMOT

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

RAKENNUSPALVELUT

PALVELUHAKEMISTOSSA ILMOITAT EDULLISESTI!     Mustavalkoinen: 0,43 €/pmm (Alv 0%) Neliväri: 0,54 €/pmm (Alv 0%)
Hinta on voimassa, kun ilmoitus on lehdessä yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukauden ajan.

www.sastamalanymparistopalvelut.fi
- Ympäristönne parhaaksi - 

Puh. 0400 288 617

Vesa Vainio
0400 838 533

Liike 02-569 790
s-posti: asennusvainio

@huittinen.com
www.asennusvainio.fi

- sisustussuunnittelu 
- sisäpintakäsittelyt  
- stailaus  - somistus 
Puh. 045-8849488 

www.rv -design.fi 

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

TÄYDEN PALVELUN 
VALOKUVAUSLIIKE

Vammala: Onkiniemenkatu 8, p. 03-5142955
www.keskuskuva.fi

TYÖTARJOUKSIA

Ilmaise mielipiteesi Alueviestissä, lähetä postia
toimitus@alueviesti.fi  tai 
PL 101, 38201 Sastamala

 ➤ Yleisöltä

Valitukset pois ja
 hommat hoitoon

Kiitos Huittisten kaupun-
gille, että vihdoin ja viimein 
saatiin hurjat hiekkarupulat 
pois kaduilta kävelyä ja pyö-
räilyä haittaamasta.

Homma kuulemma venyi 
näinkin pitkään siksi, että 
kun oli valittu homman teki-
jä, piti vielä odotella päätök-
sen valitusajan päättymistä.

Maallikolle tuli vain mie-
leen, että miksi ihmeessä tä-
mä päätöksenteko pitää jättää 
näin myöhään kevääseen. Kai 
sen urakoitsijan voisi periaat-
teessa valita vaikka ennen jou-
lua! Olisivat koneet ja miehet 
valmiina hommiin heti, kun 
on aika putsata kadut.

Samanmoinen hoppu tu-
li yksi syksy, kun runsas lu-
mi pöllähti maahan jo hyvin 
varhain syksyllä eikä kau-
punki ollut vielä edes va-

linnut aurausurakoitsijoita. 
Onko nämä hommat ihan 
pakko jättää aina viime tip-
paan? Kai ne voisi valita jo 
vaikka toukokuussa!

Toinen myöhässä ole-
va homma on oranssien au-
rauskeppien keruu. Kai sii-
näkin vasta valkataan kerää-
jää ja odotellaan valitusjan 
umpeutumista.

Muuten olen sitä mieltä, 
että tuollaiset valitusmah-
dollisuudet pitäisi jättää ko-
konaan pois kunnallisesta 
päätöksenteosta. Joka kun-
nassa on 1-3 ammattivalit-
tajaa, jotka tekevät hommaa 
ihan piruuttaan, kateuksis-
saan, poliittista tai muista 
ei-järkevistä syistä.

Valitusoikeus jarruttaa 
monien suurtenkin hankkei-
den ja yritysten hankkeiden 

toteuttamista ja voi pahm-
millaan maksaa miljoonia. 
Moni yritys voi jopa perua 
koko hankkeensa pitkällisen 
valitusprosessin takia.

Yksi esimerkiksi typeräs-
tä valituksesta oli juuri hiljan 
Sastamalassa, jossa valituk-
sella jarrutettiin Citymarke-
tin rakentamista kaupunkiin.

Jos yksi luotettava ja julki-
nen taho tekee urakoitsijoi-
den, rakentajien ja eri hank-
keiden valinnat ja päätökset, 
kyllä siihen tulisi luottaa.

Tilanne on aivan toinen 
esimerkiksi oikeuslaitokses-
sa, jossa käräjäoikeuden ja 
hovioikeuden päätökset voi-
vat välillä erota toisistaan 
kuin yö ja päivä.

Tuula Helariutta
Huittinen

Birgit P.Jaakolalle ja kaikille kiikoislaisille

Alueviestissä 18.4.2012 ”En 
aio muuttaa tottumuksia-
ni, vaikka olenkin huoman-
nut, etteivät sastamalalaiset 
virka- ja luottamushenkilöi-
tä lukuunottamatta ole lain-
kaan kiinnostuneita kiikois-
laisista ja Kiikoisten liitos-
hankkeesta.”

Edustuksellisessa kansan-
vallassa kunnan päätösval-
taa käyttää asukkaiden valit-
sema valtuusto.

Valtuutetut ovat avainase-
massa tiedon hankinnassa ja 
tiedon jakamisessa, samal-
la heidän on voitava luottaa 

siihen tietoon, mitä virkako-
neisto tuottaaa.

Asukkaiden vaikutus-
mahdollisuudet vaalien vä-
lillä ovat vähäiset.

Kiikoisten kuntaliitos-
hankkeessa on merkillepan-
tavaa, että lopputulos oli hy-
vin ennustettavissa, koska 
valtuusto koostuu vain kah-
desta valtuustoryhmästä voi-
masuhtein 10-7.

Miten on mahdollista, et-
tä asukkaat, jotka ovat sel-
keästi ilmaisseet tahtonsa 
mielipidekyselyssä, voisivat 
vaikuttaa, kun  valtuuston 

enemmistö ei toivetta nou-
data.

Lopullisen päätöksen 
kuntajaon muutoksesta   te-
kee valtioneuvosto, siis halli-
tuksen ministerit, presiden-
tin esittelyssä. Asian esitellee 
valtioneuvoston istunnossa 
kunta- ja hallintoministeri 
Henna Virkkunen.

Liitosasia valmistellaan 
valt iovarainministeriön 
kuntaosastolla ylitarkastajan 
johdolla.

Mutta Birgit P Jaakolal-
la ja muilla, jotka haluavat 
edelleen vaikuttaa asiaan, on 

mahdollisuus tehdä se omi-
en verkostojensa kautta.

Jos jokin asian ratkaisun 
kannalta merkittävä asia ei 
vielä ole päätöksentekijöi-
den tiedossa, ehtii sen vielä 
heille toimittaa.

Voin vilpittömästi vakuut-
taa, että olemme täällä Sas-
tamalassa mitä suuremmalla 
mielenkiinnolla seuranneet 
kiikoislaisten elämää tällä 
historiallisella hetkellä.

Jalat syvällä 
tyrvääläisessä mullassa, 

sydän Kiikoisissa

Yleisöltä jatkuu sivulla 28.
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AA-ryhmät. Uosson AA Asemak. 
9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 10. Laut-
takylän AA Risto Rytin katu 70 ma 
klo 19.00 (kultuurik.taka). Kau-
vatsan AA srk-talo, Kirkkot. 57 to 
klo 19. Kokemäen AA Tulkkilantie 
4 (terv. kesk. alakerta) pe klo 19. 
Auttava p. 040-8283847. www.
suomen-aa.fi .

A-klinikkasäätiö/Päiväkeskus. 
Asemakatu 9, Sastamala. Avoinna 
ma-pe 7-14. P. 010-8373908.

Päihteetön päivätoiminta/Pun-
kalaidun. Riissuontie 2 A 5, Pun-
kalaidun. Avoinna ke 9-12. P. 010-
8373907.

4H-Kiikoinen. Keppiheppaker-
ho kokoontuu Toukolan puukou-
lun pihassa maanantaisin klo 16. 
Kerho on tarkoitettu 6-10-vuoti-
aille. Tervetuloa mukaan, muista 
säänmukainen varustus. Lisätie-
toja 4H-toiminnasta saat Pokul-
ta p. 0500-497 453 ja www.4h.fi /
kiikoinen

4H-Lavia. Kokkikerho Keskuskou-
lun opetuskeittiöllä ke 25.4 klo 17. 
Koirakerho torstaisin klo 17. Ko-
koontuminen entisellä lääkärita-
lolla. Lisätietoja 4H-toiminnasta 
Laviassa saat Pokulta p. 0500-497 
453 ja www.4h.fi /lavia

Eläkeliiton Kiikoisten yhdis-
tys. Boccia-peli Toukolan koululla 
27.4.klo.15.00 tulkaa pelaamaan. 
Sitoutumattomat Keikyän eläke-
läiset kutsuu meitä Keikyän Hei-
molaan 2.5. klo.12.00 rattoisaa 
yhdessä oloa ohjelmaa, arvontaa 
ja tanssia.

Eläkeliiton Lavian yhdistys. 
Muista jäsentapaaminen 3.5. klo. 
13:00 Osuuspankilla, tilaisuuden  
jälkeen hallituksen kokous. Sok-
koretkelle 10.5. lähdetään Lavian 
torilta klo. 8:00 Matka maksetaan  
Eläkeliiton tilille Osuuspankkiin 
1.5. mennessä.

Eläkeliiton Mouhijärven yh-
distys. Muistathan Eläkelii-
ton Suodenniemen yhdistyk-
sen järjestämän Kevät Hippalot 
28.4.klo.12.00.Suodenniemen Ur-
heilutalolla.

Eläkeliiton Suodenniemen yh-
distys. Muistathan omat hippa-
lot 28.4.2012 klo 12.00 Urheilu-
talolla, Suodenniemen Souvarit 
ja Seireenit pistävät parastaan, 
välillä hauskoja sketsejä ja tans-
sijalkakin saa kyytiä, vatsallekin 
on täytettä. Härmän Häjyjen mat-
ka 16.5.2012 pyydetään maksa-
maan 2.5.2012 mennessä Säästö- 
tai Osuuspankkiin. Virkistyspäivä 
on srk-talolla 26.4.2012 klo 11.00, 
joukolla mukaan. Tarinatupa on 
30.4.2012 klo 10.00 Kerolassa, on-
ko hauskoja Vappu-muistoja. Vie-
lä tarvittaisiin muutama henkilö 
mielenkiintoiselle Liettuan mat-
kalle 5.-10.8.2012.

Etelä-Satakunnan Postimerkki-
kerho. Viikon 18 kerhoilta poik-
keuksellisesti ke 2.5 klo 18 alkaen 
Vammalan Seuratalolla.

Heinoon Nuorisoseura ja- Maa-
talousnaiset. Ti.1.5.2012 klo 9.00 
Yhteistalolla vappusää ja arvaus-
listojen tarkistus. Klo 9.30 johto-
kuntien kokous. Asiana salin ikku-
nat, ulkopokien korjaus.

Huitisten eläkeläisyhdistysten 
yhteistyötoimikunta HELY. Läh-
tö Tampereelle teatteriin  la 28.4. 
klo 17.30 Huitisten linja-autoase-
malta. Kaikki ilmoittautuneet mu-
kaan. Kaikille avoin kesäretki Tu-
run saariston pikkurengastielle 
ti 12.6. Naantali-Rymättylä-Nau-
vo-Parainen. Lisätiedot ja sitovat 
ilmoittautumiset 11.5. mennes-
sä  Pirkolle puh. 040-523 0184 tai 
Kirstille  puh. 02-566 314.

Huittisten Eläkkeensaajat ry. Et-
hän enää mieti. Tule kanssamme 
Silja Euroopalle 8.5. Ilmoita vii-
meistään 26.4. Kesäretki Virroille 
8.-10.6. Käymme kesäteatterissa, 
perinnekylässä, Hiekkarannan la-
valla. Yöt olemme Rajaniemessä. 
Ilmoita viimeistään 20.5. Tied Sir-
pa V. 040 861 7111, Sirpa K. 050 
571 0694. Lopen ELS kutsuu mei-
tä Vojakkalan lavalle 13.6.12 klo 
12.00. Lähdetään sinne porukalla. 
Ilm. Irjalle 050-4044781. ”Pirteet” 
30.4 ei ole lauluharjoituksia, vaan 
laulamme Vappujuhlassa. Ota siis 
kuitenkin laulut mukaan!!!! Aloi-
tamme klo 12.00. Keikyän Heimo-
lassa 2.5 kutsut klo 12.oo ja Pane-
lian työväentalolla 3.5 klo 18.00 
Myyjäiset 12.5 Lautturin edessä 
alkaen noin klo 8. Pidämme Vap-
pujuhlaa 30.4 Järjestötalolla alka-
en klo 12.00 Kirkkopäivät Nakki-
lasa 10.5 klo 11.00 alkaen Omat 
kutsut Vampulan Jukolassa 15.5 
klo 12.00 alkaen

Huittisten kalakerho. Kesäon-
ki aloitetaan su 29.4. Onkiaika klo 
10-14. Kokoontuminen Karhinie-
men uimarannalle klo 9.30 men-
nessä. Seuraava kilpailu on ma 
7.5. Silloin kokoonnutaan Sata-
hansan pihaan klo 17.30 mennes-
sä. Kilpailuaika klo 18-21. Jatkuen 
koko kesän joka maanantai. Muu-
toksista ilmoitetaan. Jäsenet ja jä-
seneksi haluavat tervetuloa! Kesä-
onkivetäjät Matti, Markku ja Jussi

Huittisten Maatalousnaiset. 
Vappuaattona 30.4. Munkkimyy-
jäisten leipurit srk-keskuksen keit-
tiölle klo 6.00 ja myyjät HongKon-
gin eteen klo 10.00.

Huittisten Reumayhdistys ry. 
Jäsen iltapäivä Huhkolinnas-
sa 26.4. klo 13.00 alkaen. Eeva 
Kaplas viihdyttää  Marita Keto-
la kuntouttaa ja kerromme kesän 
retkestä,teatterista ja muusta mi-
tä on tarjolla tule kuuntelemaan 
ja keskustelemaan. Kahvitarjoilu. 
Kaarirannan ulkoiluttamispäivä 
14.5 klo 14.00 Tervetuloa. Laiva-
risteily MS Isabellalle 21.5 ilmoit-
taudu Annelille puh.0400438152

Huittisten Seudun Eläkeläiset 
ry. Kokoonnumme talkoo-järjes-
telyjen palaveriin 27.4. Huhkolin-
nan kahvioon klo13:30.-- Vappu-
na 1.5. kunniakäynti vakaumuk-
sensa puolesta henkensä anta-
neiden muistomerkillä klo 11. 
Vierailukutsuille lähdemme:  Kei-
kyän Eläkeläiset ke 2.5. Heimo-
laan klo 11., Huittisten Eläkkeen-
saajat ti 15.5. Vampulan Jukolaan 
klo11., Aluejärjestön liikuntapäi-
vä 12.5. la Kokemäen Pitäjärvelle 
klo 9:45. Ilmoitatumiset ja tiedut. 
Ritvalle puh 040 7711 878. Kaari-
rannan kuntosalivuodot jatkuvat 
perjantaisin klo 12.-13.

Huittisten Seudun Hengitys-
yhdistys ry. Ma 30.4. ulkoilu-
tus Kaarirannassa klo 14 alk. Ke 
2.5. aloitamme yhdistysten yh-
teisen kesäpyöräilyn. Lähtö Huh-
kolinnan pihasta klo 17. To 10.5. 
mahd. osallistua Sydänyhdistyk-
sen kanssa kevätretkeen Alasta-
ron kautta Loimaan Sarkamuse-
oon, jossa ruokailu, Humppilas-
sa mahd. ostoksiin ja kahvit. Ilm. 
pikaisesti 3.5. menn. Tuulalle 040 
568 7352. Lähtö linja-autoas. klo 
10, paluu n. klo 16.

Illon ms. Matinsuon hirviradalla 
on varattu Illon metsästysseuralle 
ampumavuoroja joka toinen per-
jantai klo 17 - 21 elikkä: 20.4 4.5 
18.5 1.6 15.6 29.6 13.7 27.7 10.8 
24.8 7.9 21.9. Ruuti on kuivaa ke-
väälläkin!

Jaaran Kyläseura. Aikaisemmin 
tiedotteessa ilmoitettu Äitienpäi-
vä tilaisuus on siirretty pidettä-
väksi yhdessä Loimu-Lohi ja Hela-
valkeiden kanssa Sannan mökillä 
Jokirannassa Helatorstaina 17.05-
2012 Klo. 18.00

Karkun Isku. Vappuaaton illan-
vietto koko perheelle työväenta-
lolla 30.4. klo 17 alkaen.

Karkun Kamari. Kamari ei avoin-
na 30.4. Kamarin kulttuuriretkel-
le Pukstaaviin ilmoittautuneet: 
opastus alkaa klo 11.45, olkaa pai-
kalla hyvissä ajoin. Kierroksen jäl-
keen kahvit. Kamari vierailee Eli-
na Marjasuon mökillä srk-talon 
vieressä, Passinmäentie 19, ma 
7.5. klo 12.

Keikyän Eläkeläiset ry. Omat 
kutsut Heimolassa 2.5. alkaen 
klo 12.00. Luvassa pienimuotois-
ta ohjelmaa, arvontaa ja lopuk-
si tanssahtelua. Mukaan kutsut-
tu myös eläkeläisystäviämme 
paristakymmenestä lähiseuseu-
tujen eläkeläisjärjestöstä. Jäse-
nistö, olette lämpimästi tervetul-
leita! Olemme saaneet ystäväyh-
distyksistä seuraavat kutsut; Huit-
tisten Eläkkeensaajat ry ti 15.5.klo 
12.00 Vampulan Jukolaan mm. 
Kohtalon tangon yms. pyörtei-
siin ja Huittisten Seudun Eläkeläi-
set ry:ltä kesänavaukseen 9.5. klo 
11.00 Huittisten Huhkolinnaan. 
Viimeksi mainittuun ilmoittautu-
miset 25.4. mennessä Armaksel-
le puh. 0500937559. 

Keikyän Sosialidemokraatit. 
Muista kokous su 29.4. Keikyän 
paloas. valtuustosali klo 16.00.

Keikyän VPK:n Veteraanit. Ko-
koonnumme paloasemalle 
3.5.2012. Klo 13.00. Asiana Naan-
talin kevätretki. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa joukolla!

Kiikan eläkkeensaajat. Kokous 
nuorisotalolla poikkeuksellisesti 
maanantaina 21.5. klo 12.

Kiikan metsästysseura Kiikan 
metsästysseura. Raivaustal-
koot yhteismetsässä la 21.4. klo 
9. Kokoontuminen Kitusuon tie-
haaarassa. Lisätiedot puh 0400 
221948/Markku

Kiikan Riento. Sarjahiihtojen 
palkintojenjako Kiikan uimahal-
lilla sunnuntaina klo 12.00. Palkit-
tavat nähtävissä Riennon netti-
sivuilla. Uimahalliin varattu uinti-

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 16 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Veeti Järvinen
Nokia

Oikea vastaus:
Kone Jammu.

Palkinto on noudettavissa
Kone Jammusta Sastamalasta

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.

Tiedotteiksi ei katsota 
esimerkiksi myyjäisiä, kirpputoritapahtumia tms. yleisötapahtumia, 

vaan niistä tulee ilmoittaa esimerkiksi Aluetorilla.

Tiedotteiden on oltava perillä toimituksessa  viimeistään maanantaina klo 12 mennessä.  

Puhelimitse tiedotteita ei oteta.

Lähetä ilmoituksesi seuraavasti:
1. sähköpostilla osoitteeseen jarjestot@alueviesti.fi 

2. netin kautta osoitteessa www.alueviesti.fi  tai
3. postitse osoitteella 

Alueviesti, Järjestöpalsta, Pl 101, 38201 Sastamala

vuoro kaikille Rientolaisille 12.30-
14.00.

Kiikan Riento. Sarjamaastot jat-
kuvat torstaina 26.4. klo 18.30 Kii-
kan pururadalla. Paikalla puff et-
ti. Sarjat 3-5-7-9-11-13-15-17-N/
M. Kiikan koululla samana iltana 
Vappujuhla, joten vie autosi park-
kiin Kiikan nuorisotalon piha-alu-
eelle ja kävele alkuverkkana puru-
rataa pitkin koululle.

Kiikoisten metsästäjät. Aksun 
hirvi 4+6 100m 1.5 klo 14.00

Kisulan MS-kerho. Kokoon-
nutaan Lavian terveysasemalla 
2.5.2012 klo 18. Tervetuloa!

Kuorsumaan Kyläseura ry. Itä-
Suomen matkalle 10.-12.6. vielä 
muutama paikka vapaana. puh. 
040 753 7357.

Kutalan Nuorisoseura ry. Kuta-
lan NS-talon pihan siivoustalkoot 
LA 28.4 klo 10 alkaen! Ota mu-
kaan oma harava ja saavu reip-
pain mielin mukaan talkoisiin! 
Talkoolaisille juomaa ja pientä 
purtavaa. Kylätiedote 2/2012 il-
mestyy toukokuussa. Lähetä ai-
neisto Maritalle su 29.4 mennes-
sä osoitteeseen marita.iso-ropo@
kopteri.net .

Kämmäkän kyläseura ry. Suu-
ret kiitokset metsänomistajalle ja 
polttopuiden keräystalkoisiin run-
saslukuisena joukkona osallistu-
neille miehille, sekä metsäkahvi-
tuksen järjestäneille naisille.

Kärppälän kylät. Etelä-Salokun-
nan nuorisoseura julkaisee taas 
kesäkuussa Salokuntalainen-leh-
den. Lehti tarvitsee sisältöä lai-
dasta laitaan, joten kaikki kirjoi-
tukset, kuvat, runot, sarjakuvat 
jne. otetaan ilolla vastaan. Myös 
mainostajia tarvitaan. Lähetä ma-
teriaalisi 17.5. mennessä sähkö-
postilla siru@ransu.com. Tiedus-
telut Sirulta puh. 0400-353777.

Lantulan seudun kylyhdistys. 
Su 29.4. klo 12-13.30 herkullinen  
kevätlounas vappua odotellessa. 
Perjantailounaat jatkuvat Juhan-
nukseen asti. Pe 27.4. aamusta al-
kaen polttopuu- ja pihan siivous-
talkoot, Aarnen kerholaisilla laito-
jen purkausta ym., lopuksi sauna 
ja makkarat. Johtokunnan kokous 
ke klo 19. La yksityistilaisuus.

Lavian seudun JHL ry. Teatte-
riretki Poriin 16.5 klo 19 näytök-
seen Niskavuoren Heta, ilmoit-
taudu viim.27.4 Satu 0400 482650

Lopenkulman Nuorisoseura ry. 
Valmistamme maittavan äitien-
päivälounaan 13.5. klo 13 nuo-
risoseurantalolla (Stormintie 
127). Lounasvaraukset 8.5. men-
nessä vastaanottaa Taru p. 044-
5011050. Koivulan Pialle voit il-
moittautua järjestelytalkoisiin.

Länsi lavian Loiske. Suunnistus-
koulu perjantaina Lavian keskus-
koululla klo18- 19.30

MLL Kiikoinen. Ma 30.4 ei leikki- 
ja liikuntakerhoa. Kevään viimei-
nen kerta 7.5 sään salliessa kou-
lun urheilukentällä. Www.mll.fi 
löytyy kerhokävijäkysely sekä ai-
kuisille, että lapsille. Kysely on au-
ki 4.5 asti. Olettehan muistaneet 
maksaa kerhomaksun? Perhekah-
vila jatkaa koko toukokuun nor-
maalisti.

MLL Mouhijärvi. Perhekahvila to 
26.4 tuttuun tapaan Oravanpesäs-
sä (Hopuntie 1) 9.30- 12. Perhekah-
vilassa myynnissä vappupalloja 
klo 10-11.30. MLL myy vappupal-
loja myös la 28.4. Salella ja Häijään 
Äijällä klo 11-14. Tarkempia tietoja 
www.mll.fi /mouhijarvi. Vuoden äi-
tiä voi vielä ehdotella mllmouhijar-
vi@gmail.com

MLL Tyrvää-Vammala. Perhe-
kahvila maanantaisin klo 10-12 
Nuorisotalo Pilvessä (Marttilan-
katu 24) 30.4. Vappuaaton vap-
pukekkerit! Myös MLL-tuotteita ja 
yhdistyksen omia kasseja tarjolla. 
MLL:n vappupallomyynti vapun-
aattona klo 14-17.30 Kauppalan-
talon salissa (Puistokatu 10).

Mouhijärven Eläkkeensaajat. 
Kokoontuminen OP:llä tänään klo 
13. Boccia to 26.4 klo 15.15 YK:lla. 
Piirin Kirkkopäivä Oriveden kir-
kossa 8.5 klo 12. Elsankamari ke 
9.5 klo 13. Kaija Viljanen vieraana. 
( hallitus klo 11 )

Mouhijärven Kyläparkki. Avoin-
na pe 27.04.2012 klo 9 - 12. Osoite 
Hopuntie 1. Tervetuloa.

Mouhijärven Malli ry. Juniori-
jalkapallo joukkueisiin ilmoittau-
tuminen to 26.4. klo 17.30 Mou-
hijärvi kk. Ikäluokat: pojat (1999-
2007), tytöt 1998-2007). Huom! 
harjoituksia ei ilmoittautumispäi-
vänä. Ilmoittautuvien lasten van-
hemmat mukaan tilaisuuteen.

Mouhijärven metsästysseu-
ra. Taulutalkoot ke 2.5. klo 17.00 
Paukkukorvessa Kankaantie 176, 
Sastamala. Varaa työkaluja mu-
kaan. Lisätiedot Jouni Broman 
050-3589531

Mouhijärven Reuma ja Tu-
les Kokoontuminen ke. 2.5. klo 
16.30 Häijään Lantissa, Kylärait-
ti 90. Kuulemme terveiset edun-
valvontakoulutuksesta. Kahvimu-
ki mukaan.

Pirkanmaan Syöpäyhdistys. 
Vertaistuki ryhmä Sastamalas-
sa, kokoontuminen ke 25.4. klo 
17.00-19.00 Osoitteessa Tukita-
lo, Aarontie 17 A 5, 4.krs Yhdessä-
oloa, tuntemusten ja ajatusten ja-
kamista. Tervetuloa.

Punainen Risti Vla-osasto-Ystä-
vänpirtti. Vko 18 auki 10-15. 2.-
8.5. SPR-viikko. Ma 30.4. klo 13 
Vappulaulajaiset: Honkamäki H. 
klo 18 Maahanmuuttajat. Ti 1.5. 
Vappu – Pirtti kiinni. Ke 2.5. klo 
13 Tietovisa. klo 15 Kultakerho. To 
3.5. klo 9 Käsityöpiiri. Terveysmit-
taukset ja elämäntapatestit ko-
ko päivän. klo 14 Diakoni Wiikari 
haastattelee Wassanaa Thaimaas-
ta kuumassa tuolissa. Pe 4.5. klo 
13 Hengell. tuokio.

Punainen Risti. Sastamalan 
omaishoitajat ja läheisenne, ko-
koonnutaan Hopulla ke 2.5, aloi-
tamme ruokailulla klo 12.00 sen 
jälkeen musiikkiohjelmaa ja vie-
lä muurinpohjalättyjen paistoa, 
tervetuloa.

Putajan Ponsi. Putajan kunto-
kampanjan startti ti 1.5.2012. Pu-
tajan kylänraitille ilmestyvät pos-
tilaatikot, joihin voi merkitä kun-
toilusuorituksensa. Yksi kuntoilu-
suoritus vastaa 5 km kävelyä tai 
10 km pyöräilyä. Postilaatikot si-
jaitsevat Ylisenkoskentiellä info-/
hyötyjätepisteen yhteydessä, Pu-
tajantien/Alhajärventien risteyk-
sessä ja Palomäentie 220/Jätin-
maantien risteyksessä. Kuntoili-
joiden kesken arvotaan kuukau-
sittain Putaja-tuotteita.Kampanja 
kestää 31.8.2012 asti.

Rekikosken Kyläyhdistys ry. Ky-
lien välinen kilpailu haastepyö-
räilyn aikana 1.5.-24.6. -- Su 6.5. 
lähdetään Vampulan Nuokkaril-
le Kylätalolta klo 9. Tavataan to-
rilla n. klo 10. -- 17.5. Helatorstai-
na kirkkopyöräily.Lähtö Kylätalol-
ta klo 8.45.

Rekikosken kyläyhdistys ry. 
Moottoripyöräilijät ja muut liik-
kujat! Perinteinen vapputapaa-
minen kylätalolla ti 1.5. Klo 13-16 
kahvio. Tervetuloa!

Sastamalan 4H-yhdistys. Ker-
hot viikolla 18: Ma 30.5.  klo 
15.15-16.45 Vammalan Seukku, 
klo 16.30-18 Eäinkerho Häijääs-
sä, klo 17-18.30 Sammaljoen kou-
lu, Ke 2.5. klo 17-18.30 Suoden-
niemen Kerola ja Illon koulu, klo 
17.30-19 Tyrväänkylän Pikkupirt-
ti, To 3.5. klo 17-18 Liikuntakerho 
Häijään koululla. Hallituksen ko-
kous Pikkupirtillä Ke 25.4. klo 19.

Sastamalan Eläkkeensaajat. 
Saapuneita kutsuja: Kiukaisten 
Eläkkeensaajat Panelian Työväen-
talolle 3.5 klo. 18.00-22.00, Huit-
tisten Eläkkeensaajat Vampulan 
Jukolaan 15.5 klo.12.00, Ulvilan 
Eläkkeensaajat Vanha-Ulvilan Työ-
väentalolle 24.5 klo. 12.00. Muis-
ta hallituksen kokous tiistaina 8.5 
klo. 13.00 Seuratalolla.

Sastamalan imetystukiryhmä.
kokoontuu keskiviikkona 2.5. klo 
18.00 Vammalan aluesairaalan fy-
sioterapian salissa (käynti hissiau-
lasta). Ohjelmassa vapaata kes-
kustelua kävijöiden toivomista ai-
heista. Tervetuloa! Ks. myös ime-
tys.fi 

Sastamalan Kristilliset Eläke-
läiset. Olemme saaneet kutsun 
01.05 klo 18 alkaen Vapaaseura-
kuntaan, Pikkusuonkatu 5 B, Sas-
tamala. Mukana TV 7:stä tutut 
Martti ja Mirja Ojares. Kaikki ter-
vetuloa!

Sastamalan Martat. ”Tee itse hy-
vää ja edullista kotiruokaa”-kurs-
si Vammalan srk-talon keittiössä 
ke 25.4. klo 18.00(huom. viikon-
päivä).Neuvojana Raija-Liisa Hei-
nonen. Pieni kurssimaksu.Terve-
tuloa!

Sastamalan Sotaveteraanit. 
Kansallisen veteraanipäivän 27.4. 
vietto Sastamalassa: klo 11.30 
Tyrvään kirkko, kenttähartaus ja 
kunnianosoitus Sankarihaudal-
la. Klo 12.30 veteraanipäivän juh-
la Sylvään koululla, jossa juhlapu-
heen pitää kaup. johtaja Paavo 
Salli. KLo 13.40 kahvitus Sylvään 
koululla. Tumma puku ja kunnia-
merkit.

Sotainvalidien veljesliiton Vam-
malan osasto ry. Lauhamon lin-
ja-auto Piirin Hengellisille päiville 
Längelmäen Päiväkumpuun 3.5. 
seuraavasti: Lähtö Lauhamon tal-
lilta klo 8.00, Kivisenojankatu-Re-
vontie-Sarvikuja 8.05, Tyrvään-
katu 8.10, Linja-autoasema 8.15, 
Seurakuntatalo 8.20, Heinoo Juu-
rakon Th. 9.05. Autossa vielä muu-
tama paikka vapaana.

Suodenniemen Urheilijat. 
3-6-vuotiaiden urheilukoulu se-
kä taaperokerho kokoontuu va-
punaattona 30.4. leikkipuistossa. 
Tarjolla munkkia ja simaa. Kevään 
viimeinen kerta. Ma 7.5. ns. maas-
tojuoksut urheilukentällä klo 18. 
Juoksujen jälkeen pelailua. Juok-
suja on neljät ja vähintään kah-
tena kertana osallistuneet palki-
taan.

Suodenniemen veteraanijärjes-
töt. Veteraanipäivänä 27.4 kunni-
anosoitus sankarihaudalla klo 
10.00,jonka jälkeen kahvitilaisuus 
seurakuntatalolla.

Suunta Sepot. Kuntorastit To 
26.4. klo 17-18.30  Vammala, Des-
tian varasto, opastus Punkalaitu-
mentien ja Sammaljoentien riste-
yksestä. Tervetuloa!

Tyrvää Petanque. Ke 25.4 klo 
18.00 harjoitukset, pe 27.4 klo 
18.00 talvikauden päätös hallilla. 
Su 29.4 klo 13.00 kk-kisa hallilla.

Vammalan Eläkkeensaajat. Hal-
lituksen kokous pe 27.4. klo 10 
Nuorisotalo Pilvessä. Ma-kerhon 
7.5. jälkeen kerhot jäävät kesälo-
malle. Seuraa lehdistä tietoja ke-
sän tapahtumista. Auto kirkkopäi-
ville Orivedelle lähtee ti 8.5. Lau-
hamon tallilta klo. 9.50, Itsenäi-
syydentie, linja-autoasema klo 10. 
Lähdemme teatteriretkelle Himo-
lan teatteriin Pöytyän Yläneelle 
ti 3.7 katsomaan näytelmää Har-
maat pantterit, komediaa vauh-
dikkaasta elämästä vanhainko-
dissa. Kysy lisää Paulalta. Sitoutu-
mattomat Keikyän Eläkeläiset ry. 
kutsuu meitä ke. 2.5. klo 12 Kei-
kyän Heimolaan Huvipolku 3. rat-
toisaan iltapäivään. Tanssit tahdit-
taa Aimo Kuhmonen ja Huittisten 
Eläkkeensaajat ry. kutsuu ti.15.5. 
klo 12-16 Vampulan Jukolaan. 
Ohjelman jälkeen tanssahdellaan 
Markku Tuomisen tahdissa.

Vammalan Invalidit. Jos olet 
lähdössä su 6.7. kirkkopyhäreis-
sulle Ikaalisiin, niin ilm tänään tai 
viim. huomenna toimitilaan, puh. 
5112466. Ma 7.5. kevään viimei-
nen jumppa klo 17.30 Seukulla. 
Kirppis ja toimitila ma-pe 10.30-
15 ja la 10-14, Nuutilank.4.

Vammalan Kansalliset Seniorit. 
Huomioikaa Sotesin järj. alustus 
”Kuljetuspalveluista”/ kotihoido-
nohjaaja Riitta Kukkula ke 2.5. klo 
13.00 neuvolan tiloissa.

Vammalan MS-kerho. Kokoon-
tuu 25.4. klo 18.00 Seurakunta-
talolla.

Vammalan partiolaiset. Pääjär-
ven talkoot 28.4. kaipaavat te-
kijöitä. Mukaan toivotaan myös 

vanhempia. Ilmoittautumiset 
Hannalle. Lisätietoja www.erato-
veri.fi  Seikkailijatapahtuma Se-
peli tulossa 17.5. Ilmoittautumi-
set ryhmänjohtajille. Sepeli kai-
paa myös tekijöitä, ilmoittautu-
miset Marille.

Vammalan Retkeilijät ry. Erätai-
tokoululaiset kokoontuvat Vin-
kissä ke 25.4. klo 17.30-19.00. Ke-
vään ensimmäinen pyöräilyilta ke 
25.4., kokoontuminen klo 17 Ke-
sport K-M Järvisen pihalla, mah-
dollisuus polkupyörien kunto-
tarkastukseen. Pyöräilemme Ho-
urunkoskelle, vetäjänä Toivo Ki-
viniitty. Molempiin tapahtumiin 
omat eväät! Tulossa ”Harrasta ja 
liiku Ellivuoren maisemissa” -ta-
pahtuma la 12.5., talkoolaisten 
info-tilaisuus to 3.5. Ellivuoren Ski 
Centerillä. Mennään kimppakyy-
deillä, lähtö lukion pihalta klo 18.

Vammalan Seudun Rakennus-

mestarit ry. Toukokuun kuukau-
sikokous pidetään Vammalan 
Seurahuoneella torstaina 3.5. al-
kaen klo 18:30.

Vammalan seudun Voima. Sar-
jamaastot jatkuvat Kiikan koulul-
la (Vehkatie) to 26.4. klo 18.30.

VaMP. Jos haluat tilata kerhon 
softcell takin (musta), ota pikases-
ti yhteyttä Emmiin puh. 050 3130 
283. Takkitilaus lista löytyy myös 
kerhon ilmotustaululta!

Vihreät Sisaret. Muistathan sis-
koillan Pirkolla to 26.4 klo 17.00. 
Jatkamme huopakorujen valmis-
tusta Eiran opastuksella. Myö-
hemminkin illalla voit liittyä mu-
kaan.

Vähähaara-Seura. Seura hakee 
nuoria kesätyöntekijöiksi. Eläin-
tenhoitoa ja kesäkahvilan pitoa. 
Tiedustelut 10.5. mennessä. 0400-
398989/Sanna tai vahahaara@ae-
tsankylat.net

 ➤ Yleisöltä

Kaikin voimin pantiin hant-
tiin kansakoulun perusta-
mista Tyrväälle, mutta tämä 
mies oli sisukas ja peräänan-
tamaton. Koulu saatiin kuin 
saatiinkin. Hänen kaltais-
taan tarvitaan nyt uimahal-
liasiaan vauhtia antamaan. 
OtaSinä se haaste, Jari An-
dersson, älä anna periksi!

Nimismiehenäkin toimi-
nut Gallen oli 1800 luvul-
la perustamassa mm. Tyr-
vään Säästöpankkia ja kir-
jastoa sekä em. kansakoulua 
jota enemmän kuin missään 
muualla Suomessa vastus-
tettiin Tyrväällä. Eittämättä 
tästä tulee mieleen ilman aa-
sinsiltaakin uimahalli. Olisi-
ko niinkuin tontilla? Perin-
teetkö velvoittavat? Aikaa 
on kulunut pian puolivuosi-
sataa tässä viimeisessä vas-
tustuksessa joten eiköhän 
riittäne.

Uimahalli kuuluu kunta-
laisten peruspalveluihin. Ei-
kä tarvitse sanoa, että Sas-
tamalassa on jo kaksi ui-
mahallia. On niitä altaita 
enemmänkin, joissain ker-
rostaloissakin, toisilla koto-
naankin, silti kaikille sopi-
vaa kunnollista monipuoli-
sen vesiliikunnan harrasta-
mis paikkaa ei ole. Sanotaan 
ihan tosissaan:” Mää olen ai-
na pruukannu uira järvessä, 
ernomasta ku ny tarttis tal-
vellaki veteen päästä.”

Rahaa ei ole, eikä tule, 
vanhukset ja lapset ja sairaat 
jäävät heitteille. Kadut, tiet, 
puistot ja rakennukset rap-
peutuvat jos uimahalli teh-
dään. Kaikki nämä ennus-
tukset ovat järkyttäviä.To-

dellisuudessa vanhuksia, 
lapsia eikä rappeutuvia kul-
kuväyliä pidä laittaa kilpai-
lemaan keskenään, vielä vä-
hemmän uimahallin kans-
sa. Jotka näin tekevät tekevät 
sen tietäen, että taas tulee 
sulka hattuun heiltä joita ei 
veteen saa heittämälläkään. 
Näitä ”Istuvia Härkiä” paik-
kakunnalla näyttää riittävän, 
sukupolvesta toiseen.

Sitäpaitsi se mikä on jol-
lekkin tärkeää ei ole toisilta 
pois. Miksi vastustaa ja ar-
vostella sitä mikä on toiselle 
mieleistä? Kateuttako? Lous-
ajaan valmistuu komea hal-
li jonka nimikin on kaupan, 
hieno juttu. On jäähalli jo-
ka  tähän asti on ollut useille 
erittäin tarpeeton. Ymmär-
rän kuitenkin heitä keille se 
on tuikitärkeä, välttämätön. 
En hiihtoputkea tai hyppy-
rimäkeäkään vastustaisi pel-
kästä hanttiinpanemisen ha-
lusta, kuten nyt useat tekevät 
uimahallin kohdalla. Saatiin 
sentään komea kirjasto, jo-
ka  kirjakaupungissa onkin 
välttämätön. Sitäkin vastus-
tettiin aikanaan, ja linja-au-
to asemaa joka sekin vihdoin 
rakennettiin.

Joten hyvä Jari Anders-
son, paljon kiitosta saanee-
na Sylvään rehtorina ja kau-
pungin eturivin päättäjänä 
ota ne Akselin isän saappaat. 
Älä luovuta, pidä kiinni. Sas-
tamalaan on saatava kun-
nollinen uimahalli. Syitä on 
monia, niitä en enää tässä ala 
luettelemaan, me kaikki tie-
dämme ne.

Leena Tiensuu

Tarvitaan uusi Peter 
Wilhelm Gallen

Iloa kevääseen
Kikkara siellä läjä täällä,
Hauvan tassut läjän päällä.
Jos on sulla selkä pipi,
etkä pussiin kakkaa nypi.
Muovilapio mukaan nappaa,
sillä ojaan vippaa kakkaa.

Taikka kotiin saalis kanna,
ruusupensaan iloks anna.
Mukava on kotiin tulla,
puhtaat tassut,
hauvalla ja mulla.

Mallu Kallialasta

Jatkuu sivulta 27.
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Kolmio 71m2 Vammalan keskus-
tassa vapaa 1.6. P. 0400 836547

1h+k 280 ja 2h+k 390e Punka-
laid. keskusta. P. 0400589345

3h+k 62m2 495e, Vammala, tak-
ka, keskusläm. p. 0400589345

3h+k+p 77,5 m2 Uittomiehenk. 
16 yläkerta ei hissiä, vapaa. Va-
kuus 2kk, vuokra 400 +20 vesi. 
Puh. 050 533 8907

SEKALAISTA

TERVETULOA, Parturi-kam-

paamo Niina´s Room, Pää-
tie 10, Pehula. varaa aikasi 

0503554735

Edullisesti tuulilasit, myös tuu-
lilasin korjaukset, kiven-iskut, 
halkeamat 1 v. takuu. Huolto-

keidas Oy, Kokemäki (02) 546 
1532. Av. ark. 8-17.

Tietokonemurheita? Tieto-
konehuolto Mika Salminen. 
www.tietokonehuoltoja.fi . No-
pea ja edullinen P. 046 901 
5043

Korjaan leivinuunit, liedet, 

piiput jne. Luonnollisesta ki-
vestä aidat, liedet, piiput jne. 
046 521 0889

Ikkunanpesut, siivous, vaa-
tehuolto ym. koti -ja pihatyöt. 
Sastamala/ymp. Muista kotita-
lousvähennys! P. 040 1684408

K a t s a s t u s k u n n o s t u k s i a 

MK-auto Kauppakaari 7. P. 
040 523 2226

Hopulta eläkkeelle jääneiden 

kokoontuminen Vehmaal-
la ti 15.5. klo 12.30. ilm. Kirsti 
050 367 3236 10.5. mennessä

Eilan ja Ritvan risteilyt Isabel-
la 14.5. 5.6. il. Matkapojat

17v. reipas ja luotettava lu-

kiolaistyttö etsii kesätyötä, 
esim. lastenhoitoa tms. Vam-
malan alueelta. Yst.vast. puh. 
0453136691/Iida

Kehysliikkeen kevätsiivous:

lasiruutuja esim. kasvilavan ra-
kentajille. Paspapaloja ja ke
hyksiä askarteluun. Suteja, vä-
rejä ja pohjia poistossa taitei-
lijoille. Kehysliike Tarja Pälä 
Vammala. Puh. 050 366 0700

Pudonnut trukkipiikki Stor-
min vaiheille. Löytäjä ilmoitat-
han puh. 0500 936 582 Lahtinen

Hypnoosilla apu! Jännittä-
miseen, eroon läskeistä, tu-
pakat pois! Pekka Virolainen, 
0503792655

Kädentaidonnäyttely Sammal-

joen Sampolassa su 6.5.2012 
klo 11-16. Esillä mm. monenlai-
sia lanka-ja kudontatöitä, lasi-
,posliini- ja puutöitä sekä maala-
uksia. Puff etti. Tervetuloa!

Hyvän mielen Kevättuuletus la 
28.4. klo 10-15, Kutalantie 469, 
Sastamala. Sinikan putiikin Eve-
lace-alusasut ja sisustustuotteet 
sekä Korupaja Hopeakuun uniik-
kikorut. Infoa 040-8476259 tai 
leena@hopeakuu.fi . Tervetuloa!

14-18.6.2012 Runsas oh-

jelmallinen retki Oulujär-

ven seudulle Paljon mukavia 
käyntikohteita Matkaisäntänä 
Osmo Ojansivu Ilm.Linja-auto-
liikenne Antti Lauhamo Oy 03-
5130412

29.5.2012 Härmän Häjyjä 
Opastettu kierros Kauhaval-
la, käynti kangasaitassa ja Jär-
vempään tehtaanmyymälässä. 
Ryhmälounas jäätelömaistiai-
sen kera, pysähdymme ostok-
sille Tuurin kyläkauppaan. 68 
euroa/hlö Ilm.Linja-autoliiken-
ne A Lauhamo Oy 03-5130412

MLL Tyrvää-Vammala myy vap-

pupalloja vappuaattona klo 
14-17.30 Kauppalantalon sa-
lissa Puistok. 10 Tavalliset fo-
liopallot 5 €, muotofoliot 8 €. 
Palloja myydään myös vapun-
päivänä Vammalan torilla, jos 
niitä jää.

KIRPPUTORIT
Suurkirpputori ja rompeto-

ri Huittisten Jäähallissa ja pi-
ha-alueella la 9.6.2012. Tu-
le myymään nurkat tyhjiksi ja 
tekemään löytöjä. Varaa paik-
kasi ajoissa. 050 300 1728, 
www.huittistenjaahalli.fi 

Lahjakammari vanhaa ja 

uutta. Käy kurkkaamassa Face-
bookissa. P. 045 278 9090. Aa-
rikkalantie 3, Keikyä. Av. la 10-
15, su 11-15, tai sop.muk.

Hopun kirppis, Kivisenojanka-
tu 1. Av. ma-pe klo 10-18, la-su 
klo 10-15. P. (03) 513 5562, 040 
522 9971.

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.

L.A. Kirpputori: Hämeenkyrö, 
Mestarintie 2 p. (03) 371 3943. 
Tervetuloa myymään, osta-
maan ja viihtymään. www.la-

kirpputori.fi . 30.4. 10-16, 1.5. 

suljettu.

Antiikki- ja kirpputori av. pe-
la 10-17. 6.-7.4 kiinni Muina ai-
koina sopimuksen mukaan. 
www.illonkirpputori.com 
Runs. vanh. huonekaluja. Puh. 
0500-261 954.

Kirpputori Valonpilkku Pikku-
suonkatu 5. Av. ti-pe 10-17, la 
10-13. Kahvio. Lahjoituksia vas-
taanotetaan puh. 044-5112907.

Kirppis Annun rompepäivä la 
5.5. klo: 10-15. Myyntipaikkoja 
yläkerran hallissa sekä alapihal-
la. Hinnat alk. 5€/paikka, vara-
ukset kassalta tai puhelimella, 
p. 045 204 4621. Särkijärventie 
11, Mouhijärvi. Ma-to 11-18, pe 
10-18, la 10-16, su 11-16. Vap-
puna 1.5. suljettu.

MYYDÄÄN
Moottoriajoneuvot

Citroen Xsara 1,9 diesel –98 
ja Citroen XM 2,1 diesel rek. p-
autoiksi/verot 56€ ja 69 €/v h. 

1500,- P. 0500 263482.

Lada 1500s -92. ml 77 tkm. 
Kats. 102011. Kahdet renkaat. 
vetok. Siisti ja hyvä kuntoinen 
P. 050 383 8695

Chrysler Neon vm-99 aj. 62 
tkm, autom. Auto kuin uusi. 
P. 0400 485 214

Sachs Madass 125 vm 2007 
aj. 3200 erk. citykevari hp. 1650 
P. 050 563 3799

Erikoinen Renu 19 -94 varma 
kunto, kats. ensi vuodelle, mat-
koilla tulen pe jolloin vastaan. 
P. 050 375 0552, 600€.

Autoja hl 1-2 tuhatta. Rahoi-
tus, luotto merkintä ei kaupa-
neste. MK-Auto Kauppakaari 7. 
P. 040 253 2226

MYYDÄÄN
Kiinteistöt

040 7166601    044 2944296
Onkiniemenkatu 4, 38200 Sastamala

KT Rautavedenk. 4A, 57 m2 

156.000€... KT Puistok. 25B, 
89 m2. 130.000€... KT Käsi-

työk. 16A, 46 m2. 37.000€.... KT 
Myyränk. 9A Kokemäki 59 m2. 
28.000€... OKT Anolanpolku 3, 

189  000€
P. 040 716 6601 Yli-Houhala.

Kaksio 47 m2 Vammalan kes-
kustassa. Huoneisto täydel-
lisen remontin jäljiltä. Tied. 
050 563 3411 tai 050 558 0994.

Vlan keskustassa2h+kk 34m2 
kerrostaloasunto 0503635840

RT 3H+K+S 73m2 Kiikoi-
nen. Rauhallisessa taloyhti-
össä, remontoitu. H 69  999€ 
040 5015382

MYYDÄÄN
Sekalaista

Vanhanajan varaava 
pönttöuuni paikalle

muurattuna. Uuni on täysin 
kotimainen ja sillä on CE-

merkintä. Hintaesim. halk. 68/
kork. 200 3000€ , halk. 75/

kork. 200 3200€. Myös muita
kokoja saatavana. Rahti

lisätään. Puh. 0400 360 791, 
www.pönttöuuni.fi .

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net

Myydään kotimaista peru-

naa kiloittain ja säkeittäin, Van 
Gogh, Annabelle, Nicola sekä 
porkkanaa ja sipulia. Äetsän to-
rilla pe 27.4. klo 9-12.30, Vam-
malan Nesteen piha klo 13-17. 
Tuottaja.

Kalliomursketta 0-100 mm. 
n. 8500 tn. Tee tarjous. p. 0500 
335 595

Polttopuuta, hyvälaatuista koi-
vu ja sekaklapia. Kuljetus mah-
dollinen. Soita 044-3033910

Puutavaraa sahattuna ja höy-
lättynä. Hienosahatut laudat, 
ulkoverhouspaneelit, sisäpa-
neelit, lattialaudat, leveät sei-
näpaneelit, listat, kestopuut. 
Puutavaramyynti Ahti Man-
nikainen. Puh. 040  559 9910. 
www.mannikainen.fi 

Myydään kuivaa polttopuu-

ta. Kysy eri vaihtoehtoja. Puh 
0500-733523 Markon puu- ja 
rakennuspalvelu

Tuoretta seka- ja koivuklapia, 
myös kuivaa. Mahdollisuus toi-
mittaa tuoretta ja kuivaa sa-
malla kertaa, väliseinin erotel-
tuna, kysy lisää. P. 040 554 0227

Lue Hannu Perkon Kokemä-

enjoki! Kirjakaupoista. 30€

Tuorerehupaaleja. Kuljetus 
järjestyy 0500 668 906

Myydään kuivaa heinää pik-

kupaaleissa ja esikuivattua 
säilörehua v 2011 satoa koh-
tuuhintaan. Myös tarvittaes-
sa kuljetus Vammalasta. puh 
0400 227 875

Lankahitsaus kone R-230 

Kemppi. Langansyöttölaite, 
erillinen kääntyvä+jatko var. 
Oma kaasupullo 40 lit. CO2. 2 
Kelaa lank. +muita vara osia, 
3 kpl poltinkaapelia. Hinta 900 
EUR. 045  323  1083, 040 502 
9866

Fr-hieho odot. 25.5., pahnaa 
rullapaaleissa, heinää pikku-
paaleissa, Varmo-rehuleikkuri. 
Tied. 050 553 9970

Tyrvään kansallispukukangas 
puh. 050 520 8014

Mepu 130 Vaunukuivuri vm 
95 käyt. 960 t 050 308 9574

Leikkimökki -uusi -tilava 
hp. 650€. P. 045 328 7824

Naisten pyörä 3 vaiht. vähän 
käytetty hyvä 0500 720855

Perunanistutuskone kuppi-Ju-
ko, h.1100€, Hakki halkaisukai-
ra, h.450€, Japa klapisirkeli ruu-
villa, vm97, h.850€, Kipa 1-aks. 
6tn kippikärry, kaksilla puu-
laidoilla, h.2200€, Renki 300 
hydr.takakuormain sorakauhal-
la, h.850€, Hardi 800L kasvin-
suojeliruisku, työlev.10m, kats. 
6/2011, h.1050€, Farmarisäi-
liö 1500L pumpulla, vm.1998, 
h.650€, Huhki 72 juurikaskone, 
h.350€, Urjala, p.050 385 7497

Haulikko Tikka77, hinta: 900e, 
0445757301

Varaosat Tume, Hardi, Mas-

sey-Ferguson, Claas ym. ym. 
Ruohonleikkurin akut 24Ah 
39,00€. Huittisten Varaosa-
myynti K.Maunula. puh:02-
568573. www.k-varaosa.fi 

Paketti ja henkilöauton renkai-

ta alkaen 160,00€ / sarja Puh 
040 5433993

Seniori-pyörä kolmivaihtei-
nen monark hinta 400€ tiedus-
telut 0407550381

Hyväkuntoisia vanhoja huo-

nekaluja, sekä 2 harmonikkaa 
ja 2 sähköharmoonia. Puh. 03-
5141256

Päältä ajettava ruohonleik-

kuri  Puh. 02 564 232

Kuivia heiniä pikkupaaleis-

sa, myös pyöröpaaleja. P. 
040 507 452

Komeita orvokeita 0.80 €/kpl 
Mannisen Puutarha Törmätie 3 
Kiikka puh. 0407098990

OSTETAAN
Kuolinpesät, ullakot yms. Os-
to- ja myyntiliike Huittinen, Kir-
jatie. Av. pe 12-18, la-su 12-16. 
Puh. 050-400 3419

Kaikenlaista kultaa ja hope-

aa myös pienet ja rikkinäiset 
erät. Ostomies paikalla la 28.4. 
klo 11-14 Palava Sydän, Lintu-
parventie 6, Huittinen.

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.

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

Romuautot ym. metalliromut. 
Nopea nouto, hyvä hinta! Au-
toista romutustodistus. 046 
656 2651

Ostetaan kaikki metallit, ko-
neet ja laitteet. Ilmaiseksi vas-
taanotetaan renkaat, liedet, 
pesukoneet, polkupyörät ym. 
pienerät. Romuautojen viralli-
nen vastaanottopiste. Vamma-

lan Romu Oy. Av. ark. 8-16.30. 
0400 736 000/Huhtala. Katso 
myytävät: www.vammalanro-
mu.fi 

Kuolinpes., vinttitav., astiat. 
P. 0400 969 577 / Matti

Vanha pappa tai sportti mo-

po -57-88 tai vain ”osakasa” , 
0-1000e P. 050 409 4559

Rantatontti tai mökki Sasta-
malasta. P. 0407314378/Rintala

VUOKRALLE
TARJOTAAN

 
Merikontti, taukotupa, vaihto-
lava, henkilönostin ym. Vaih-

tolava kuljetuspalvelut 
hkrantanen.com 

0400499421

Vla keskusta KT-2h+k+s 54,5 

m², vuokra 570€+sähköl. Va-
kuus 2 kk. Liiketilaa Häijäässä 

n. 420 m², kysy lisät. Vlan Kiint.
väl., Puistok.18, 03-511 4714, 
040 129 3927

p. 03-5114714, 040-129 3927 
Siisti ja tilava asuntoauto. Fiat 
Adriatik 670DK 2,8 jtd vuode-
paikkoja 7. Tiedustelut klo 17 
jälk. 045 630 0075.

Rivitalosta linjakadulta 40m2. 
Tied. puh. 0500 339 613

Alueviestin Aluetorilla tavoitat 
alueen kaikki taloudet 

nopeasti ja tehokkaasti!

 Julkaisupäivät: Täytä kuponki selkeästi, yksi merkki ja sanaväli / ruutu. 
Kirjoita ruudukkoon myös puhelinnumerot suuntanumeroi-
neen 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 internetissä osoitteessa 
www.alueviesti.fi 

❑ Myydään
❑ Ostetaan
❑ Vuokralle tarjotaan
❑ Halutaan vuokrata
❑ Sekalaista
❑ Kirpputorit
❑ Annetaan
❑ Henkilökohtaista
❑ Mukana valokuva. Lisähinta 15,-

Hinnat sis. alv 23 %

Nimi:

Osoite:

Ohessa ilmoitushinta
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P

Kysy tarjous!

JUNTTILAN TILAJUNTTILAN TILA

Vehnän, rypsin ja
herneen siemenet
sekä nurmisiemenet

TTaarjjootaan
TTaarjjootaanMyydääänn

Myydääänn

MMyydään
MMyydään

Ostetaann
Ostetaann

AAnnnetaan
AAnnnetaan

Annetaann
Annetaann

Tavoitat n. 100 000 lukijaa 32 000 taloudessaTavoitat n. 100 000 lukijaa 32 000 taloudessa

Voit jättää Aluetori-ilmoituksesi 

myös internetissä www.alueviesti.fi 
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EIJA KANTOLA 
& OMEGA

Liput 12 e

Pe 27.4.2012 klo 20-01

järj. MouMa

Teemu Harjukari &
Taivaanrannanmaalarit

Aikuiset 12 e,
7-12 vuotiaat 5 e,
alle 7 v. ilmaiseksi.

Tervetuloa!

katettuna Kiikan Nuorisotalolla
Vappupäivänä 1.5. klo 12-15.

Kiikan VPK:n naiset

PITOPÖYTÄ

Sylvään auditoriossa su 29.4.2012 klo 19.00

LEO BIG BAND
solistina Juha Nygård
mukana myös Hot Club de Tyrvää

Järj. Sastamalan Musiikkiyhdistys ry/kulttuuritoimi       Liput 10 e

ISKELMIÄ ISOSTI

Koko perheen tapahtuma Vammalan torilla Vapunpäivänä!
 mm. yleisökilpailu, musiikkia, vappumyyjiä, ym.

Vapaa pääsy, tervetuloa! Torikahvio auki.

Reitti: Teknikum – Asemakatu – Vammaskosken silta – 
Marttilankatu – Puistokatu – Turuntie – Superin liittymä – 

Itsenäisyydentie – Puistokatu – Aittalahdenkatu – 
Vapaudenkatu – Onkiniemenkatu – Tori

Museo- ja harrasteajoneuvojenMuseo- ja harrasteajoneuvojen

1.5.2012 kello 11.451.5.2012 kello 11.45
VAPPUPARAATI VAPPUPARAATI 

Koko perheen kevätehtoo Sarkia-näyttämöllä Kiikassa 11.5. 
klo 18−20. Ohjelmaa ja kahvitarjoilu. Mahdolliset muista-
miset Sarkia-Seura ry:n tilille: FI69 5145 0340 0076 29.
Sarkian jalan jäljillä - opastettu ohjelmallinen 
bussikierros 12.5.
Lähtö Marttilan koululta klo 15. Kierros vie Sarkian 
jalanjäljille Sarkia-museolle, Kannariin, Kinnalan Koukulle 
ja Pukstaaviin. Kesto noin 3h. Hinta: 15€  /5 € (alle 12-v.) 
sis. kahvin. Ilmoittautumiset 4.5. mennessä Matka-Jokela 
Oy: 03-511 9010
Matka Ranskaan ja Sveitsiin Sarkian jalan jäljissä 5.-8.7.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Jokela Oy 
(www.matka-jokela.fi).
Yhteistyössä: Kamarikuoro Trilli, Kaupunginkirjasto, 
Kinnalan Koukku, Kirjaset, Kulttuuritoimi, Matka-Jokela 
Oy, Pukstaavi, Romulan Taiteellinen Teatteri, , Sarkia-
Seura, Sastamalan opisto, Äetsän Sarkia-lukio

Sarkia-näyttely pääkirjastossa 
2.5.-30.6.
Sarkia soi - Kamarikuoro Trilli 
johtajanaan Elisa Junttila esittää 
Sarkian sävellettyjä runoja Äet-
sän Sarkia-lukiolla 6.5. klo 15. 
Ohjelmamaksu 10 € sis. kahvin. 
Kahvitarjoilu klo 14. alkaen. 
Ennakkomyynti Tyrvään 
kirjakauppa ja kuorolaiset.

110 vuotta Sarkian syntymästä
juhlavuosi 2012

Vuorenmaantie 736, Köyliö

€

Harri Lehtonen & Silver
Päättäjäistanssit la 28.4.2012 klo 20-01

www.barclubbaron.com
www.raul.fi

Lauantaina 28.4.

VAPPU-
AATTONA
30.4.
klo 15-04

Sastamalan Vasemmiston 
VAPPU

Muista myös kunniakäynnit Toverihaudoilla
Karkku, Keikyä, Mouhijärvi ja Roismala 9.00 ja Kiikka 9.30

Raivion Työväentalolla Vapunpäivänä 1.5.2012 kello 16.

Kulttuuriministeri, puheenjohtaja Paavo Arhinmäki
puhuu. Ohjelmassa myös Vammalan teatterin sketsejä 
sekä muuta ajankohtaan sopivaa.

www.karhuntassu.fi
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Koko perheen
 Pizzaravintola

Asemakatu 10, p. 03-511 4515
Uuni suljetaan n. 1/2 tuntia ennen sulkemista

Vappuna 1.5. 
avaamme 
klo 12.00

Torstaina 3.5.
karaoke 

klo 18-22

Kotajärven Auto- ja Traktorimuseo
avaa ovensa Vapunpäivänä 1.5.2012 klo 11. 

Museobussi Linja-autoasemalta klo 13 ja 13.30, paluu klo 14 ja 
14.30. Museo avoinna 19.8.2012 asti ti-pe klo 11-18 ja la-su klo 

11-15. Muuna aikana tilauksesta ryhmille. Kahvio-myymälä. 
www.kotajarvi-saatio.fi       Tervetuloa!

Liput
12,-

LEPPIHALLILLA TANSSITAAN
Porintie 739, Orisuo, Loimaa. Tiedustelut 0400 726 546

Tiistaina 1.5. klo 20.00-00.30
HANURI ja HATTU

TERVETULOA!

Lauantaina 5.5. 20.00-00.30
JUHANI VIRTA

C-oikeudet

BLUES DRAIN
Avoinna 11-03

Tapahtumat myös nettisivuillamme:
www.pubsininenkarhu.com
ja Facebookissa.
Lauttakylänk. 27, Huittinen
Puh. (02) 566 346

Perjantaina 27.4. karaoke 21
Lauantaina 28.4. Yläkerrassa karaoke 

Ma 30.4. klo 11     KARAOKE ALK. 21.00
Ti 1.5. klo 11-02 KARAOKE alk. 21.00

Kesäterassimme avataan pe 27.4.
(Säävaraus)

Vappuaattona karaoke.
Vappulounas vappupäivänä 1.5. 

Kattaukset klo 11.30 ja 13.00.
Lounaan hinta 24,- / aik.

Kesäterassimme avataan pe 27.4.
(Säävaraus)

Vappuaattona karaoke.
Vappulounas vappupäivänä 1.5. 

Kattaukset klo 11.30 ja 13.00.
Lounaan hinta 24,- / aik.

Puistokatu 16
puh. (03) 511 2954

HOTELLI ELLIVUORESSA
30.4. klo 18.30

TANSSIORKESTERI
veikko nieminen

VAUHDIKASTA
YLLÄTYS-

OHJELMAA

Vapputanssit vauhdittaa
MAJOITUSPAKETTI
sis. aamiainen, kuntosali,
sauna ja allas-
osaston käyttö 50,-

Serpentiini-

SEMBALOT

Lipun hinta 25 e/hlö, sisältää ohjelman ja ruuan.

Kuljetus Vammalan linja-autoasemalta klo 18 
ja paluukuljetukset yöllä.

Valepanliigajoukkuenäyttää mitenvappua juhlitaan!

Valepanliigajoukkuenäyttää mitenvappua juhlitaan!

Tule mukaan mitalijuhliin!

2 hh

Muista tehdä vappu-

ja äitienpäivälounas-

varaukset ajoissa!

Huittisten keskustasta 6 km Taikayöntietä (tie 230) Punkalaitumelle päin.

18 vuotta tunnelmallisia vanhan ajan tansseja
Erkkiläntie 17-21, HUITTINEN P. 044 056 5610 ja (02) 565 610

15€
15€

Tänään keskiviikkona 25.4.2012 klo 20-01 NAISTENTANSSEISSA

HELMENKALASTAJATKAUKO SIMONEN &
Markku Harjunpään ork.

Lauantaina 28.4. klo 20-01 Keskiviikko 30.4. klo 20-01

Keskiviikko 2.5. klo 20-01 NAISTENTANSSEISSA PEKKANISKAN POJAT

WÄHÄKOSKET 15€

KANTEENMAAN
BINGO
Punkalaitumella keskiviikkona 

25.4.2012 klo 18.45 alk.
JAHTI 1700 EUROA!

 Super-5-bingossa 
 680€/55 palloa

Tervetuloa!  Kanteenmaan NS

2 € KASSIPÄIVÄ 27.4. 10-17
VALONPILKUSSA, Pikkusuonk. 5 Vla

Kahvitarjoilu, arpoja

Kunniakäynnit vakaumuksen puolesta kaatuneiden 
hautamuistomerkeillä Roismalassa, Karkussa, 

Keikyässä, Kiikassa (9,30) ja Mouhijärvellä.

SOSIALIDEMOKRAATTIEN 
VAPUN TILAISUUDET

Ti 1.5. klo 9.00

VAPPUJUHLA VAMMALAN SEUKULLA 
Yleisökahvitus klo 13.30-14.00
Ohjelmassa mm. 
Torvisoittokunta, lauluryhmä, musiikkia
Juhlapuhe KRISTA KIURU, 
Asunto- ja viestintäministeri

Ti 1.5. klo 14.00

Sastamalan Sosialidemokraatit

KULLA

a

TERVETULOA!

ROMPETORI
Leppihallilla

su 29.4. 
klo 9-17

(Porintie 739, Loimaa)
järj. Kanteenmaan 

kyläyhdistys

LALLI-BINGO 
Köyliön työväentalolla
sunnuntaisin klo 17.45

1 x 120€ 

 Tervetuloa!
www.lallit.fi

JAHTI 1.900 €
1 x 200€

1 x 100€ 
ym.

Uotilan tila
Harjavalta

Kesäretkikohde ja juhlapaikka.
Ateria- ja kahvipalvelu vanhassa

tunnelmallisessa salirivissä,
tutstu omavaraistalouden ajan näyttelyyn.
Tiedustelut ja varaukset puh. 02-6744940.

www.uotilantila.fi

KARAOKE-
TANSSIT
Kauvatsan

seuratalolla

Puistokatu 4   puh. 03 - 519 41 
 

 

www.vammalanseurahuone.fi 

La 28.4.   

Liput 8 € 

Vappubrunssi! 

Ma 30.4. VAPPU a 30

Liput 10€ 

18 € 1.5.  klo 11-15 

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
klo 11 155
Tervetuloa! 

JUKOLAN BINGO

JAHTI  2.100 €
€ €
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ALMA-PEIKON SEIKKAILUPUISTON JA FRISBEEGOLF-RADAN 
AVAJAISET 5.5. 

Ilmoittautumiset 
rekikoskidgp@gmail.com 
tai paikan päällä 
klo 12.30.
Osallistujilta 
edellytetään aiempaa 
lajikokemusta.

Frisbeegolf-
avajaiskilpailu 
klo 13

Perhetapahtuma klo 10-13
Peikkometsään, liikenne- ja leikkipuistoon 
sekä kotieläinpihaan vapaa pääsy.

Ohjelmassa:
• traktoriajelua 
• ponitalutusta 
• kärryajelua. 
• Maksutonta 
    frisbeegolf-opastusta
    ja fi rsbeekiekkoja käytössä. 
Kahvila Onnenkenkä avoinna.

BIOLANIN TEHTAALLE
Järjestämme tutustumismatkan 

BIOLANIN TEHTAALLE 
Euraan

Vammalan Seudun Omakotiyhdistys                    Säästöpankin Vammalan ja  
                      Äetsän konttorit

Lähtö lauantaina 5.5. klo 10.00 
Vammalan linja-autoasemalta Kiikan ja 

Pehulan kautta.Vierailu kestää n. kaksi tuntia. 
Perillä kahvitarjoilu. 

Ilmoittautumiset viimeistään 2.5. mennessä 
jukka.heinonen@omakotiliitto.fi, 050-5718108 
tai säästöpankin Vammalan ja Kiikan konttoreille. 

Matkan hinta on 10 euroa. 

Tervetuloa!

ÄETSÄ
Päätie 11, 32740 Sastamala
Satu Ojala-Kuusiniemi p. 040 835 0779
satu.ojala-kuusiniemi@k-market.com

Palvelemme:
Ma-Pe 8-21
La 8-18
Su 11-21

HINTAHULINAA K-MARKET ÄETSÄSSÄHINTAHULINAA K-MARKET ÄETSÄSSÄ

COCA
COLAT
1,5 L

Santa Maria Soft
TORTILLA
original
336 g

Taffel
MEGA-
PUSSIT

VEREN-
PAINEEN
ja
VERENSOKERIN
MITTAUSTA klo 9-17

Lapsille
ILMAPALLOJA,
ulkogrillistä
MAKKARAA
Tuotto Pehulan
koulun oppilaille

Etu K-Plussa-kortilla

500
2x2-pack 200

pss 250
2 kpl

KESKIVIIKKONA 25.4. LAUANTAINA 28.4.TORSTAINA 26.4.

KAHVITUS
klo 9-18

1v.

649
kg 399

pkt 250
2 rasiaa

Etu K-Plussa-kortilla Etu K-Plussa-kortilla

Etu K-Plussa-kortilla Etu K-Plussa-kortilla Etu K-Plussa-kortilla

Pirkka
tuore
LOHIFILEE

Erä

HK
AITO NAKKI
830 g

Forssan
peruna-,
punajuuri-,
italian
SALAATTI
400 g

TAKKIMARKKINAT
Kaikki ulkoilutakit

FINAALITARJOUS: Peli- tai
Serpentiini Sempaloiden -lipun
ostaneille VaLePa
fanisukat VELOITUKSETTA

Maailman-
mestaruus-
KATISKAT
TARJOUS-
HINTAAN

Kivikangas
Lokka
kaksoisnielu
KATISKA

VAAPPUJA

Perä-
moottorit

Soutu-
veneet

Esim. Suomi 475 Cat

Ovh. väh.

(max. 5 kpl/hlö)

Monien mahdollisuuksien vene!
• erittäin vakaa kaksirunkorakenne
• esim. verkko/heittokalastukseen

-30%

KEVÄTMARKKINAT To-La
Meiltä uutuutena nyt!

Verkon
MERKKI-
LIPPU

29,90

Kotimainen laadukas
kasattava
KATISKA
- kor. 50 cm,
kuumasinkitty

Finaalipelit jatkuu; VaLePa VOITTOON!

-20%

29,90

KKKKKKKKKKKKKKKK
L
k
K

V

t

veneet

10,-

TARJOUS

HUIPPUERÄ!

5,-/kpl

KYSY TARJOUS!
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Hinnat voimassa to-ma 26.-30.4., 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 

KONSULENTIT Pe 27.4. LEIVO  La 28.4. PYYMÄKI, MATTILA  Ma 30.4. SUOMINEN, PYYMÄKI

Ilman korttia 3,45 pss (8,63 kg)

Ilman korttia 3,65 rs (9,13 kg)
-18 %

Atria takuumurea
NAUDAN
SISÄFILEE
n 2 kg, kokonaisena,
Suomi
rajoitus: 2 kpl/tal.

KIVIUUNIPIZZAT
340-375 g (6,62-6,00 kg)
pakaste

Lihamestarin suomalainen
NAUDAN
PAISTIJAUHELIHA

HK Rypsiporsas
SISÄPAISTI
hunajapippuri, n. 1,2 kg

795
kg649

kg

Perheleipurit Luomu
RUISPALAT
6 kpl/340 g (4,41 kg)

Herkut vappupöytään

HK
AITO NAKKI
830 g (4,81 kg)

Pouttu
PARTY-PACK
900 g (6,61 kg)
cocktailpyörykkä
ja prinssinakki

Snellman
Eetvartti ja Iivari
GRILLIMAKKARAT
400 g (6,98 kg)

Pakattuna tuore
LOHIFILEE
Norja
rajoitus: 2 pkt/tal.

649
Ilman korttia 9,95 kg    Voimassa to-la 25.-28.4.

kg

299
rs 2990

kg-23 %

279
pkt -19 %

595
rs

President brie
VALKOHOME-
JUUSTO
200 g (13,45 kg)

269
pkt

360

Perheleipurit
TIPPALEIPÄ
90 g/2 kpl
(33,22 kg)

299
rs

III-OLUT
0,33 l tlk (2,39 l)
sis. pantit 3,60

-43 %
399

Leivon Leipomon
RANSKAN-
PATONKI
260 g (3,85 kg)

Ruokamestarin
PIPPURIPIHVIT
NAUDAN 
SISÄFILEESTÄ

MUSTAPIPPURI-
TUOREJUUSTO
100 g (18.00 kg)

500

ERÄ

Voimassa to-la 26.-28.4. ja ma 30.4.

Ilman korttia 2,59 rs (3,70 kg)
199

pkt

Kariniemen
kananpojan 
LIEKKISIIVET
700 g (2,84 kg)
myös hunaja

pkt

Ilman korttia 7,99 pkt (9,63 kg)
-50 %

2  kpl

Ilman korttia ja yksittäin 3,79 2-pack Ilman korttia 25,92 24-pack (2,82 l) sis. pantit 3,60

sis. pantit
0,80 (1,00 l)

Yksittäin 1,99 pkt (19,90 kg)

2x
2-pack -15 %

24
pack

Superi avoinna vappuna:

ma 30.4. klo 18 asti,

ti 1.5. suljettu
Tarjoukset voimassa

maanantaihin saakka

ellei toisin mainita

antit

T

T

Santa Maria Tex Mex
TUOTTEET
(ei Santa Maria
Tex Mex original
soft tortilla)

-15%

-34 %

))

ä

t
Ä

Coca Cola
VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l (0,57 l)
raj. 1 erä/tal.

2256

3990
     kg

100
kpl

NAUDAN
PAISTIJAUHELIHA
400 g (7,48 kg)
rajoitus: 2 rs/tal

Peräkärry RK-Alu
151cm x 260 cm x 36 cm 
- 1-akselinen, jarrullinen perävaunu
- kumivääntöjousitus
- kokonaispaino 1500 kg
- kantavuus 1094 kg
- peräkippi (hydraulinen käsipumppu)
- kastamalla sinkitty teräsrunko
- avattavat eloksoidut alumiinilaidat
- Winterhoff nokkapyörä ja lavalukot
- AL-KO akselit ja vetopää
- rekisteröity ja katsastettu

Peräkärry
150 cm x 350 cm x 35 cm 
- 1-akselinen, jarruton perävaunu
- aukeava etu- ja takalaita
- kokonaispaino 750 kg
- kantavuus 510 kg
- kippi
- lehtijouset, iskunvaimentimet
- vesitiiviit WAP-akselinavat
- rekisteröity ja katsastettu

KEVÄÄN JA KESÄN KULJETUKSIIN!

Telikärry korkealla kuomulla
150 cm x 326 cm x 35 cm 
- 2-akselinen, jarruton perävaunu
- aukeava etu- ja takalaita
- kokonaispaino 750 kg
- kantavuus 500 kg
- kippi
- lehtijouset, iskunvaimentimet
- vesitiiviit WAP-akselinavat
- rekisteröity ja katsastettu

KIVINIITTY
WWW.KIVINIITTY.NET

PAIKALLISESTI PALVELLEN!
SASTAMALA
HUITTINEN

KIVINIITYN AUTO- JA MAATALOUSKONEHUOLTO OY - KIVISENOJANKATU 7, 38200 SASTAMALA - KAUPPAKULMA 2, 32700 HUITTINEN - WWW.KIVINIITTY.NET - INFO@KIVINIITYN-AUTO.FI - 0207 431 060 *PUHELUN HINTA LANKAPUHELIMESTA 8,28 SNT/PUHELU + 7,00 SNT/MIN, MATKAPUHELIMESTA 8,28 SNT/PUHELU + 17,00 SNT/MIN

u nu

Kuomullinen peräkärry
125 cm x 262 cm x 25 cm 
- 1-akselinen, jarruton perävaunu
- aukeava etu- ja takalaita
- kuomun korkeus 70 cm
- hyötykorkeus 95 cm
- kokonaispaino 650 kg
- kantavuus 485 kg
- lehtijouset, iskunvaimentimet
- vesitiiviit WAP-akselinavat
- rekisteröity ja katsastettu 1440,-

TPV2526HK

Kuomullinen peräkärry
150 cm x 326 cm x 35 cm 
- 1-akselinen, jarruton perävaunu
- aukeava etu- ja takalaita
- kuomun korkeus 100 cm
- hyötykorkeus 135cm
- kokonaispaino 750 kg
- kantavuus 470 kg
- kippi
- lehtijouset, iskunvaimentimet
- vesitiiviit WAP-akselinavat
- rekisteröity ja katsastettu

Venetraileri
560 cm x 162 cm
- 1-akselinen, jarruton venetraileri
- kokonaispaino 750 kg, kantavuus 565 kg
- kumivääntöjousitus
- keulatuki säädettävissä
- vesitiiviit WAP-akselinavat
- rekisteröity ja katsastettu

1990,-
995,-

Kuomullinen peräkärry
150 cm x 350 cm x 35 cm 
- 1-akselinen, jarruton perävaunu
- aukeava etu- ja takalaita, kippi
- kuomun korkeus 100 cm
- kokonaispaino 750 kg
- kantavuus 510 kg
- lehtijouset, iskunvaimentimet
- vesitiiviit WAP-akselinavat
- rekisteröity ja katsastettu2900,- 1690,- 2290,-

 Tiesitkö tämän?
1. IKH:n peräkärryt ovat rekisteröityjä ja katsas-
tettuja, joten sinun ei tarvitse kuin siirtää kärry 
omiin nimiin katsastuskonttorilla.
2. Hinnat sisältävät kuomujen asennuksen ja 
toimituskulut.
3. Kärryt  ovat kuumasinkitty kastamalla ja niissa 
on 25 vuoden puhkiruostomattomuus takuu.
4. Kärryt valmistetaan Suomessa.

TPV5032lk

TPV1900K

TPV5032TLK120 TPV5035L TPV5035LK

3390,-

Peräkärry PHL-Alu
176cm x 403 cm x 36 cm 
- 2-akselinen, jarrullinen perävaunu
- kumivääntöjousitus
- kokonaispaino 1500 kg
- kantavuus 1094 kg
- ajosiltavalmius lavan alla
- kastamalla sinkitty teräsrunko
- avattavat eloksoidut alumiinilaidat
- Winterhoff nokkapyörä ja lavalukot
- AL-KO akselit ja vetopää
- rekisteröity ja katsastettu

4290,-

Autotraileri L-AT
178cm x 400 cm 
- 2-akselinen, jarrullinen perävaunu
- kumivääntöjousitus
- kokonaispaino 2500 kg
- kantavuus 1956 kg
- kippi
- kastamalla sinkitty teräsrunko
- sisältää ajosillat
- Winterhoff nokkapyörä ja lavalukot
- AL-KO akselit ja vetopää
- rekisteröity ja katsastettu

4390,-
PPV002509 PPV10176 PPV120601

Pongratz perävaunuja on saatavilla useita erilaisia, sekä runsas määrä lisävarusteita ja tarvikkeita. Tule kysymään tarjous!
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