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

www.ajoneuvohuollonauto.com

MERKKI- JA YLEISKORJAAMO

AJONEUVOHUOLTO
JALARVO & CO

Automyynti 
Huolto Varaosat

Huolto ja Varaosat

AJONEUVOHUOLLON 
AUTO OY
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Ole huoleti

WAHTI 
VALVONTAPALVELU
on paikalla puolestasi

19,90/kk

www.alueviesti.fi

Merjan Puutarha OyMerjan Puutarha Oy
Tampereentie 486, Sastamala 38220, 044 595 9233 · www.merjanpuutarha.fi

-

Tarjoukset voimassa 
avajaispäivät to-la  
3.-5.5. niin kauan kuin 
eriä riittää.

5,-kpl

Koivuangervo 
Spiraea betulifolia Tor 3/5 
30-50cm

Keijunruusu 
Rosa Dart´s Defender 
3/5 30-50cm

Seppelvarpu 
Stephanandra incisa Crispa 
3/5 30-50cm

Suomessa viljellyt isot pensaat esim.

20,-
Grönlannin-
hanhikki 
Potentilla tri.`Nuuk`  

5 kpl

Ikivihreä, varpumainen, hyvin talven-
kestävä maanpeitepensas

MERJAN PUUTARHAN TAIMIPIHA ON AVATTU!MERJAN PUUTARHAN TAIMIPIHA ON AVATTU!

Upeat 
Jalosyreenit
Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' 
punavioletti kaunotar
Syringa vulgaris `Beauty of Moscow`hienostunut valkoinen

kpl15,-

Avajais-

tarjouksiaAvajais-

tarjouksia

12
12

12

12
2522 2522

Vammala

Tampereentie

        Pirkanmaantie

Huittistentie

Avoinna 9-20
joka päivä

KAHVITARJOILU 
TO-LA 3.-5.5. 

KLO 9-20 39,-

Kartiotuija 
Thuja `Brabant`80-100cm 

 
yksittäin 5 € 10 kpl

KAHVITARJOILU 
TO-LA 3.-5.5. 

KLO 9-20

5,-kpl 5,-kpl

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

PE 4.5. Kisastudio
Suomi-Valkovenäjä

LA 5.4.
Iskelmälauantai
Ballroomissa Tähtikartta

TO 10.5. Kisastudio
Suomi-Ranska

PE 11.5. Redrama
Kisastudio Hullun 
Yön tunnelmissa

Suomi-Kanada
Hotwings kisabuffa 9,90€

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

Voimassa 4.-10.5.2012
vain Härkäpakarin Hesburgerissa

CARAMBA-
HAMPURI-

LAINEN

495

TERVETULOA 
SATAKUNNAN 

PARHAAKSI 
VALITTUUN 

HESBURGERIIN 
HÄRKÄPAKARILLE!

VIIHTYISÄ
RUOKAPAIKKA
TERVETULOA!

PORON 
KÄRISTYS

VIIKON TARJOUS:

JA PÄÄLLE 
HYVÄT KAHVIT

1480
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Tuore 
Suomalainen
KIRJOLOHI

3.-6.5.2012

Tarjoukset voimassa TO-SU 3.-6.5.2012 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

ERÄ! PE-LA

Aromi Mokka
KAHVI

450 g
     

3,-2 pkt
(3,33 kg)

yks./seur. 1,99

3.-6.5.2012 ERÄ! 

499
kg

Wilhelm
GRILLIMAKKARAT

400 g
• perinteinen • juusto 
• feta-mustapippuri

199
kpl

(4,98 kg)

Pouttu 
MAKKARA-

TANGOT
800 g

• gouter •jahti 
• lauantai

199
kpl 

(2,49 kg)
norm. 3,29

KAHVI-
TARJOILU

la 5.5.       klo 9-15

Huittisissa terveydenhoitaja Mira Tuusa 
tekee verenpaineen ja rasvaprosentin 

mittauksia ja maistattaa
Acerola XYLISWEET -valmistetta 

LA 5.5. klo 10-15

Acerola
XYLISWEET

210 tbl/prk

590
prk 

(0,03 tbl)
norm. 9,50

GRILLI-
SALAATIT

350 g

3,-2 rs
(4,29 kg)
yks. 1,89

ATRILLI
400 g

pkt
(2,48 kg)099

Huittinen pe 4.5.
klo 10-17

Mestarikokki 
Kimmo Vahtera

maistattaa 
kesän 

uutuustuotteita

pkt
(6,66 kg)

599

XXXL Texas
GRILLIPIHVI

900 g

Häijäässä la 5.5.
klo 10-16

Grillikauden
avajaiset!

Mestarikokki 
Kimmo Vahtera

maistattaa 
grilliherkkuja

kaupan 
pihassa

  1 erä/tal.

Häijään 

myymälän 

pihaan avattu 

jäätelökioski!

Säästömarketin Säästömarketin 
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Tarjoukset voimassa TO-SU 3.-6.5.2012 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitettu erä.

yks. lapa 5,95 varsi 9,95

10,-

Fiskars
LEHTIHARAVAN
LAPA + VARSI
YHTEISHINTAAN

SYTYTYS-
NESTE

1 l

199
plo

PALLO-
GRILLI

43 cm

GRILLI-
HIILET

3 kg
• koivu

350
pss

(1,17 kg)

Mustang
KAASU-
GRILLI
• 3B-GM

159,-kpl

kpl
norm. 22,90

1990

Fiskars
PISTOLAPIO

pss
(5,98 kg)

norm. 16,95

NURMIKON-
SIEMEN

2,5 kg

plo

Kekkilä 
PUUTARHA-

MULTA
   50 l

10,-
4 skk
(0,05 l)

yks. 3,50 kpl

1495

pari
norm. 1,49

099
PUUTARHA-
KÄSINEET

kpl495

Puutarha
TYÖKALUT

• 3-os. setti

kannu
(6,73 l)

seur. 28,95

2490

Mobil 1 Peak Life
ÖLJY 5W-50 4 L

• max 3 kannua/talous

Sonax
PIKAPESU-
SHAMPOO

1 l

490

pkt
(0,50 kpl)

250

Kungs
PESUSIENI

• 5 kpl/pkt

plo
(28,29 l)

990

Korrek
KESTOVAHA

350 ml

KONSULENTIT HUITTINEN: 
PE 4.5. Heinon Leipomo 9-16 Palvimestarit  9-17
LA 5.5. Pyymäen Leipomo  9-15

KONSULENTIT HÄIJÄÄ: 
PE 4.5. Pyymäen Leipomo 9-16
LA 5.5. Porin Leipä   9-15

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

Keskumäen 
Puutarha

pe 4.5.
Häijäässä

AVAA 
KESÄKUKKA-

MYYNNIN

kpl
norm. 19,90

1690

Ulkomyynti 
Häijäässä 

PE 4.5. klo 9-18 
ja Huittisissa 

LA 5.5. klo 9-16

Tarjous voim.vain 

ulkomyynnissä 

kevätmarkkinatkevätmarkkinat
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Pääkirjoitus 3.5 .2012

ALUESÄÄ

LVI-ALAN 
AMMATTILAINEN

LVI ALAN 
AMMATTILAINENINENAMMATTILAINENINEN

Soita ja pyydä tarjous
044 299 5748

SU
O

M
A

LA
IS

TA
 MAALÄMPÖÄ

30v

Putkiasennus Miska Salmela , Sastamala

SSSoiiitta jja pyydä tarjous

Häijään päiväkodin kustannusarvio 
nousi yli miljoonalla eurolla
 • Minna Isotalo 

Sastamalan Häijääseen vuonna 
2013 valmistuvan päiväkodin ra-
kennuskustannukset ovat osoittau-
tumassa alkuperäistä arviota huo-
mattavasti suuremmiksi. Kaupun-
gin tämän vuoden talousarvios-
sa vuosille 2012 – 2013 varattu 2,3 
miljoonan määräraha tulisi uusi-
en suunnitelmien mukaan kasvat-
taa reiluun 3,5 miljoonaan euroon.

Päiväkodin hankesuunnitel-
mat ovat muuttuneet alkuvuon-

na merkittävästi. Rakennuttaja-
päällikkö Jukka Ojasen mukaan 
päiväkodin laajuus on kasva-
nut melko paljon tarveselvitys-
vaiheen suunnitelmista. Pää-
osa kasvusta johtuu päiväkodin 
liittämisestä kaksikerroksisel-
la nivelosalla vanhaan koulura-
kennukseen. Rakennuksien lii-
toskohtaan on suunniteltu por-
rashuone, hissi ja aulatila se-
kä monitoimitila, jota voidaan 
käyttää sekä koulun että päivä-
kodin tarpeisiin.

Päiväkodin piha-alueelle kaa-
vaillaan päiväkotilasten aidatun 
leikkialueen lisäksi myös kaikil-
le avointa lähiliikuntapaikkaa, jo-
ka palvelee asukkaita läpi vuoden.

Hankesuunnitelma 
jätettiin pöydälle

Tilakeskuksen johtokunnan ehdo-
tuksena oli esittää kaupunginhalli-
tukselle ja edelleen kaupunginval-
tuustolle hyväksyttäväksi Häijään 
päiväkodin hankesuunnitelma 

sekä kustannusarvio. Kokoukses-
sa tilakeskuksen johtaja kuitenkin 
ehdotti, että asia jätetään pöydäl-
le kasvatus -prosessin lausuntoa ja 
liikuntapaikan siirron kustannus-
ten arviointia varten. Jälkimmäi-
nen ehdotus hyväksyttiin.

Päiväkotihankkeen urakka-
laskenta on tarkoitus toteutet-
taa touko-kesäkuussa ja raken-
nustyöt aloittaa heinä-elokuus-
sa 2012. Päiväkodin arvioitu 
valmistumisaika on heinäkuus-
sa 2013.

Muistolan päiväkoti saa 
sittenkin uuden aidan
 • Minna Isotalo

Sastamalan kaupungin tilakes-
kuksen johtokunta päätti viime 
viikolla pitämässään kokoukses-
sa, että Muistolan päiväkodille 
rakennetaan sittenkin uusi aita. 
Kustannus katetaan vuoden 2012 
ylläpitoinvestointien määrärahas-
ta ja työ toteutetaan kuluvan vuo-
den aikana. Kustannusarvio uu-
delle aidalle asennettuna on yh-
teensä noin 35 700 euroa.

Tilakeskuksen johtokunnan 
aiemmin verkossa julkaistun esi-
tyslistan mukaan aidan korjaa-
miselle ei ole välitöntä tarvetta, 
ja sen uusimista arvioidaan vuo-
den 2013 talousarvion yhteydes-
sä. Johtokunta kuitenkin muutti 
kokoukseen esitystään aidan ra-
kentamisesta.

Muistolan päiväkodin vanhem-
painyhdistys vaati kaupungille 
osoittamassaan aloitteessa uuden 
aidan rakentamista, sillä nykyi-

nen päiväkodin piha-aluetta ym-
päröivä aita koetaan merkittäväk-
si turvallisuusriskiksi. Aloitteessa 

vedotaan Sastamalan kaupungin 
varhaiskasvatukselle asettamaansa 
strategiaan, jonka yhtenä menes-

tystekijänä on mainittu turvalli-
nen, terveellinen ja ajanmukainen 
kasvuympäristö.

Vanhempainyhdistyksen mukaan Muistolan päiväkodin aita paikoitellen liian matala ja 
todella huonossa kunnossa.
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Onnea VaLePa ja 
koko lentopalloväki!

J
os joku olisi sanonut minulle puolisentoista vuotta sit-

ten, että kiinnostun lentopallosta, olisin varmaankin 

naurahtanut ja pitänyt sanojaa hieman höperönä. Mi-

nä kun en ole koskaan seurannut urheilua, enkä myöskään 

fanittanut mitään urheiluseuraa tai urheilijaa, lukuun ot-

tamatta jo edesmennyttä raviohjastaja Tuomo Mäkelää, 

Kiikan maestroa, joka oli suorastaan idolini pikkutyttönä. 

Oli ihan huippua, kun silloin tällöin pääsin hänen muka-

naan hevoskuljetusautolla raveihin ja sain hoitaa heppoja. 

Kun Radio Manta, nykyinen Iskelmä Sastamala aloitti Va-

LePan vierasotteluiden selostukset viime kaudella, jou-

duin minäkin hieman perehtymään kyseiseen lajiin: usein 

olin studiossa yhdistämässä lähetyksiä selostajalle, mut-

ta joskus katsomossakin. Se olikin sitten ihan uusi maa-

ilma kummallisine termeineen. Ensimmäisiä oivalluksia-

ni oli se, että erä ei katkeakaan 15 pisteeseen, kuten kou-

luajoilta muistelin. 

En ole suinkaan ainoa sastamalalainen, joka lentopalloon 

on hurahtanut. Onneksi näitä pitkäaikaisia, innokkaita ja 

aktiivisia faneja on niin paljon, mutta viime aikoina myös 

meidän ”noviisien” osuus on kasvanut.

Tänä keväänä on konkretisoitunut sekin, miten urheilu 

yhdistää koko kylää. Tai koko lähiseutua. Kun kotikyläm-

me hieno liigajoukkue saapui viime sunnuntaina kuor-

ma-auton lavalla torille ”poikaa”  ilmassa heilutellen, oli 

se jotakin aivan mahtavaa. Samoin se, miten joukkueen 

kapteeni Antti Esko omisti kultamitalin kaikille VaLePan 

kannattajille. Esko muuten kertoi joukkueen olleen täy-

dellisen yllättynyt siitä valtavasta väkimäärästä, joka oli 

torin kansoittanut.

Itseäni kummastuttaa kuitenkin yksi asia, joka liittyy ko-

kemuksiini katsomossa. Kun VaLePa on ollut häviöllä ja 

pelin lopputulos jo lähes selvä, osa väestä marssii ulos kes-

ken viimeisen erän. ”Joukkue tarvitsee eniten tukea silloin, 

kun menee hiukan heikommin”, sanoi minulle yksi VaLe-

Pan innokkaimmista kannattajista, 90 vuotta tänään täyt-

tävä Onni Saha, jonka  haastattelu löytyy sivulta 9. Olen 

samaa mieltä Onnin kanssa. Huonoilla hetkillä sitä tukea 

eniten tarvitaan, niin pelissä kuin elämässäkin.

Toivotan onnea kaikille lentopallon ystäville, VaLePan 

valmentajille ja huoltajille sekä pelaajien kotijoukoille ja 

tietysti hienosti taistelleelle joukkueelle. Teistä kultami-

talisteista on helppo pitää siitäkin syystä, että olette niin 

välitöntä ja sympaattista sakkia.

Maija Latva

Teemasivut

Alueviestin teemasivuilla ollaan pihassa 
ja puutarhassa. Sivut 12-14.

Vanhoja ajopelejä

Vanhojen ajoneuvojen 15 -vuotis juhlapa-
raati veti jälleen tuhansia ihmisiä Vam-
malan keskustaan vapunpäivänä. Järjes-
täjien mukaan tänä vuonna tapahtumas-
sa taisi olla väkeä enemmän kuin koskaan 
aiemmin. Asiaa on vaikea todentaa, sil-
lä tapahtuma on kävijöille pääsymaksu-
ton. Sivu 10.

VaLePa, VaLePa!

Vammalan Lentopallo taltut-
ti Loimaan Hurrikaanin ja lähti 
Salosta lauantaina Suomen mes-
tarina. Viimeisestä fi naalipelistä 
sekä fanien ja pelaajien tunnel-
mista  voit lukea sivuilta 16, 21, 
22, 24.

Onnea Suomenmestari
VaLePa!

Onnea Suomenmestari
VaLePa!



LOIMITRAKTORI OY
Korkeakoskentie 93, HUITTINEN 

Markku Järvinen, puh. 050 591 9979

www.loimitraktori.fi

New Holland
Traktorit, puimurit, työkoneet.
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Huittisten Käteisvaraosa
Turuntie 33 HUITTINEN
puh. (02) 569 490 
Av. Ma-Pe 08-17, La 09-13

Risto Rytin katu 30, 32700 Huittinen
Johanna 050 320 5064

Lahjakortit Äidille

jalkojenhoitoon, 

hierontaan 

ja hemmotteluun

Sasky hakee 
lupaa uudelle 
koulutukselle
Sastamalan koulutuskun-
tayhtymä hakee järjestämis-
lupaa hyvinvointiteknologia-
asentajan koulutukseen. Ko-
keilussa yhdistyvät lähihoita-
jan ja elektroniikka-asentajan 
koulutus. Taustalla on se, että 
nykyään useissa työtehtävis-
sä on hyötyä molempien alo-
jen asiantuntemuksesta. Useat 
yritykset toimivat terveyteen 
ja hyvinvointiin liittyvän ko-
dinelektroniikan parissa, vä-
estö ikääntyy ja yhä useampi 
haluaa asua kotona mahdol-
lisimman pitkään. Koulutus-
ta on suunniteltu yhteistyös-
sä yritys- ja elinkeinoelämän 
kanssa.

Vasemmiston vappu:

”Kohtuus, oikeudenmukaisuus ja 
hyvästit ahneuden politiikalle”

 ▶ Sastamalassa vierailleet ministerit povasivat puolueilleen uutta nousua.

Demarinaiset laittoivat punalipun liehumaan. Krista Kiuru ja Sastamalan kaupunginvaltuustossa istuva 
Jenni Jokinen uskovat vasemmiston uuteen nousuun.

 • Minna Isotalo

Sosialidemokraattien juh-
lassa seuratalolla puhunut 
asunto- ja viestintäministe-
ri Krista Kiuru sekä vasem-
miston juhlassa Raivion työ-
väentalolla puhunut kulttuu-
ri- ja urheiluministeri Paavo 
Arhinmäki julistivat mo-
lemmat vasemmiston uu-
den nousun alkaneen. Suo-
messa rohkaisua antoi tuore 
gallup, jossa molempien työ-
väenpuolueiden kannatus on 
nousussa.

”Vaikka vapun merkitys 
työväen juhlana on muuttu-
nut, symboloi se meille edel-
leen uskoa siihen, että yh-
teiskunnan epäkohdat ovat 
korjattavissa. Meitä ei vel-
voita historia vaan usko pa-
rempaan huomiseen”, Kiuru 
maalaili puheensa aluksi. 

Työsarkaa demareilla 
Kiurun mukaan riittää. ”Oi-
keistohallitus suoritti veron-
kevennyksineen maassam-
me kaikkien aikojen puhal-
luksen. Sitä laskua maksaa 
nyt koko yhteiskunta. De-
mareita tarvitaan myös tässä 
ajassa, sillä aito talouskasvu 
on toteutettavissa oikeuden-
mukaisin keinoin, ei hyvin-
vointiyhteiskunnan perus-
teita rapauttamalla. ”

Kiuru hyökkäsi yleisesti 
ahneuden politiikkaa vas-

taan. ”Markkinatalous on 
hyvä renki, mutta huono 
isäntä. Ikkunat on pidettä-
vä auki Eurooppaan, mutta 
samalla sijoittajat ja pankit 
on saatava vastuuseen. Hy-
vä veli -verkosto jyllää ja ra-
hat siirtyvät kaverilta toisel-
le. Johtajien kohtuuttomat 
palkitsemisjärjestelmät on 

otettava tarkempaan syy-
niin.”

Talouskriisi 
pohjustaa 
vasemmiston 
nousua
Paavo Arhinmäki koros-
ti Euroopassa olevan käsillä 

suuri asenneilmapiirin muu-
tos. Ranskan presidentinvaa-
lien ensimmäisen kierrok-
sen tulos, vasemmiston eh-
dokas Hollanden menestys 
tarkoittaa Arhinmäen mu-
kaan toivoa koko Euroopal-
le, myös Suomelle.

”Vasemmisto nousee poh-
jamudista, joissa se oli rype-
nyt vuosia. Koko Eurooppa 
on nyt nähnyt, mitä yltiöli-
beralistinen talouspolitiikka 
tuo tullessaan. Kapitalismin 
kriisiä ei ratkota tuomalla li-
sää kapitalismia. Ahneuden 
aika on ohi. Siksi käännös 
vasemmalle on mahdollinen 
kaikkialla Euroopassa.”

Arhinmäki korosti suoma-
laisen työväenliikkeen yhte-
näisyyden merkitystä, ja muis-
tutti, etteivät demarit ja vasem-
misto ole mahtuneet samaan 
hallitukseen kymmeneen vuo-
teen. Taistelu hallituksen sisäl-
lä on kovempaa kuin opposi-
tion ja hallituksen välillä, mut-
ta yhdessä työväenpuolueet 
ovat vahvoja. ”Meidän on vie-
tävä sisulla eteenpäin konk-
reettisiin tavoitteisiin perus-
tuvaa yhteistyötä. Niin olem-
me vahvoja myös porvarie-
nemmistöisessä eduskunnassa. 
Suomi on harvoja maita, jois-
sa perusturvaan ei ole kajottu 
näinä vaikeina aikoina, ja se on 
vasemmistopuolueiden taiste-
luvoitto.”

Vasemmiston kaupunpunginvaltuutettu Reino Nie-
mi toivotti puolueen puheenjohtajan tervetulleeksi. 
Kulttuuri- ja urheiluministeri ylisti VaLePan Suo-
men mestaruutta. ”Lentopallo on maailman viiden 
suurimman lajin joukossa. Mahtavaa, että näin pie-
nessä maassa saavutetaan hyviä tuloksia maajouk-
kuetasolla, ja vielä hienompaa, että Suomen paras-
ta lentopallo-osaamista tulee Sastamalan kaltaisel-
ta pieneltä paikkakunnalta.”

Hyvien ja ajattomien laatutuotteiden ostopaikka

KALL IOKOSKI
SASTAMALA, VAMMALA, p. 03-511 2323

Äidille
tasaraitapaidat

ja -yöpaidat

(12.5. saakka)

ta

-20%

Satoranta Huhtamo
puh. 0400 355 393 tai
 0400 239 139

Saatavana hyvää multaa  
ja maanparannukseen

turvetta

www.alueviesti.fi

LaadukkaatIHONHOITO-TUOTTEET sekäHOITOLA-LAHJAKORTIT

Hemmottelulahjat Äidille 13.5.Hemmottelulahjat Äidille 13.5.

Tupurlantie 7 A 2, 38420 Sastamala P. 045 878 1511 
www.kauneushoitolavanamo.com

Olemme myös 
Facebookissa

Vammala: Onkiniemenk. 8 p. 03-5142955
www.keskuskuva.fi

UUSI EKOLOGINEN KUVATUOTANTO
Nyt saat kuviisi huippulaadun ja -terävyyden sekä mahtavan värien 

toiston uudella ilman kehityskemiaa toimivalla laitteistolla.

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! 

VIRALLISET PASSIKUVAT ODOTTAESSA!

JÄRKKÄRIT
Runko + obj. 18-55 tai 18-105
Runko+obj. 18-55 ja 55-300
Myös Olympus järkkäreitä

3100, 5100
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On kaksi syytä tarttua pul-
loon: tekemisen puute ja 
juopuneiden seura. Huit-
tislainen Antero Rautio te-
kee kaikkensa välttääkseen 
molempia. Siksi hän viet-
tää aikaansa päiväkeskuk-
sella. ”Selvät päivät tuntu-
vat oikeasti hyviltä. Silti vä-
lillä repsahtaa.” 

Rautio ei ole ainoa, jon-
ka päiväkeskus-yhdistys 
on auttanut kiinni hieman 
raittiimpaan arkeen. Lu-
kuisat yhdistyksen asiak-
kaat ovat ainakin vähen-
täneet päihteiden käyttö-
ään. ”On elämänhallinnan 
kannalta eri asia, ryyppää-
kö joka päivä vai pari ker-
taa viikossa”, yhdistyksen 
ohjaaja, sosionomi ja val-
tiotieteiden maisteri Sir-
pa Niskanen huomaut-
taa. Hän on saanut vuosien 
saatossa kymmeniä alko-
holisteja raitistumaan ko-
konaan.

Yhdistys ei luovuta

Niskasen pyörittämä päi-
väkeskus täyttää tänään 15 
vuotta. Päiväkeskus-yhdis-
tyksellä jos jollain olisi syytä 
juhlia sitkeästi taisteltujen 
vuosien jälkeen, mutta kek-
kereitä ei ole tiedossa keh-
non rahatilanteen vuoksi.

Yhdistys kituuttelee tällä 
hetkellä löytötorista tienaa-
millaan varoilla, sillä Huittis-
ten kaupunki lopetti päihde-
palveluiden ostamisen avat-
tuaan oman päiväkeskuksen-
sa joulun alla. Jokaisen kuun 

vuokra on kiven alla, mutta 
Niskanen ei luovuta. Hän us-
koo, että alkoholistit jäisivät 
tuuliajolle, jos yhdistyksen 

toiminta lopetettaisiin: ”Kau-
pungin virkamiesvetoinen 
työ ei riitä. Kaupunki ei ole 
tehnyt alkoholisteille min-

käänlaista hoitopolkua”, Nis-
kanen väittää.

Antero Rautio on sa-
moilla linjoilla: ”Kyllä 

kaikki tietävät, mitä tapah-
tuu, jos yhdistys lopettaa. 
Ryyppyporukoihin me me-
nemme.”

Riippiläntie 2 A,
Sastamala
puh. 03-513 4113
av. ma, pe 9 -16.45,
ti, ke, to 9-15.30

Karkun

Etua elämään. OP-Pohjola

Sastamalan vanhin, 
itsenäisenä toimiva osuuspankki

Yhdeksän vuosikymmentä tulee kulu-
neeksi siitä, kun Karkun puuhakkaat 
kylänmiehet allekirjoittivat Karkun 
Osuuskassan perustamisasiakirjan.
Sen kunniaksi kutsumme vanhat ja uudet 
asiakkaamme viettämään kanssamme 
keväisen rentoa juhlapäivää. 

maanantaina 7.5.2012

Vietämme koko päivän, - kuvin ja sanoin, 
menneitä muistellen. Tarjoamme pankki-
palvelujen lomassa klo 11-17 lohikeittoa 
ja hyvää viihdemusiikkia paikallisin voimin. 
Voit osallistua myös asiakaskilpailuumme. 
Oikein vastanneiden kesken arvotaan 
tavarapalkintoja.

Lämpimästi tervetuloa!

Atria Atrilli
GRILLI-
MAKKARAT
400 g 
(3,13 kg) 250

2 pkt
2 pkt

Weetos ja Weetabix
MUROT
375-500 g

BANAANIT
Kolumbia
l-lk

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

Espanjalainen
JÄÄVUORI-
SALAATTI 

Laitilan
LIMSAT
0,33 L

Ttlk

Torikatu 1, 
Sastamala

p. 010 239 9750

099
kg

-30 %

Ilman korttia ja yksittäin 1,79 pkt (4,48 kg)

099

500
2 pkt

-16 %

Ilman korttia ja yksittäin 2,99 rs (7,48 kg)

MEIJERIVOI
400 g

kg179

Tarjouksemme 
to-la 3.-5.5.

Tarjouksemme 
to-la 3.-5.5.

kg kg

Grillattu
BROILER  

Naudan vähärasvainen
     JAUHELIHA

890

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

su 12-18

Konsulentit: pe 4.5. Veljekset Mattila, Sinuhe, la 5.5. Pajuniemi, Pyymäki

Herkkutorilta to-la

400

499

Myymme suuren saksalaisen tehtaan

Ei pankkikortteja

HUOMENNA PERJANTAINA 4.5.
Seukulla Marttilankatu 35 klo 12-17

e

/m

Myymme suuren s

Ei pankkikortteja

HUOMENNA PE
Seukulla Marttila

e

/m2-9
UUSI ERÄ!

VERHOKANGASERÄN
Kannattaa

tulla
kauempaakin

www.alueviesti.fi

Viisitoista vuotta ja kymmeniä raitistuneita
 ▶ Huittisten päiväkeskus -yhdistyksellä on tänään syntymäpäivät. 

 Juhlia ei ole tiedossa, koska rahat eivät riitä.

Sirpa Niskanen jatkaa sitkeästi työtä päihdeongelmaisten hyväksi. Päiväkeskus-yhdistyksessä on riittä-
nyt asiakkaita, vaikka kaupunki avasi paikkakunnalle toisen päiväkeskuksen joulun alla.
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Torikatu 1
38200 Sastamala
puh. 045 233 2677

Olemme myös Facebookissa.
Liity itsekin meidän faniksi 
taas, uusi ryhmä
on Liikuntakeskus
Pinkki, Sastamala

Äitienpäivä tarjous
1 kk -yhdistelmäkortti
(sis. rajattomasti ryhmäliikunta tunteja sekä
rajattoman kuntosalinkäytön).

Liittyminen jäseneksi 19,-
(tarjoukset voimassa 15.5. asti).

Tervetuloa tutustumaan ja liikkumaan!

Edulliset
ELÄKELÄISTEN

kuntosalikortit
taas myynnissä!

59,-

Yksinkertaiset mutta trendikkäät tanssiliikkeet 
yhdistyvät uusimpiin hittibiiseihin, klassikko-
kappaleiden remix-versioihin sekä latinoryt-
meihin. Sh'bam tunti kestää 45 minuuttia ja 
koostuu 12 erityylisestä kappaleesta. Jokainen 
voi valita itselleen sopivimmat vaihtoehdot.

Voimarinteellä Karkussa
(ent. Hoikan opisto).

Sh’bam alkaen 3.5. klo 18.30.

AKKUPORAKONE
BS 18G-LI, 18 V

Avoinna MA-PE 7-18, LA 9-14
Palvelevaan rautakauppaan

TERVETULOA

SYNTTÄRIT
LAUANTAINA 5.5.2012Trakinkatu 7, 38200 SASTAMALA

Puh. 03-511 5575  Fax 03-511 5573

Meiltä myös 
KAASUT
11 kg

SYNTTÄRIPÄIVÄNÄ

Sähkötyökalut
ovh.

Kaikkien kävijöiden kesken 
arvotaan Narvi Savustin

Arvontalipuke
Nimi:_____________________________
Puh.:_____________________________
Osoite:___________________________
 _________________________________

Tikkurilan väri-suunnittelija 
tekee ulkovärityssuunnitel-
man veloituksetta.Ota valo-
kuva tai piirustus mukaan.

169,- 790

1990

m2

KIUAS 
16-NC

VINHA
11,7 L

7,95/l

kpl

39,-

KONENAULA
sinkitty
3,1x90/34°
2080 kpl/ltk

LATTIALAATTA RITA
10x10 antras./harmaa

1390 119
m2

249,-

299,-

BETONILAATTA
300x300x55 harmaa
2-puol. 

KAASUGRILLI 553VALOKATE 1,2x1050 
kirkas, 2500-4000 mm

93,-
Anna WetterstrandAnna Wetterstrand

OLEMME 
FACEBOOKISSA!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Lakeside Golf p.03-512 9500 tai Pro Juha Passi p.0400 634 130
toimisto@lakesidegolf.fi tai toimisto@golfpassi.fi
                       www.lakesidegolf.fi

Hinta arkikurssi 150,- / viikon-
loppukurssi 185,- (Alle 18 v. -50,-)
Kurssin kesto 8-10 tuntia.

ALOITA GOLF
Golfin aloittaminen on helppoa 
Lakeside Golfin peruskursseilla.

Aloita heti ja nauti
pelaamisesta koko kesä. 
9. - 11.5. (arki-ilta)
11. - 13.5. (viikonloppu)
23. - 25.5. (arki-ilta)
25. - 27.5. (viikonloppu)
29. - 31.5. (arki-ilta)

Sastamala saa sittenkin vesitaksin
 ▶ Miika Parvio järjestää muun muassa retkiä saariin ja tarjoaa 

 ryhmille vesiurheilupalveluita.

Miika Parvion moottoriveneeseen mahtuu kuusi matkustajaa. Viime kesänä vauhdin hurmasta nautti poi-
ka Mikael. Kuva: Taksivenepalvelu

 • Marianna Langenoja 

Pari vuosikymmentä Rauta-
vedellä veneillyt Miika Par-
vio päätti perustaa vesitaksi-
palvelun, kun hän kuukausi 
sitten luki Alueviestiä. Leh-
dessä uutisoitiin, että vesi-
taksille olisi kysyntää Sasta-
malassa. 

Parvio on suorittanut 
vuokravenekuljettajan tut-
kinnon, ja hän on  järjestä-
nyt ryhmille vesiurheilupal-
veluita jo 15-vuotiaasta saak-

ka. ”Ajattelin että voisi olla 
mukavaa laajentaa toimin-
taa ja viedä turisteja vaikka-
pa saarelle paistamaan mak-
karaa tai kuljettaa hääpareja 
kirkolta juhlapaikalle.”

Jo vuosi sitten heräillyt 
ajatus kehittyi ja Windecs-
niminen yritys sai lopul-
lisen toimintasuunnitel-
mansa. Taksipalvelut aloi-
tetaan lähipäivinä, kunhan 
Parvio saa veneen vesil-
le. Vesitaksi kyydittää syk-
syyn saakka.

Toiminta saattaa 
laajentua

Parvio odottaa asiakkaiksi 
etenkin turisteja, juhlijoita ja 
polttariporukoita. ”Tavallisen 
kuljetuspalvelun lisäksi voin 
järjestää täyden palvelun ret-
kiä, joissa asiakkaan ei tarvit-
se huolehtia polttopuista tai 
makkaroista”, yrittäjä kuvailee.

Tuleva kesä on Parviol-
le tunnustelua. Hän haluaa 
selvittää, millainen kysyntä 
taksivenepalvelulle on. ”Jos 

asiakkaita tulee paljon, har-
kitsen työntekijän palkkaa-
mista sekä toisen, isomman 
veneen hankintaa vuoden 
2013 kesäksi.” 

Parvio tekee kesät tavallis-
ta päivätyötä, mutta arki-illat 
ja kesäviikonloput hän pyhit-
tää vesillä seilailuun. Hänen 
tavoitteenaan on saada tä-
nä kesänä 20 asiakasta. ”Toi-
von että ryhmät innostuisivat 
myös vesiurheilusta. Vesisuk-
sien ja tuubin lisäksi hankin 
laudan ja vetopatjan.”
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SASTAMALAN
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 
Pe 4.5. klo 19 Nuorten ilta, Piket.
La 5.5. klo 15- 18 Lastentapah-
tuma, pääsymaksu 3 eur, Sen-
ja Pike.
Su 6.5. klo 18 Ehtoollisjuhla, 
Pekka Selin, Kari Härkönen, 
lauluryhmä, pyhäkoulu.
Ti 8.5. klo 19 Sanan ja rukouk-
sen ilta, Kari Härkönen.
Ke 9.5. klo 19 Know your bible- 
raamattupiiri 13- 35- vuotiaille, 
Senja Pike.

SLEY VAMMALA
Luther-talossa:
Ti 8.5. 18.00 Lähetyspiiri. Kut-
suu maalis-huhtikuun ryhmä.
Ke 9.5. 16.00 Virsikannelpiiri, 
Päivi Vuoriston johdolla.
Karkussa:
Su 6.5. 11.00 Messu Karkun 
ev.opistolla toimittaa Jari Ran-
kinen ja Mika Piittala. Pyhä-
koulu, Kahvit.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

To. 3.5. klo 19 srk-kuoron har-
joitus.
La 5.5. klo 13 Leivät ja kalat –lä-
himmäisruokailu. Klo 19 nuorten 
kohtaaminen KellariKahvilassa.
Su 6.5. klo 11 ehtoolliskoko-
us, Krista ja Reijo Kuokkanen, 
srk-kuoro, pyhäkoulu ja raamis.  
Aloitamme ylistystuokiolla klo 
10.30 Ylim. uhrilahja srk:lle.
Ma 7.5. klo 18 vanhimmiston 
kokous.
Ke 9.5. klo 10 Mamma Café. 
Klo 13 lähetyspiiri. Klo 19 ru-
kousilta.

Suodenniemi
Ke 9.5. klo 18 rukousilta ja eh-
toollinen Maija Tomellilla, Han-
nu Nuutinen.

Äetsä
www.ruksa.net

To 3.5. klo 19.30 nuortensolu
Pe 4.5. klo 19 nuortenilta, klo 19 
rukousilta Veijo Salmisella, Pät-
kätie 3
La 5.5. klo 13-15.30 kaikille 
avoin raamattukoulu, aiheena 
seurakunta, kaste ja uhraami-
nen. Veli-Matti Savijoki
Su 6.5. klo 14 Elämän lähteel-
lä, ehtoollinen, Jukka Mäkinen, 
Jarmo Haavisto
Ma 7.5. klo 19 rukousilta, Sep-
po Keselius
Ti 8.5. klo 17.30 kerho Keiky-
än koululla, klo 18 naistenilta, 
nyyttärit.
Ke 9.5. klo 18.30 miestenpiirit 
Savijoella ja Leo Salolla

Mouhijärvi
Su 6.5. klo 11 Ehtoolliskokous, 
puhuu Simo Sinervä

VAMMALAN SEUDUN
KANSANLÄHETYS

Vammala:
To 3.5. klo 9.30-11.30 Äitipark-
ki, Pikkusuonkatu 5B klo 12-
15  Lastenkammari, Pikkusuon-
katu 5B klo 18 Raamattu ja ru-
kouspiiri ,Puistokatu 18, Tuo-
mo Hörkkö
Su 6.5. klo 15 ”Kyllä Elämälle” 
Jyrki Smolander, Pasuuna-ryh-
mä, Marja Hautamäki, pyhä-
koulu, kahvi klo 14.30 alkaen
Ke 9.5. klo 18, Roismalan raa-
mattupiiri, kerhohuoneella, 
Tuomo hörkkö
To 10.5. klo 9.30-11.30 Äiti-
parkki, Pikkusuonkatu 5B klo 
12-15 Lastenkammari, Pikku-
suonkatu 5B. Klo 18 Raamat-
tu ja rukouspiiri, Puistokatu 
18,Heikki Kaukinen
Huittinen:
Ti 8.5. klo 18.30 Sanan ja ruko-
uksenilta, srk-koti, Helena-sali, 
tutkitaan katekismusta
Punkalaidun:
Ke 9.5. klo 18 Sanan ja rukouk-
senilta, srk-talo, Tulkki, Pyykkö, 
Majanen
Karkku, KEO:
Su 6.5. klo 11 messu, Jari Ranki-
nen, saarna Mika Piittala

THE RIVER SASTAMALA
Ke 9.5. klo 18 (huom. aika) Is-
rael-ilta Kiikan uimahallitalon 
Maremmassa. Mukana radio 
Dayn Israel-toimittaja Heik-
ki Kangas sekä ystäviä Israelis-

Seurakuntatietoja Hääpalstasyntymäpäiväjuhlat, Salenius, 
Kisamaa, Honkanen ja Kirkko-
kuoro.
Ke 9.5. Klo 12 Iltapäiväker-
hon kevätjuhla srk-talolla, vie-
raina Altti ja Sointu Valtonen, 
Salenius, Kisamaa, Honkanen. 
Klo 18 Kylvön siunaus Mark-
ku Alanaatulla, Soinilantie 42, 
Salenius ja Honkanen.
To 10.5. Klo 18.30 Informaatio- 
ja keskustelutilaisuus srk-talolla 
Huittisten srk:n hallintoraken-
teen uudistamisesta. Tervetu-
loa kaikki asiasta kiinnostuneet 
mukaan! Kahvitarjoilu.

HUITTISTEN 
KOTIKIRKKO

www.huittistenhsrk.fi 
To 3.5. klo 17.30 Kuoroharjoitus 
klo 18 Leiripalaveri
Pe 4.5. klo 7 Aamurukoushet-
ki klo 18-22 Rukousasema Plik-
kain baarissa
Su 6.5. klo 11 Leivänmurtoko-
kous, Marko Nuurkari, pyhä-
koulu klo 11.30-12.30
Ma 7.5. klo 17 Ilonkylväjät
Ti 8.5. klo 19 Rukouksen ja ylis-
tyksen ilta
Ke 9.5. klo 18 Vastuullisten palaveri

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 
To 3.5. Lauluhetki Iltatuulessa 
klo 18. Taking part in English 
Bible Study at 6-7.30 p.m. with 
Such and Satu Gaya, Tavinkatu 
4, Peipohja. 
Pe 4.5. Aamurukous Mattelmä-
essä klo 10. Nuorisoalfa klo 18. 
Yht.kr. Rukousasema löp 18-22 
Plikkain baarissa.
Su 6.5. Ehtoolliskokous klo 18, 
seurakuntaan siunaamisia, eh-
toollisessa Arto Piesala.
Ma 7.5. Rukousilta klo 19.
Ke 9.5. Osallistutaan rukouk-
seen Israelin ja Suomen puolesta 
SRK-keskuksen Takkahuonees-
sa klo 17. Lauluhetki Tuulentu-
vassa klo 17.30 ja TK:ssa klo 18. 
Ylistyslauluharjoitukset klo 19. 
Tervetuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KUOLLUT:
Milka Regina Haapanen s. Mat-
tila 88 v, Liisa Vilhelmiina Koi-
visto s. Anttila 85 v, Erkki Ta-
pio Kuusisto 84 v, Impi Tuulik-
ki Starcke s. Kauranen 84 v, El-
li Helena Kivimäki s. Oksanen 
82 v. ja Jaakko Juhani Ruoho-
nen 61 v.
To 3.5. Omaishoitajien ryh-
mä srk.keskuksen alakerrassa 
klo 13-14.30. – Kristilliset elä-
keläiset srk.keskuksessa klo 14. 
Mukana Tapio Vainio. – Tulk-
kilan lähetyspiiri klo 18 Hilk-
ka ja Antti Aalto-Setälässä, Se-
täläntie 41.
Pe 4.5. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. Kenia–Japa-
ni  lähetyspiiri srk.keskukses-
sa klo 18.
Su 6.5. Messu Kokemäen kir-
kossa klo 10, Hannu Tomperi, 
Henri Tuominiemi. – Sanaju-
malanpalvelus Kauvatsan kir-
kossa klo 13, Jorma Ojala, Jari 
Ketola.-Yhteislaulutilaisuus Ko-
kemäen kirkossa klo 18, Henri 
Tuominiemi, kirkkokuoro. Lau-
letaan kevätlauluja  ja kerätään 
kolehti Kirkon ulkomaanavulle  
Haitin koulujen rakentamiseksi.
Ma 7.5. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. – Raamattupii-
ri srk.keskuksessa klo 18.
Ti 8.5. Eläkeläisten leiripäivä 
Aittakarissa klo 10. Bussireitti: 
Tuohitori-Sinituote-Hakatalot- 
linja-autoasema ja Vuollekoti. 

ta. Kahvitarjoilu, Olet sydämel-
lisesti tervetullut.

GRACE HOUSE SASTAMALA
www.onewaymission.fi 

To 3.5. klo 19.00 Sanan ja ruko-
uksen ilta: Jeesuksen Kristuksen 
persoona osa 2, Ari Lepistö
Ti 8.5. klo 19.00 Israel-uutiset, 
Messiaanisten juutalaisten his-
toria. Kahvitarjoilu.
Aamurukous arkiaamuina klo 
7.00. Länsitie 2, Kiikka. Terve-
tuloa mukaan!

KIIKAN KOTISEURAKUNTA
Su 6.5. Klo 14 Päivätilaisuus.
Ma 7.5. Klo 9 Aamurukous.
Ke 9.5. Klo 19 Rukousilta. Ter-
vetuloa !

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU:
Ranja Edit Maria Forsberg.
KUOLLUT:
Seppo Mikael Roukka 87 v, Elle 
Elina Larikka 79 v.
Pyhäpäivä:
Su 6.5. Klo 10 Messu Huittisten 
kirkossa, Juhana Tarvainen, Her-
ranen, Kivimaa. Kolehti: Sley:n 
lähetystyöhön. Sley:n Satakun-
nan piirin kevätjuhla alkaa mes-
sulla kirkossa ja jatkuu sen jäl-
keen srk-keskuksessa keittolou-
naalla ja seuroilla. Klo 14 Esi-
koislestadiolaisseurat Kulmassa.
Viikkotilaisuudet:
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, 
Unto ja Irma Helin, Antti Koi-
vuniemi, Paula Jokiniemi. Klo 
18.30 Kirkkokuoron harj. Bir-
gitta-salissa.
Ma 7.5. Klo 12 Kaatuneitten 
Omaiset Helena-salissa. Klo 18 
Miestenpiiri srk-kesk. kirjastos-
sa, Luuk. 11, Lehtimäki. Klo 18 
Siivoustalkoot Huhtamon hau-
tausmaalla.
Ti 8.5. Klo 9.30 Avoin päiväker-
ho srk-keskuksessa. Klo 18.30 
Katekismuspiiri Helena-salissa.
Ke 9.5. Klo 11 Keskiviikkoker-
ho ja työttömien ruokailu srk-
keskuksessa. Klo 13 Lauluhetki 
vanhainkodilla ja klo 13.45 Ai-
nokodilla. Klo 17 Rukouspii-
ri Israelin ja Suomen puoles-
ta, takkahuone. Klo 18 Lapsi- ja 
varhaisnuorisotyön kevätkirk-
ko, Kultalahti, Ruusumaa, Mäki.
To 10.5. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 13 Huhtamon 
läh.piiri Maija Hakalan kutsu-
mana Toivonsalissa, muk. Her-
ranen. Klo 18.30 Kirkkokuoron 
harj. Birgitta-salissa.
Pe 11.5. Klo 13 Lotanpäivän 
juhla srk-keskuksessa, Herra-
nen. Klo 18 Yht.krist. naisten 
raamattupiiri Raili Huhtalassa. 
Klo 19 Yht.krist. Rakas rukous 
–ilta Birgitta-salissa.
Kirkkokuorot:
Huittisten ja Vampulan kirk-
kokuorojen koulutustilaisuus 
Porissa la 5.5. Lähtö srk-kes-
kukselta klo 9.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

To 3.5. Klo 17.30 Kirkkokuoron 
harj. srk-talolla.
Su 6.5. Klo 10 Messu Vampu-
lan kirkossa, jonka jälkeen srk-
talolla 70 ja 75 vuotta täyttävien 

Lounas kahvi, ohjelmaa. Mah-
dollisuus saunomiseen. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset Tii-
nalle 044-754 6025 tai Johan-
nalle 044-754 6026. Kotiseurat 
klo 18.30 Martikaisella, Vuolle-
tie 4b as 8. Ilkka Puhakka ”Tai-
vaan mitta”.
Ke 9.5. Israel-ilta srk.keskukses-
sa klo 18. Mukana rovasti Veijo 
Järvinen. Alussa kahvitarjoilu.
To 10.5. Hiljainen rukoushetki 
srk.keskuksessa klo 19.
Perhekerho:
Ti 8.5. Srk.keskuksen alakerras-
sa klo 9.30-11.
To 10.5. Kauvatsan perhekerho 
ulkoilee Päiväpesän leikkiken-
tällä klo 9.30-11. Sateella srk.ta-
lolla.
Pyhäkoulu:
Su 6.5. Pyhäkoulu Pappilan 
päädyssä klo 13.
To 10.5. Kaakaopyhis Kauvat-
san seurakuntatalolla klo 15.15-
16.30. Vietetään kevätjuhlaa.

JOKILAAKSON 
SEURAKUNTA

www.jokilaaksonsrk.net
To 3.5. klo 18 Etsikää ensin Her-
raa –rukousilta. Pasi Mettänen. 
Musiikissa Tomi Kalliomäki.
Su 6.5. klo 13 Jumalanpalvelus. 
Herra on heikoissa väkevä.Ella 
Välimäki, Marja Jouhkio-Hir-
vijärvi. Musiikissa Tom Boll-
ström. Lapsille pyhäkoulu.

KOKEMÄEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

To 3.5. klo 18.30  Taivas kut-
suu sinua-tilaisuus: Lasse Kan-
gassalo
Su 6.5. klo 11.00 Srk.n ehtool.ti-
lais.: Seppo Rantasolo ym.
Ma 7.5. klo 10.00 Lähisrk.tien 
vast.kant.kokoont.
Ti 8.5. klo 12.00 Elämän leipää 
tilais/ruokailu/ Risto L. ym.
Ke 9.5. klo 18.30 Kristit.yht. Is-
rael-tilaisuus: opettaja Anne-
li Savolainen, musiikissa laulu-
ryhmä ”Shofar” Olet sydämelli-
sesti tervetullut !

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

To 3.5. klo 19 Kuorsumaan kin-
kerit  Tuula ja Sakari Anttilassa
Pe 4.5. klo 18 Raamattuarkeolo-
giapiirin kevätretki Hämeenky-
röön Karmel-kodille.
La 5.5. klo 10-14 Rippikoulu 
srk-talolla
Su 6.5. klo 10 Messu
Ti 8.5. klo 18.00 Kunnottomat   
(yhteiskristillinen miesten piiri) 
kokoontuu Jarmo Sirolan laa-
vulla Partontie 150. Kaikki mie-
het mukaan patikoimaan ja laa-
vulle tarinoimaan nuotion lois-
teessa.
Ke 9.5. klo 18:30 Raamattupii-
ri srk-talolla
To 10.5. klo 19 Toukosiunaus 
srk-talolla
Pe 11.5. klo 16-18 Lähetystori 
srk-talolla
La 12.5. klo 11-14 Lähetystorilla 
kevättempaus. Kirpputori, kah-
vio, lättyjä, makkaraa, leivon-
naisia ym.

KIIKOISTEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
To 3.5. klo 6-7 Aamun rukous-
hetki, klo 20 Raamattutunti
La 5.5. klo 19 Nuortenilta.
Su 6.5. klo 12 Päivätilaisuus.
Ma 7.5. klo 8-9 Aamun rukous-
hetki.
Ti 8.5. klo 18.00 Kunnottomat   
(yhteiskristillinen miesten piiri) 
kokoontuu Jarmo Sirolan laa-
vulla Partontie 150. Kaikki mie-
het mukaan patikoimaan ja laa-
vulle tarinoimaan nuotion lois-
teessa.
Ke 9.5. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sa-
nan ja rukouksen ilta

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KUOLLUT:
Arvo Antti Turunen 77v.
Su 6.5. klo 10 messu
Ma 7.5. klo 14 raamatun äärellä 
ryhmä naisille srk-kodissa
Ti 8.5. klo 9-15 Kirkkoretki Sas-
tamalaan Viiden kirkon retkel-
le, ilm. Anu Jokinen-Lundén 
p.040-725 40 66
To 10.5. klo 14.30 hartaus vuo-
de-osasto, klo 19 miesten raa-
mattupiiri srk-koti
Tiedot kouluikäisten leireistä 
löytyvät nettisivuilta.

Punkalaidun 
KUOLLUT:
Airi Kyllikki Kuisma 80 v., Mart-
ti Elias Kossila 73 v.
Su 6.5. Veli-Matti Karon ja Hilk-
ka Vällärin eläkkeellelähtöjuhla. 
Klo 10.00 Messu kirkossa, Karo, 
Välläri, kirkkokuoro, ViisVei-
saa, Pihlajamaa; eht. av. Malmi-
vaara, Tulkki, Smolander. Virret: 
195, 128:2-4, 317, 178, 225, 226, 
329:1,5. Messun jälkeen puuro-
tarjoilu kirkonmäellä, päiväjuh-
la kirkossa ja kirkkokahvit srk-
talolla. Tervetuloa!
Ma 7.5. klo 18.00 Naisten raa-
mattupiirin kevätjuhlat srk-ta-
lolla, Pyykkö.
Ti 8.5. klo 12.00 MTT:n päi-
vätoimintakeskuksen hartaus, 
Pyykkö. Klo 18.00 Miesten piiri 
srk-talolla, Tulkki.
Ke 9.5. klo 18.00 Sanan ja ruko-
uksen ilta yhdessä Kansanlähe-
tyksen kanssa, Raija Majanen, 
Tulkki ja Pyykkö.
La 12.5. klo 10.00-13.30 Rip-
pikoulua kirkossa, opettajina 
Tulkki ja Isosaari.
Su 13.5. klo 10.00 Sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, Tulkki, 
Isosaari.
Lapsi- ja perhetyö:
To 3.5. klo 10 Päiväkerho 
5-vuotiaat
Ma 7.5. klo 10 Päiväkerho 
3-vuotiaat, klo 13 Päiväkerho 
4-vuotiaat
Ke 9.5. klo 10 Perhekerho 
To 10.5. klo 10 Päiväkerho 
5-vuotiaat

Köyliö
KASTETTU:
Siiri Saima Orvokki Teperi Voi-
toisista.

KUOLLUT:
Aino Annikki Karhu e. Tanner 
Voitoisista, 83 v
To 3.5. klo 10 Perhekerho Pir-
ren ponitalilla ja leikkikentällä, 
Koho, Anttila. Kokoonnutaan 
klo 10 Pirren ponitalille: Väinö-
läntie 30. Eväät syödään säästä 
riippuen leikkikentällä tai ker-
hotilassa.
La 5.5. klo 9-12 Rippikoulu seu-
rakuntatalolla, Saarenketo, Per-
ko.
Su 6.5. klo 9.15 Hiljenny het-
keksi -rukoushetki Järvisalilla. 
klo 10 sanajumalanpalvelus kir-
kossa, Vuola, Perko.
Ma 7.5. klo 13 Idänpuolen päi-
väpiiri Hiisimajalla, Koho.
Ti 8.5. klo 12.30 Hartaus Työ-
hönvalmennuskeskuksessa, Per-
ko. klo 19 Raamattupiiri seura-
kuntatalolla, Kaumi. klo 18.30 
Lauluryhmän harjoitukset Jär-
visalilla jatkuen 15.5. ja 22.5. 
helluntain (27.5.) messua var-
ten. Tervetuloa mukaan!
Pe 11.5. klo 9- hautausmaan ha-
ravointitalkoot. Emännät tarjo-
avat talkoolaisille lämpimän ate-
rian Järvisalilla. Tervetuloa!
Päiväkerhotyö:
Päiväkerhojen viimeinen toi-
mintaviikko on viikko 19.
Nuorisotyö:
11.-12.5. Isoskoululeiri Säky-
län seurakunnan kanssa Laiti-
lan Lehtoniemessä. Ilmoittautu-
miset Makelle.

EURAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

To 3.5. klo 19.00 Jumalan koh-
taamisen ilta Jimmy Hurma 
Huhtala
Su 6.5. klo 11.00 Ehtoollisjuhla 
Veijo Heinonen

Kyllä Elämälle
su 6.5. klo 15, Pikkusuonkatu 5 B

Sanaa jakaa pastori Jyrki Smolander, musiikissa Pasuuna-
ryhmä, juonto Marja Hautamäki, pyhäkoulu, kahvitarjoilu 

klo 14.30 alkaen.

 Sanan ja rukouksen ilta 
Punkalaitumella, srk-talolla ke 9.5. klo 18

K-E Tulkki, J. Pyykkö, R. Majanen
Tervetuloa.

Vammalan seudun kansanlähetys

Lämpimästi tervetuloa!

Su 6.5. klo 11  MESSU
 - Jari Rankinen, saarna Mika Piittala
Su 13.5. klo 11  MESSU
 - Jari Rankinen, saarna Arvo Survo
Su 20.5. klo 11  MESSU
 - Lasse Räty, saarna Jari Rankinen
Su 27.5. klo 11  MESSU
 - Erkki Koskenniemi, saarna Tom Säilä     
Pyhäkoulu ja kirkkokahvit. Isojen pyhis su 27.5.
 
Mahdollisuus lounaaseen messun jälkeen 13.5., 20.5. ja 27.5. 
Varaa lounas viimeistään sunnuntaita edeltävänä tiistaina
(p. 03 513 4301). Äitienpäivälounas sunnuntaina 13.5.
Jos tarvitset kyydin Vammalasta, ota yhteyttä Matti Kivirantaan  
(p. 0400-981 147).

Karkun evankelinen opisto, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, 
Vammalan seudun ev.lut. Kansanlähetys

JUMALANPALVELUKSET
Karkun evankelisella opistolla 
toukokuussa

Valokuvaamo Studio-86, Vammala. 
Leena os. Ketola ja 
Heikki Kahra, 
vihitty 9.4. Tyrvään kirkossa.

Foto Elmeri Ky, Nokia. 
Tanja os. Sorsa ja 
Timo Hellsten, 
Vihitty 20.4.2012

Jakob Damkani, Juhani Mattelmäki, ylistysryhmä
M.Y.S.L.I., uhri Israelin Pelastuksen Shofar ry:lle.

Äitienpäivän täytekakkukahvit.
Tervetuloa kauempaakin!

Järj. Huittisten seurakunnat

Yhteiskristillinen
ISRAEL-JUHLA
su 13.5. klo 18 Seurakunta-
keskuksessa, Papintie 1, Huittinen.

Sley:n Satakunnan piirin
KEVÄTJUHLA Huittisissa su 6.5.
Klo 10 messu kirkossa, saarnaa J.Tarvainen.
Srk-keskuksessa, Papintie 1, klo 11.45 keittolounas, kahvit 
ja 12.30 juhla, Juhana Tarvainen, Seppo Rauvala ja Veikko 
Rantanen.   Tervetuloa !

 

Minä annan teille uuden käskyn:  
rakastakaa toisianne! (Joh. 13.34)

Kellot kutsuvat messuun
su 6.5.  Tyrvään kirkko klo 10, saarna Jaakko Löytty, 
  Järvinen, Mattila A
  Sammaljoen kirkko klo 13, Paavilainen, Rajalampi
  Perhekirkko Kiikan Leiriaho klo 16, Sorva, 
  Inkeroinen, partiolaiset, pyhäkoululaiset, 
  kirkkokahvit, saunomismahdollisuus
  Tuomasmessu, Mouhijärven kirkko klo 18, Hautala

Kokoonnumme yhteen
pe 4.5.  Seurakuntapiiri, Lantula-talo klo 13.15
su 6.5.  Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhän keittolounas,   
  Vammalan srk-talo klo 11.30
  Herättäjäyhdistyksen seurat, Vammalan srk-talo 
  klo 12.30, mukana Reijo Ylimys 
  Histan veisaajien konsertti, 
  Vammalan srk-talo klo 14, ohjelma 10/5 e
  Pyhäkoulu periodi Raamattuseikkailu, 
  Vammalan srk-talo klo 14
ti 8.5.  Usko ja Unelma -senioreiden kohtaamispaikka, 
  Vammalan srk-talo klo 13, lauletaan vanhoja 
  koululauluja, mukana Anu Mattila
  Vammalan diakonia- ja lähetyspiiri 
  Anneli Sylvänteellä (Rautavedenk. 3 B 10) klo 13
ke 9.5.  Seurakunnan virastot suljettu 
  henkilökunnan retkipäivän vuoksi
  Lähetyksen ajankohtaisilta Raamattutyö idänmailla,  
  Vammalan srk-talo klo 18, mukana Esko Mäki-Soini 
to 10.5.  Uusi Toivo -lounaan ja Katulähetyksen keväinen   
  lounas, Vammalan srk-talo klo 12
  Risti ja noitarumpu -näytelmän harj. Vammalan   
  srk-talo klo 13.30, näyttelijöitä ja laulajia kaivataan,  
  tervetuloa myös vain katsomaan!

Karkun kappeliseurakunta
ma 7.5.  Karkun kamari vierailee Elina Marjasuon 
  mökillä (Passinmäent. 19) klo 12

Keikyän kappeliseurakunta
ke 9.5.  Uusi Toivo -lounas, srk-talo klo 12, 
  mukana Iltapäiväkuoro
  Kappeliseura, srk-talo klo 19
to 10.5.  Siivoustalkoot Keikyän hautausmaalla klo 8-12,   
  aamukahvi ja ruokatarjoilu
  Lähetysseura, srk-talo klo 12
su 13.5.  Äitienpäivälounas, srk-talo klo 11.30, 
  ilm. Sirpa Perkola p 045 678 2128

Kiikan kappeliseurakunta
ti 8.5.  Eläkeikäisten kevätjuhla, srk-talo klo 12 

Mouhijärven kappeliseurakunta
pe 4.5.  Yhteisvastuukerääjien kiitosilta, srk-koti klo 18

Nuoret
ke 9.5.  Ei Raamista Mouhijärven Oravanpesässä
to 10.5.  Nuorten ilta Suodenniemen srk-talo klo 18

Kastettu
  Lauri Veikka Pajamäki Kiikka

Kuollut
  Reino Olavi Matikainen 82 v Kiikka
  Anja Kaarina Kuusisto 81 v Kiikka
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”Kyllä jalka oli joskus köykä-
nen. Jenkat ja polkatkin su-
jui kuin vettä vaan. Se on 
luonnon laki, että askel hie-
man hiipuu vuosien vieries-
sä”, miettii tänään 90 vuot-
ta täyttävä Onni Saha Sasta-
malan Myllymaasta. 

Melkoisen aktiivista elä-
mää kolmen sodan veteraani 
tosin viettää edelleenkin. Tär-
keä asia hänelle on toimimi-
nen Sastamalan Sotaveteraa-
neissa ja invalideissa. ”Meillä 
veteraaneilla on jo 13 vuotta 
ollut keskiviikkoisin jumppaa 
Torikeskuksen alakerrassa. 
Mikkolan Marko kyseli jos-
kus, että kiinnostaisikohan 
veteraaneja tällainen. Kun ky-
selin mitä jumppa tulisi mak-
samaan Marko totesi, että te 
olette sen jo maksaneet”, On-
ni kertoo liikuttuneena.

”Maksoi paljon, 
mutta ei liikaa”

Onni muistuttaa, että vete-
raanien arvostus ei ole Suo-
messa aina ollut itsestään sel-
vää. Oli aikoja jolloin kysel-
tiin, että mitäs menitte sinne. 
Nykyään on toisin ja nuoret-
kin osaavat aidosti arvostaa 
vapaata isänmaata ja vete-
raanien tekemää, mittaamat-
toman arvokasta työtä. ” So-
ta oli meidän sukupolvemme 
kohtalo”, hän toteaa.

Mies myöntää, että sota-
vuodet ja sodassa koetut asi-
at palaavat usein ajatuksiin. 

”Siellä meni parhaat nuoruus-
vuodet. Kai se muutenkin on 
niin, että vanhetessa nuo-
ruusvuosia muistelee eri ta-
voin ja omalla kohdallani ne 
nuoruusvuodet menivät so-
dassa”, hän miettii.

Onni oli vain 17 -vuotias 
lähtiessään Talvisotaan, huol-
tojoukkoihin Kannakselle. 
Jatkosodassa hän toimi tykis-
tössä tulenjohdon aliupseeri-
na. ”Kun Jatkosodan jälkeen 
piti päästä siviiliin, tuli vielä 
komennus Lappiin, josta pi-
ti ajaa saksalaiset pois”, On-
ni juttelee.

”Olen usein miettinyt, 
maksettiinko itsenäisyydes-
tä liian kova hinta. 90 000 

kaatunutta nuorta mies-
tä, 200 000 haavoittunut-
ta, joihin itsekin lukeudun, 
70 000 Ruotsiin tai Tans-
kaan siirrettyä sotalasta, 50 
000 sotaorpoa, lähes puoli 
miljoonaa evakkoa, tuhot-
tu Lappi ja Suomen maksa-
mat sotakorvaukset. Kyllä-
hän se paljon maksoi, mut-
ta ei sittenkään liikaa. Meil-
lä on vapaa isänmaa ja oma 
siniristilippu. Joka kerta 
kun se nousee salkoon ajat-
telen, että siellä saattaisi lie-
hua myös jonkin muun vä-
rinen lippu.”

Rakkautta ensi 
silmäyksellä

Vaimonsa Hilkan Onni ta-
pasi pian päästyään sivii-
liin. ”Poikkesin kahveelle 
Pirttikahvilaan (toimi Lie-
korannassa) ja se oli kyllä 
rakkautta ensi silmäyksellä, 
kun näin siellä nätin tarjoi-
lijatytön.” Hymy karehtii 
vieläkin Onnin suupielessä, 
kun hän palaa muistoihin-
sa. ”Minun piti jäädä töi-
den jälkeen siivoamaan ja 
Onni sanoi, että haluaa jää-
dä auttamaan”, Hilkka pal-
jastaa. Pariskunnan häitä 
vietettiin jo reilun vuoden 

päästä tapaamisesta, hel-
luntaina.

Hilkka ja Onni saivat seit-
semän lasta, joista elossa on 
kuusi. Tyttären liian aikai-
nen poismeno onkin ras-
kain asia, jonka Hilkka ja 
Onni ovat elämässään jou-
tuneet kohtaamaan.

VaLePa-fani ja 
urheilun ystävä

Onni on aina ollut innokas 
urheilun ystävä ja urheillut 
paljon itsekin: juossut, hiih-
tänyt, hypännyt ja pelan-
nut pesäpalloa ja lentopalloa. 
Löytyypä palkintojen joukos-

ta kaksi SM-mitaliakin, juok-
susta. Pirkan Hiihdon Onni 
on sivakoinut 30 kertaa. ”Nyt 
käyn enää kuvaamassa siellä 
poikaa ja pojanpoikaa, mutta 
sekin tuntuu mukavalta”, On-
ni kertoo.

Onni on myös yksi VaLe-
Pan innokkaimmista kan-
nattajista ja lentopalloa hän 
on seurannut innokkaasti jo 
Kisan ajoista alkaen. VaLe-
Pan kultamitalista mies on 
aivan haltioissaan, mutta to-
teaa, että hieno saavutus oli-
si ollut hopeakin.

Saskyn liikuntahalli saa 
Onnilta vankkumattoman 
kannatuksen. Itse hän oli ai-
kanaan ajamassa Sylvään 
urheiluhallin rakentamista. 
Vammalan Kisa pelasi silloin 
mestaruussarjassa ja kotiotte-
lut piti salin puuttuessa järjes-
tää aina vieraspaikkakunnilla. 

Onni toimi innokkaas-
ti myös Urheiluseura Läh-
dössä ja oli mukana talkoi-
lemassa Myllymaan urhei-
lutaloa. ”On pitkälti Antilan 
Paavon ansiota, että sellai-
nen hieno rakennus kylälle 
saatiin”, Onni kiittelee.

”Toivottavasti 
rauha säilyy”

Tyrvään kunnan ja sittemmin 
Vammalan kaupungin kun-
nallispoliitikkonakin pitkään 
toiminut veteraani seuraa 
edelleen tarkasti niin paik-
kakunnan kuin valtakun-
nankin uutisia. ”Toivottavas-
ti rauha säilyy Euroopassa ja 
Suomessa, eivätkä tulevat su-
kupolvet joudu kohtaamaan 
sodan kärsimyksiä”, Onni 
toivoo. Ja nuorten miesten 
asevelvollisuudesta Suomen 
puolesta taistelleella miehellä 
on vankka kanta. ”Kyllä se on 
jokaisen nuorukaisen velvol-
lisuus, Suomen itsenäisyys on 
niin arvokas asia”, Onni Saha 
muistuttaa.

Syntymäpäiväänsä virkeä 
ikämies juhlii lauantaina lä-
heistensä, sukulaistensa ja 
suuren ystäväjoukon kanssa. 
Juhlapaikan salossa liehuval-
la siniristilipulla on sankarille 
suuri merkitys. Se on lahjois-
ta suurin ja Onni tietää sen 
lahjan hinnan.

Ma 7.5. klo 8.00 Aamurukous 
hetki
Ti 8.5. klo 11.00 Päivärukous 
hetki
To 10.5. klo 19.00 Lähetysil-
ta Karjalan Porajärven työs-
tä kertoo kuvin & sanoin! Kal-
le Puukki

Säkylä
KUOLLUT:
Jarmo Kalevi Perttula, 63 v.

Ke 2.5. klo 13 lähetyspiiri seu-
rakuntatalolla, Säkylän seura-
kunnan nimikkolähetti Sari-Jo-
hanna Kuittilo vierailee lähetys-
piirissä ja kertoo kuulumisia Tel 
Avivista, kahvitarjoilu
To 3.5. klo 17-.30-19.30 avoin 
perhekahvila Pytingillä
La 5.5. Rovastikunnan lähetys-
väen virkistyspäivä ilmoittautu-
neille.
Su 6.5. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa, Nurminen, Pel-
konen.

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

LUOTETTAVA                PALVELU

KAIKISSA ALAN TEHTÄVISSÄ

HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKASITOMO
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Kiikostentie 295, Kiikoinen
Tulkkilantie 40, Kokemäki

Hautauspalvelua 
Kiikoisissa ja Kokemäellä

TUOMIKORVEN
HAUTAUSPALVELU KY

Palvelemme sopimuksen mukaan

90 vuotta

Onni Sahalle maamme itsenäisyys
on lahjoista kaikkein arvokkain

 ▶ Virkeä ikämies on myös yksi VaLePan innokkaimmista kannattajista. Kultamitalista iloitseva
 mies muistuttaa, ettei hopeakaan olisi ollut häpeä, vaikka niin tavataan sanoa.

Kunnallispoliitikkonakin pitkään toiminut Onni 
Saha seuraa edelleen tarkasti sekä paikkakunnan 
että valtakunnan uutisia. Myös Sotaveteraani -leh-
ti tulee luettua kannesta kanteen.

Kullan kanssa kotipihan keinussa. Onni tapasi Hilkan heti sodasta palattuaan 
ja se oli rakkautta ensi silmäyksellä.

Esko Mäki-Soini 
ajankohtaisillassa
Avustus- ja evankelioimis-
työtä tekevä Esko Mäki-
Soini on vieraana Sastama-
lan seurakunnan lähetyksen 
ajankohtaisillassa Vamma-
lan seurakuntatalossa keski-
viikkona 9. toukokuuta kello 

18. Hän kertoo tuoreita kuu-
lumisia Itä-Euroopassa, en-
tisen Neuvostoliiton alueel-
la tehtävästä raamattutyöstä.
Illassa on mukana myös lä-
hetyssihteeri Tellervo Mur-
too-Huoponen.

Arvo Survo Sastamalassa
Inkerin kirkon laulava pappi 
vierailee äitienpäivänä Sasta-
malassa Lopenkulman ruko-
ushuoneella kello 17.00. Ar-
vo Survo on toiminut yli 20 
vuotta Inkerin kirkon pap-
pina. Hän asuu tällä hetkel-
lä Lappeenrannassa ja tekee 
työtä sieltä käsin Venäjäl-
lä ja Suomessa Sleyn lähet-
tinä. Hän kokee erityisen lä-
heiseksi työssään etsiä kau-
kaisista venäläisistä kylis-
tä unohdettuja inkeriläisiä 

vanhuksia, jotka huonojen 
liikenneyhteyksien tai hei-
kon terveytensä vuoksi eivät 
enää pääse kirkkoon. Suo-
messa hän kulkee kitaran-
sa kanssa seurakunnissa pu-
humassa ja laulamassa. Hän 
on kiinnostunut eri maiden 
kansanperinteestä ja on mat-
koillaan kerännyt kansan-
lauluja ja sanoittanut niitä 
myös hengellisiksi lauluiksi, 
joita on mahdollisuus kuul-
la Lopenkulmalla.

Lähetystempaus Kiikoisissa

Kiikoisten seurakuntatalol-
la tempaistaan 12.5. kello 11-
14. Ulkona paistetaan muu-
rinpohjalettuja ja grillataan 
makkaraa. Alasalissa on kah-
vio ja myynnissä leivonnaisia. 
Kirpputori on myös avoinna.

 Nyt on mahdollisuus 
osallistua lähetystyöhön lah-

joittamalla tavaraa tai val-
mistamalla leivonnaisia tai 
muuta kevääseen liittyvää. 
Talkooväkikin on tervetul-
lutta.

Tapahtuman tuotto me-
nee kokonaisuudessaan seu-
rakunnan lähettien työn tu-
kemiseen.

Seurat Huittisissa
Huittisten seurakuntakes-

kuksessa on seurat tänään 
kello 18 alkaen. Tilaisuudes-
sa ovat puhumassa Unto ja 
Irma Helin, Antti Koivunie-
mi ja Paula Jokiniemi. Tilai-

suudessa kuullaan hengelli-
sen sanoman ohessa kuulu-
misia Lähetysapu ry:n teke-
mästä avustustyöstä Suomen 
lähialueilla. Tilaisuus aloite-
taan kahvituksella.

Jakob Damkani Huittisissa

Yhteiskristillinen Israel-juh-
la järjestetään Huittisten seu-
rakuntakeskuksessa sun-
nuntaina 13.5. Kello 18 al-
kavassa  Israel-juhlassa kuul-
laan Jakov Damkanin tuoreet 
terveiset Israelin Pelastuksen 
Shofarin toiminnasta ja työstä.

Tulkkina ja tilaisuuden 
juontajana toimii Juhani 
Mattelmäki.  Illan aikana 
kuullaan myös ylistysryhmä 
Myslin esittämää musiikkia 
ja nautitaan  äitienpäivän 
kunniaksi juhlavat täytekak-
kukahvit.
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SATAKUNNAN

Tervetuloa Satakunnan Osuuspankin aamukahvitilaisuuteen 
8.5.2012 klo 8.00-9.20 Harjavallan konttoriin
15.5.2012 klo 8.00-9.20 Kokemäen konttoriin
22.5.2012 klo 8.00-9.20 Huittisten konttoriin

Tilaisuudet pidetään Satakunnan Osuuspankin toimipisteiden kokoustiloissa klo 8.00 
yllä mainituin päivämäärin.  
Aamukahvitilaisuuksien aikana on luvassa lyhyitä tietoiskuja yrityspalveluiden eri 
asiantuntija-alueilta sekä vapaata keskustelua. Tilaisuuden tietoiskuista vastaavat:

8.5.2012, Harjavallan konttorilla: Jari Nikander, OP-Henkivakuutus Oy
 * Yritysten henkilöstöratkaisut, sitouttaminen ja palkitseminen

15.5.2012, Kokemäen konttorilla: Kaj Rautelo, Pohjola Pankki Oyj
*Kohde- ja laskusaatavarahoitus
  
22.5.2012, Huittisten konttorilla: Jani Peltonen, Aki Manninen ja Veijo Suomela, 
Pohjola Vakuutus Oy
*Yritysten sekä maa- ja metsätalousasiakkaiden vakuutusratkaisut
  
Lisäksi jokaisessa tilaisuudessa Satakunnan Op:n yritystiimin jäsenet kertovat 
rahoituksen ja maksuliikenteen ajankohtaisista asioista

Kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset sähköpostilla 
satakunnan@op.fi tai 
puhelimitse 010 255 0805.

Tervetuloa!
Satakunnan Osuuspankki

KUTSU

Voit jättää Aluetori-ilmoituksesi 

myös internetissä

www.alueviesti.fi 

TAMPERE  Pispalan valtatie 50, puh. (03) 344 0022
 avoinna ma-ti 11-17, to-pe 11-18 ja la 10-14
VAMMALA  Puistokatu 18, puh. (03) 514 2280
 avoinna ma-pe 10-17, la 10-13

tässä joitakin vihjeitä - katso lisää netistä...

OMPELUKONEKESKUS
KOIVU OY

(743,-)

UPEA JUHLAMALLI LAAJA VALIKOIMA UPEITA
OMPELUTARVIKEKOREJA

SUOSITUT “HUULIPUNA”-
NEULATWISTERIT NYT

NEULE/RÖYHELÖHUIVIKORU
pronssi / mattahopea

NYT MUUTAMIA
KYMMENIÄ KONEITA
HETI VARASTOSTA...

UUSI ERÄ Frillyä
ja Argentinaa on
saapunut...
mm. luon.valk. ja pinkki

Laadukas ja suorituskykyinen

BERNINA 700D
PERUSSAUMURI NYT
LAHJAHINTAAN...

OSTIMME JÄTTIERÄN UPEITA
KORISTENAUHOJA. MYYMME NE
NYT HUIPPUEDULLISESTI!

kukkakori 24,50 (35,-)

589,-

3,50

5,50

Meiltä toivelahjat Äidille...

Singer 160 Vuotta

alk.169,-

360,-

suoraan
maahantuojalta
laaja valikoima
sovitusnukkeja

RAJ.
ERÄ

Vappu

Tuhannet ihmiset ihastelivat 
vanhoja ajoneuvoja Vammalassa

 ▶ Martti Lehtisen ideoima tapahtuma on kasvanut vuosi vuodelta.
 Nyt ajettiin jo 15-vuotis juhlaparaati.

15-vuotis juhlaparaatiin osallistui 204 ajoneuvoa ja tuhansittain yleisöä. Kuva: Hannu Moilanen.

 • Maija Latva

Vanhojen ajoneuvojen perin-
teiseen vappuparaatiin osal-
listui tänä vuonna 204 ajo-
neuvoa ja väkeä kerääntyi 
Vammalan keskustaan tu-
hansia. 

Yleisö sai tänäkin vuon-
na äänestää hienointa kul-
kupeliä ja eniten ääniä kerä-
si Minna Vuorisalon omista-
ma pinkki Cadillac vm 1960. 
Ajoneuvoa luonnehdittiin 
kauniiksi ja sen rekvisiittaa 
kiinnostavaksi.

Toiseksi  sijoittui REO 
GB vm 1928, joka on han-
kittu Satakunnan Liiken-
teelle uutena ja on vielä-
kin sen omistuksessa. Au-
toa kuljetti Veikko Syrjä. 
Kolmannelle sijalle ylsi Su-
lo Koivuniemen omistama 
Chrysler vm 1928. Äänes-
tyksen hoiteli tänä vuonna 
Tyrvään Pyöräilijät.

Hääkyytejä 
kysellään

Kiikoislainen Eelis Jär-
venpää on osallistunut ta-
pahtumaan 10 kertaa ja nyt 
miehen ajokkina oli hänen 
yhdessä sisarustensa kans-
sa omistama Ford Prefect 
vm 1953. Suomeen auto on 
tuotu Englannista vuon-
na 1985. Matka Kiikoista 
Vammalan keskustaan tait-
tui noin 60 kilometrin tun-
tivauhtia.

Järvenpää kertoo osal-
listuvansa ajokillaan erilai-
siin harrasteajoihin ja jon-
kin verran häneltä kysytään 
myös esimerkiksi hääkyy-
tejä. ”Nekin onnistuu lähi-
seudulla”, mies lupaa.

Ohjelmaa kaikille

Paraatin järjestivät Vamma-
lan Yrittäjät ja Sastamalan 
kaupunki. Mukana järjeste-
lyissä oli myös paraati-idean 
isä Martti Lehtinen, Auto-
liitto ja iso joukko talkoolai-
sia. Aulikki Lehtinen toimi 
tuttuun tapaan tapahtuman 
juontamana. 

Musiikkiannista vasta-
si Aapo and the Boys, jos-
sa soittaa ryhmä Huittisen 
Musiikkopiston opiskeljoita 
opettajansa Katariina Vir-
tasen johdolla. 

Taikaperhonen ratsas-
tutti lapsia poneilla Kaali-
saaressa ja halukkaat pää-
sivät tutustumaan linja-au-
ton kyydillä Auto-ja trakto-
rimuseoon.

Oriveden Seudun van-
hojen autojen harrastajat 
ry kunnioitti tänä vuon-
na tapahtumaa läsnäolol-

laan ja omalla osastollaan. 
Heillä oli näytillä näytillä 
uudempaa ja vähän van-
hempaakin kilpa-autoka-
lustoa.

Tapio Murtoo lahjoitti ti-
laisuudessa luomumulta-
kuorman ja sen voitti Stor-
mista Taru Virtanen Stor-
mista.

Tapahtumassa palkittiin 
myös Sastamalan vuoden 
urheilijana yleisöäänestyk-
sen voittanut lentopalloilija 
Olli Kunnari ja vuoden ur-
heiluseurana Äetsän Jousi-
ampujat.

Katso lisää kuvia www.
alueviesti.fi 

Eelis Järvenpää ajeli Vammalaan Kiikoisista vaimonsa Leenan kanssa vuoden 
1953 Ford Prefectillä.

Hienoimpana autona palkittiin Minna Vuorisalon omistama pinkki Cadillac 
vm 1960. Ajoneuvoa luonnehdittiin kauniiksi ja sen rekvisiittaa kiinnostavak-
si. Kuva: Aulikki Lehtinen.
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Nuorisotilojen käyttövuorojen hakeminen 
kaudelle 2012 - 2013
Yhdistykset ja muut käyttäjäyhteisöt voivat hakea vakiovuoroja seu-
raaviin tiloihin: Kolu, Pilvi, Pentintupa ja Suodenniemen nuorisotila  
kaudelle 2012 – 2013 (syksy-kevät). Vuoroja voi hakea vain nuoriso-
palvelujen oman toiminnan ulkopuolisina aikoina.
Hakemus tulee palauttaa 31.5.2012 mennessä os. Sastamalan kau-
punki, Nuorisopalvelut, Asemakatu 9, 38210  SASTAMALA
Käyttövuorohakemuksia on saatavilla www.sastamalankaupunki.fi  
–sivuilta kohdasta Ajankohtaista.
Lisätietoja saa  nuorisotyön päällikkö, puh. 050  520 4218
Sastamalan kaupunki, Nuorisopalvelut

Sastamalan Vesi
Vammala-Kiikka yhdysvesijohdon ja runko-
viemärin suunnittelu
Sastamalan Vesi liikelaitos on aloittanut yhdysvesijohdon ja runko-
viemärin suunnittelun välille Vammala-Kiikka (Asemakatu/ Vamma-
la – Kaukola - Lossikuja/ Kiikka). Hankkeen tarkoituksena on vesi-
huollon toimintavarmuuden parantamiseksi yhdistää Vammalan ja 
Kiikan verkostoalueet sekä johtaa osa Nuupalan alueen jätevesis-
tä Äetsän jätevedenpuhdistamolle. Samalla mahdollistetaan putki-
linjan varrella olevan haja-asutusalueen vesihuollon järjestäminen.
Suunnittelu alkaa maastomittauksilla ja pohjatutkimuksilla ja suun-
nitellun linjausehdotuksen paaluttamisella maastoon. Suunnittelu-
työn tekijänä toimii AIRIX Ympäristö Oy.
Suunnitelmaa tullaan myöhemmin esittelemään yleisötilaisuudes-
sa ja ennen rakentamista putkilinjan sijoittamisesta tehdään maan-
omistajien kanssa sopimus. Rakentamisen on tarkoitus alkaa syk-
syllä 2012.
Lisätietoja hankkeesta:
Suunnittelija: Suunnittelupäällikkö Jouni Hyypiä, puh. 010 241 
4022,  jouni.hyypia@airix.fi   
Sastamalan kaupunki: Suunnitteluinsinööri Pasi Lähteenmäki, puh. 
050 351 2216, pasi.lahteenmaki@sastamala.fi   
Sastamalan Vesi: Verkostopäällikkö Pekka Yli-Mattila, puh. 0500 
731 593, pekka.yli-mattila@sastamala.fi 

Sastamalan kaupungin nuorisopalveluilla avoinna

nuorisotyöntekijän työsuhde
Työsuhde täytetään määräaikaisesti 1.8.-30.9.2012 ja vakinaisesti 
1.10.2012 alkaen.
Lisätiedot: www.mol.fi  tai www.sastamala.fi 

www.sastamala.fi 

Kutsu järjestöjen ja yhdistysten
yhteistyötapaamiseen
Elämänhallinta-hanke kutsuu Sastamalan, Punkalaitumen ja Kiikois-
ten järjestöt ja yhdistykset yhteistyötapaamiseen, jonka tavoittee-
na on miettiä keinoja kuntalaisten hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja ak-
tiivisuuden lisäämiseksi. Tapahtuman ohjelmasta vastaavat Tampe-
reen ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Tilaisuudessa on kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!
Aika: keskiviikko 16.5. klo 17.30 
Paikka: Sylvään koulun auditorio (Ojansuunkatu 8, Sastamala)
Ilmoittautuminen (7.5. mennessä) ja tiedustelut: niina.lehtinen@sas-
tamala.fi ; p. 040-7617413.

Elämänhallinta kuntayhteisöissä
yhteistoiminta-alueella

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Sastamalan kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.1.2012 §32 seuraa-
vien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet:
Sastamalan Vesi, Illon Vesihuolto-osuuskunta, Sammaljoen Vesi-
osuuskunta, Salmin Vesiyhtymä, Suodenniemen Vesiosuuskunta, 
Tahlon Viemäri Ay, Lahdenperän Vesiosuuskunta ja Märkätaipa-
leen Vesiosuuskunta.
Toiminta-alueet ovat nähtävillä Sastamalan kaupungin internet-si-
vuilla www.sastamalankaupunki.fi  > palvelut > yhdyskuntatekniik-
ka > kunnallistekniikan suunnittelu
Vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti toiminta-alueella olevalla kiin-
teistöllä on velvollisuus liittyä kyseiseen verkostoon. Lain 11§:n mu-
kaisesti kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi hakemuksesta 
myöntää vapautuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa sää-
detyin perustein. Lisätietoja vapautuksesta antaa terveysvalvonnan 
johtaja Risto Ekonen, puh. 050 550 1176, risto.ekonen@sastamala.fi .
Lisätietoja toiminta-alueista antaa suunnitteluinsinööri Pasi Läh-
teenmäki, puh. 050 351 2216, pasi.lahteenmaki@sastamala.fi .
Sastamalassa 26.4.2012
Kaupunginhallitus

Vammalan seuratalon käyttövuorojen hake-
minen kaudelle syksy 2012 – kevät 2013
Yhdistykset ja muut käyttäjäyhteisöt voivat hakea vakiovuoroja 
Vammalan Seuratalolle  2012 – 2013 (syksy-kevät).
Hakemus tulee palauttaa 31.5.2012 mennessä os. Sastamalan kau-
punki, Tilakeskus, PL 23, 38201  SASTAMALA. Käyttövuorohakemuk-
sia on saatavilla www.sastamalankaupunki.fi  –sivuilta. Lisätietoja 
saa kiinteistöpäällikkö Heikki Aholta, puh. 050 073 1603.
Vammalan seuratalon muut varaukset 29.6.2012 asti ti-pe 10-14, 
puh. 050 565 1510.
Huom! 2.7.2012 alkaen varaukset ma-pe 12 - 15, puh. 0500 833 335.
Sastamalan kaupunki, Nuorisopalvelut ja Tilakeskus

Sastamalan kaupungin vammaisneuvoston 
stipendirahaston stipendien hakeminen
Stipendien hakuaika on 25.4. – 18.5.2012. Tarkemmat ohjeet stipen-
dien hakemiseen löydätte Sastamalan kaupungin kotisivuilta www.
sastamala.fi  tiedotepalstalta tai soittamalla sosiaalikeskuksen neu-
vontaan (03) 5213 4114.

Sastamalan vammaisneuvosto

Liikunta- ja nuorisopalveluiden kesäntoimin-
ta lapsille ja nuorille
HALLIUIMAKOULUT 4.-8.6.
Kiikan uimahalli  
klo 10-11  alkeis- ja jatkoryhmä  
klo 11-12  alkeis- ja jatkoryhmä  
klo 12-13  alkeis- ja jatkoryhmä 
Keikyän uimahalli  
klo 10-11  alkeisryhmä   
klo 11-12  alkeisryhmä  
klo 12-13  jatkoryhmä

HALLIUIMAKOULUT 11.-15.6.
Kiikan uimahalli  
klo 10-11  alkeis- ja jatkoryhmä 
klo 11-12  alkeis- ja jatkoryhmä 
klo 12-13  alkeis- ja jatkoryhmä (kuljetus Mouhijärvi-Suo-
denniemi) 
Keikyän uimahalli  
klo 10-11  alkeisryhmä 
klo 11-12  jatkoryhmä 
klo 12-13  alkeisryhmä (kuljetus Mouhijärvi-Suodenniemi)

Opetusta annetaan 1h/ryhmä: Alkeisuimakoulu 5-8-v (lasten allas), 
jatkouimakoulu (iso allas). Uimakoulujen hinta 20 € sis. opetuksen, 
uimahallimaksut sekä materiaalit. Kuljetukset Mouhijärvi-Suoden-
niemi, hinta 10 €. Ilmoittautuminen pakollinen.

RANTAUIMAKOULUT
Pororanta 18.-29.6. 
Klo 10.00-11.00  jatkoryhmä 
Klo 11.00-12.00  alkeisryhmä
Klo 12.30-13.30  alkeisryhmä
klo 13.30-14.30  alkeisryhmä
Pororanta 2.-13.7. 
Klo 10.00-11.00  jatkoryhmä 
Klo 11.00-12.00  alkeisryhmä
Klo 12.30-13.30  alkeisryhmä
klo 13.30-14.30  alkeisryhmä

KIERTÄVÄT   
Stormi 18.-29.6. klo 09.30-10.30 alkeis- ja jatkoryhmä
Kutala 18.-29.6. klo 11.30-12.30 alkeis- ja jatkoryhmä
Palviala 18.-29.6. klo 13.00-14.00 alkeis- ja jatkoryhmä (Voimarin-
teen ranta, entinen Hoikka)
Vesaranta 2.-13.7. klo 09.30-10.30 jatkoryhmä
Vesaranta 2.-13.7. klo 10.30-11.30 alkeisryhmä
Särkijärvi 16.-27.7. klo 09.30-10.30 jatkoryhmä 
klo 10.30-11.30 alkeisryhmä
Mätikkö 16.-27.7. klo 12.30-13.30 alkeis- ja jatkoryhmä 
Ilmoittautuminen pakollinen, materiaali maksu 5 €. 

PESISKOULUT 
25.-29.6
Pehulan koulun kenttä klo 10.00-11.30 7-13-vuotiaat
Häijään koulun kenttä klo 12.30-14.00 7-13-vuotiaat
2.-6.7.
Varilan pesiskenttä  klo 10.00-11.30 7-13-vuotiaat
Stormi koulun kenttä klo 12.30-14.00 7-13-vuotiaat

URHEILUKOULUT 
9.-13.7.  
Vammalan keskuskenttä klo 10.00-11.00 6-12-vuotiaat
Uotsolan urh.kenttä klo 12.00-13.30 9-12-vuotiaat
 klo 13.30-14.30 5-8-vuotiaat
16.-20.7.
Sammaljoki klo 10.00-11.00 6-12-vuotiaat 
Varilan koulu klo 12.00-13.00 5-8-vuotiaat
 klo 13.00-14.30 9-12-vuotiaat 
23-27.7.
Stormi, koulun kenttä klo 10.00-11.00 6-12-vuotiaat
Honkolan urh.kenttä klo 12.30-13.30 5-8-vuotiaat
 klo 13.30-14.30 9-12-vuotiaat

Ilmoittautuminen pakollinen urheilu- ja pesiskouluihin.
Ilmoittautumiset kesän toimintaan 2.5.-23.5. nettisivuilla www.sas-
tamalankaupunki.fi  kohdasta palvelut, liikunta, ajankohtaista tai 
puhelimitse 050 520 4219 klo 10-15.00.
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja jokainen saa tie-
don ilmoittautumisesta. Vähimmäismäärä ryhmään 5 lasta.
Lisätietoja Mirva Saarinen 050 520 4219

LINNANMÄELLE
Lauantaina 26.5.2012
Bussimatka 5€/hlö. Linnanmäellä jokainen maksaa itse oman ran-
nekkeensa. Matka K-12. Paikkoja retkelle on 98 ja ne täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. Linja-autoon pääsee: Puuhala, Kiikan 
Uh, linja-autoasema, Suodenniemen urheilutalo ja Pentintupa. Si-
tova ilmoittautuminen viestillä numeroon: 050-565 1510 Viestiin: 
Lintsi, Nimi, ikä, osoite ja puhelinnumero ja mistä tulet linja-autoon. 
Ilmoittautuneet saavat infokirjeen viikkoa ennen reissua, ilmoittau-
tuminen 20.5 mennessä! järj. Sastamalan Nuorisovaltuusto

KOKO PERHEEN KESÄRETKI PUUHAMAAHAN
Lauantaina 9.6
HINTA: 26€ (sis. bussikuljetuksen ja lipun Puuhamaahan), Alle 3-vuo-
tiaat 6€
Matka on tarkoitettu koko perheelle, ilman huoltajaa mukaan läh-
tevien ikäraja on 11 vuotta. Linja-autoon pääsee: Puuhala, Kiikan 
Uh, linja-autoasema, Suodenniemen urheilutalo ja Pentintupa. Sito-
va ilmoittautuminen viestillä numeroon: 050-5651510. Viestiin: PM, 
Lähtijöiden nimet, osoite ja puhelinnumero (Myös ikä, ilman huol-
tajaa lähteville) ja mistä tulet linja-autoon. Paikkoja reissuun on 49 
ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneet saavat 
infokirjeen viikkoa ennen reissua. Ilmoittautumiset 6.6 mennessä! 
Lisätiedot retkistä: Tiina Mäkiranta 0400 229 147

TYÖLEIRIT
Kaupungin nuorisopalvelut järjestävät jokaisella alueella työleirin 
(etelä, länsi, pohjoinen), pohjoinen ja länsi yhteistyössä seurakun-
nan kanssa. Leirit on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille, jotka ovat 
jääneet ilman kesätyöpaikkaa. Leiristä maksetaan kulukorvaus.
Eteläisen alueen työleiri 4.-8.6
Lisätiedot: Tero Noukka 040-1862996 ja Markku Kärki 040-1863005
Läntisen alueen työleiri TÄYNNÄ
Pohjoisen alueen työleiri 4.-8.6
Lisätiedot: Juho Uusitalo 040-1863031, Tarmo Marjamäki seurakun-
nan nuorisotyönohjaaja 050 3149 085

LET`S DANCE TANSSILEIRIT 
11-15.6  Sylvään koululla
-Let´t Dance KIDS (eskarit ja alakouluikäiset)
-Let´s DanceTEENS (yläkouluikäiset)
-Let´s DanceBOYS (vain pojille)

Leirillä on kolme ryhmää,  jotka tanssivat  ja touhuavat muuta mu-
kavaa päivittäin klo. 9-15. 

Hinta 110€ (sis. lounaat). Ilmoittautumiset ja lisätiedot: info.tanssin-
tahti@me.com tai 050-443 1011/Liisa

Leirin järjestää Tanssikoulu Tanssintahti  yhteistyössä liikunta- ja 
nuorisopalveluiden kanssa. 

PÄÄJÄRVEN KESÄLEIRIT
17-19.6 0-2 luokkalaisille (pääjärvi 1)
19-21.6 3-6 luokkalaisille (pääjärvi 2)

Leirit alkavat Tervamäen koululta, josta siirrymme polkupyöräl-
lä leirintäalueelle. Leirillä nukutaan puolijoukkueteltoissa, joten 
omia telttoja ei tarvita. Leirillä luvassa mukavaa leiriohjelmaa: pe-
lejä, leikkejä, uimista ja muuta mukavaa! Leiristä lähetetään leiri-
kirje leiriä edeltävällä viikolla. Leirimaksu 30€, sisaralennus. Leireil-
le voi ilmoittautua 6.6.2011 mennessä. Ilmoittautumiset ovat sitovia. 
Mikäli leirille ilmoittautuminen perutaan 6.6.2011 jälkeen, peritään 
leirimaksusta puolet. Peruuttamatta jättämisestä peritään koko lei-
rimaksu. Ilmoittautumiset tekstiviestillä numeroon 050-5651510, 
viestiin Pääjärvi1 tai Pääjärvi2 leiriläisen nimi ja osoite tai osoitteessa 
www.sastamalanseurakunta.fi   nuoret  kouluikäiset  leirit. Molem-
mat leirit toteutetaan yhteistyössä Sastamalan seurakunnan kanssa. 
Lisätiedot: Tero Noukka 040 186 2996

NUORISOTILATOIMINTA
Nuorisotilat (Pentintupa, Suodenniemi, Pilvi, Kolu ja Puuhala) sul-
kevat ovensa viikolla 22 ja avaavat jälleen viikolla 32. Talokohtaiset 
aukioloajat löytyvät syksyllä Sastamalan kaupungin Internetsivuilta 
kohdasta nuorisotyö. 

KERHOTOIMINTA
Syksyn kerhotoiminnasta ilmoitetaan kaupungin nettisivuilla sekä 
kouluilla elokuussa.
NUORISOPALVELUIDEN YHTEYSTIEDOT
Nuorisotyön päällikkö: Kirsti Köykkä 050 5204 218
Vastaava nuorisotyöntekijä: Tiina Mäkiranta 0400 229 147

 • Marianna Langenoja

Huittisten Miljoonariste-
yksen viimeistelytyöt al-
kanevat noin kuukauden 
päästä. Risteys saa koko-
naan uuden ilmeen, sillä 
alue uusitaan jalkakäytä-
vistä lähtien. Maanraken-
nusinsinööri Sauli Riekki-

nen sanoo, että asfaltointi 
ja kivityöt saattavat jatkua 
syksyn puolelle saakka. 
Liikenne joudutaan kat-
kaisemaan alueelta aina-
kin osittain töiden aikana.

Uuteen Miljoonariste-
ykseen luodaan entisai-
kojen Lauttakylän tunnel-
maa käyttämällä kierto-

liittymässä vanhaa muku-
lakivetystä. Kivetys löytyi 
Lauttakylänkadun asfalt-
tikerroksen alta, kun ris-
teystä alettiin viime syk-
synä rakentaa.

Kiertoliittymä saanee 
valmistuessaan myös jon-
kin huittislaisuudesta ker-
tovan taideteoksen.

Pala vanhaa Lauttakylänkatua 
koristaa Miljoonaristeystä

 ➤ Poliisin piiristä

Vappu sujui 
Sastamalassa 
melko rauhallisesti

Vappu ja sitä edeltänyt vii-
konloppu ei työllistänyt po-
liisia normaalia viikonloppua 
enempää, kertoo komisario 
Pauli Pitkäkoski Sastamalan 
poliisista. ”Rikosilmoituksia 
ei jätetty normiviikonloppua 
enempää. Vappuna poliisil-
la oli 36 tehtävää, joiden jou-
kossa muun muassa ylinope-
uksia, alaikäiselle kirjoitettu 
sakko alkoholin hallussapi-

dosta ja Punkalaitumella ta-
pahtunutta nuorisojoukko-
jen välistä kärhämää”, Pitkä-
koski selvittää. 

Liikenteessäkin oli ko-
misarion mukaan yllättävän 
rauhallista. Pakettiauto tör-
mäsi peuraan maanantaiaa-
mulla valtatie 12:lla, Mason 
risteyksen tienoilla. Kiikas-
sa kuski nukahti rattiin ja 
ajautui päin valaisinpylvästä. 
Hän ei ollut alkoholin vaiku-
tuksen alaisena. Myöskään 
VaLePan Suomen mestaruu-
den juhlinta ei Pitkäkosken 

mukaan juuri poliisia työl-
listänyt.

Törkeitä ratteja 
Huittisissa

Poliisi sai ilmoituksen ojaan 
suistuneesta autosta Huittis-
ten Korvenkyläntiellä var-
hain tiistaiaamuna. Kuljetta-
jan paikalla istunut mies pu-
halsi alkometriin 1,41 pro-
millea, eikä hänellä ollut 
voimassa olevaa ajo-oikeut-
ta. Poliisi tutkii tapausta tör-
keänä rattijuopumuksena ja 

kulkuneuvon kuljettamisena 
oikeudetta. 

Nelikymppistä nakkila-
laisnaisen maanantainen 
ajelu Huittisissa valtatie 
kahdella johti epäilyyn tör-
keästä rattujuopumukses-
ta, kulkuneuvon kuljettami-
sesta oikeudetta ja ajoneu-
vorikkomuksesta. Hän pu-
halsi poliisin alkometriin 
lukeman 0.67 mg/l. Hänel-
lä ei ole kulkuneuvon kuljet-
tamisen oikeuttavaa ajo-oi-
keutta ja autostakin oli vie-
lä veroja maksamatta.
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Kotipuutarha 2011 –tutki-
muksen mukaan puutar-
haharrastus on siirtymäs-
sä myös parvekkeille, joil-
le viime vuonna tehtiin 
hankintoja edellisvuotta 
enemmän. Eniten ostet-
tiin multaa/turvetta, kesä-
kukkien taimia ja lannoit-
teita, mutta yhä enemmän 
parvekkeille ostettiin myös 
siemeniä. Keskimäärin ra-
haa puutarhahankintoihin 
käytettiin 321 euroa, mis-
sä oli pientä laskua edelli-
seen vuoteen. Ostavia talo-
uksia oli kuitenkin enem-
män kuin vuonna 2010.

Kaikista 18 vuotta täyttä-
neistä suomalaisista 59 pro-
sentilla on hoidettua piha-
aluetta ja puutarhaa. Kas-
vimaan omistaa 29 %, ja 
neljännes täysi-ikäisistä 
kasvattaa kasveja parvek-
keella. Suosituinta puutar-
hanhoito on ikäryhmässä 

50–64 vuotta, mutta lähes 
yhtä kiinnostuneita harras-
tuksesta ovat 35–49-vuoti-
aat. Yhteensä 41 % vastaa-
jista kertoi olevansa erit-
täin tai melko kiinnostu-

neita puutarhanhoidosta. 
Kiinnostus on lisääntymäs-
sä erityisesti miesten ja var-
haiskeski-ikäisten joukossa 
sekä pääkaupunkiseudulla. 
Suomalaiset toivovat edel-

leen pihaltaan ennen kaik-
kea helppohoitoisuutta, 
mutta kokevat samalla, et-
tä puutarhan ja kasvien pa-
rissa puuhailu rauhoittaa ja 
rentouttaa.

Nyt viljellään parvekkeilla

Puutarhassa

”Löysin sisältäni 
pienen viljelijän”

 ▶ Puutarhanhoito ei ole koskaan ollut vahvuuteni. Enimmäkseen olen hämmästellyt, 
 jos kaupasta ostamani basilikaruukku on selvinnyt hengissä kauemmin kuin kaksi päivää.

 • Taina Pohjanheimo

”Mikään ei ole niin tärke-
ää kuin puutarhanhoito, ei-
kä sekään ole niin kovin tär-
keää”, toteaa vanha japanilai-
nen viisaus.

Puutarhanhoito ja hyöty-
kasviviljely eivät ole koskaan 
olleet vahvuuksiani.  Enim-
mäkseen olen hämmästellyt, 
jos kaupasta ostamani basi-
likaruukku on selvinnyt hen-
gissä kauemmin kuin kak-
si päivää. Tänä keväänä kui-
tenkin huomasin, että mul-
tasormeni alkoivat syyhytä 
heti ensimmäisten pälvien 
ilmestyttyä pihamaalle.

Nykyisen kotimme enti-
set omistajat olivat aikanaan 
panostaneet monenlaisiin is-
tutuksiin, mutta sairastumis-
ten myötä hoito oli muodos-
tunut ylivoimaiseksi. Muutta-
essamme taloon kukkapenkit 
ja pensaat huusivat pelastajaa. 
Mieheni, jonka sisällä asuu 
yli-innokas hortonomi, ryh-
tyi tuumasta toimeen ja sai 

minutkin vähitellen innos-
tumaan. Vanhat marjapuskat, 
omenapuut ja ruusupensaat 
leikeltiin mutu-tuntumalla, 
eikä yksikään ole toistaisek-
si kuollut ja satoakin on saa-
tu. Kukkamaita kohenneltiin 
aluksi vain rikkaruohoja re-
pien. Ensimmäiset omat is-
tutuksemme taisivat olla äi-
tienpäiväksi saadut raparpe-
rin taimet ja kirsikkapuu.

Viime kesänä tein ensim-
mäiset, omat haparoivat ko-
keiluni muutamalla yrtillä ja 
salaattipenkillä. Yrtit onnis-
tuivat aika hyvin ja näyttää 
siltä, että jokunen herää hen-
kiin tänäkin vuonna. Salaat-
tipenkkini sen sijaan oli täy-
dellinen fi asko. Mäntyjen al-
le rakennettu penkki oli hä-
tiköiden sijoitettu ja männyn 
neulasten aiheuttama maan 
happamoituminen tuhosi sa-
don heti alkuunsa. Niin mi-
nulle ainakin kerrottiin. 

Viime talvena pohdin kas-
vihuoneen hankintaa, mutta 
oikeaa paikkaa ei oikein löy-

tynyt. Hintakin tuntui koh-
tuuttomalta ajatellen näin ko-
kematonta viljelijää. Onnek-
seni isäntä löysi varastoistaan 
lavakauluksia, joista saimme 
koottua viisi reilun kokoista 
kasvilavaa. Lavojen paikasta 
olimme herttaisen yksimie-
lisiä, mutta perustamisvai-
heesta ajatuksemme erosivat 
täysin. Suurpiirteisenä luon-
teena olisin ryhtynyt kokoa-
maan lavoja suoraan maahan, 
mutta liian yksinkertaistahan 
se olisi ollut… 

”Kun tehdään, niin teh-
dään kunnolla.  Ei tarvitse 
sitten jälkeenpäin korjailla”, 
sanoi isäntä ja perustami-
nen aloitettiin nyhtämällä 
mustikan varvut, kanervat, 
juuret ja kaivamalla isoim-
mat kivet pois. Tasoitetulle 
maalle oli hyvä levittää van-
hat, repaleiset pressut. Kun 
ensimmäinen kerros laitoja 
oli koossa, aloitettiin mul-
lan kärrääminen, muttei 
suinkaan sisäpuolelle vaan 
ulkopuolelle, jotta maapoh-

jan ja lavan reunan välinen 
rako tiivistyisi ja kasvilavat 
saataisiin tiukasti nippuun.  

”Näin kun tekee, ei routa-
kaan niitä myöhemmin hei-
luttele”, toteaa isäntä tyyty-
väisenä. Kierros lisää ja vas-
ta sitten alkoi täyttövaihe. 
Saven sekaista ruokamul-
taa kärrättiin pakarat piuk-
kana parikymmentä kuor-
maa, jonka jälkeen kaikkiin 
viiteen lavaan kottikärryl-
linen muhevaa kompostia. 
Kierrokset vielä ja pintaan 
pari pussillista mustaa mul-
taa per lava. Projekti on siis 
lähes valmis.  Lavojen muo-
vinen ilme ja sininen väri ei-
vät silmiäni miellytä, joten 
pihanpuoleinen reuna pitää 
vielä piilottaa matalalla paju- 
tai lauta-aidalla.

 Nyt siemenet ovat mul-
lassa, kennomuovit lavojen 
päällä ja voin vain odottaa 
kasvun ihmettä.  
Nautinnollista puutarhake-
vättä multasormille ja kai-
kille muillekin!

VIHERRINKI
MYYMÄLÄ

Aukioloajat:
ark. 9 - 18
la 9 - 16
su  10 - 17

 GOING-MARJA

UUTUUS
 Varrennetut
 tomaatintaimet

AMPPELINKUKAT ja
 VIHANNEKSET

TAIMIMYYNTI
AVATTU

KUKKATALO RIUTTA, Asemakatu 11, puh. 03 514 1518
PUUTARHAKESKUS, Putajantie 187, puh. 0500 337 802

Herkulliset marjakasvit

Viherringistä

herkulliset herukat.

Istuta vaikka

kaikki värit

Laatokan helmi

2990

Kultasade

Av. ma-pe 9-18, la 9-14, su 12-16

Av. ma-pe 9-17.30, la 9-15

Biolan Puutarhan
MUSTA-
MULTA 

Upeat
ORVOKIT

1550

10,-10,-

1550

12 kpl

5 sk

(yks. 1,-)

(yks. 4,50)

Tervetuloa 
ostoksille!
Tervetuloa 
ostoksille! Terassi-

myymälässä

runsas 

valikoima 
kivaa 

kesätavaraa!

Terassi-

myymälässä

runsas 

valikoima 
kivaa 

kesätavaraa!

Terassi-

myymälässä

runsas 

valikoima 
kivaa 

kesätavaraa!

avaa ovensa 5.5. klo 9.00
Käynti Onkiniemenkadun puolelta

Tervetuloa tutustumaan uuteen tavaravalikoimaamme!
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 • Marianna Langenoja

Sadon määrä on sivuseikka. 
Tärkeintä ovat kasvun ilo ja 
onnistumisen tunne, tietä-
vät Merja Kalliosalo ja Aila 
Mäkelä Puutarhapuoti Ro-
salinista. ”Se on viherpeu-
kalon kipinä, joka saa istut-
tamaan yrttejä, kasviksia ja 
juureksia kevät toisensa jäl-
keen.” 

Kalliosalo ja Mäkelä ei-
vät ole kipinänsä kans-
sa yksin. Hyötypuutarhan 
suosio on kasvanut samaa 
tahtia kuin lähi- ja luo-
muruoankin. Vaikka ta-
kapihaviljely saattaa tulla 
monta kertaa kalliimmak-

si kuin kasvisten ostami-
nen kaupasta, yhä useam-
malle itse kasvatettu ruoka 
on arvokysymys. Takapi-
han sato koetaan puhtaak-
si, ekologiseksi ja terveel-
lisemmäksi. Onkin totta, 
että kasvisten ja marjojen 
vitamiinipitoisuus säilyy 
parempana, kun ne kanne-
taan puutarhasta suoraan 
lautaselle.

Odotettavissa 
amppeliryntäys

”Myimme amppelitomaa-
tin taimia viime kesänä kä-
sittämättömän paljon ja jou-
duimme jatkuvasti tilaamaan 

niitä lisää. Tänä keväänä 
olemme varautuneet ryntä-

ykseen paremmin”, Kalliosa-
lo ja Mäkelä kertovat. 

Viime kevään uutuus 
amppelikurkku jatkanee 
naisten mukaan tänäkin 
keväänä menekkiään. ”Vii-
me vuoden mahtavat sadot 
kannustavat istuttamaan 
tänäkin kesänä. Eräs sasta-
malalaisnainen sai kahdesta 
taimesta 53 kurkkua.”   

Sokeroiva stevia

Kotipuutarhuri ei pääse ny-
kyisin kyllästymään har-
rastukseensa, sillä lähes jo-
ka vuosi markkinoille tulee 
jotain uutta. Tämän kevään 
villitys on stevia, joka te-
ki hiljaista tuloaan jo viime 
vuonna. Stevia on sokeroiva 
yrtti, jota käytetään muun 
muassa jälkiruokiin ja kesän 
juomiin. Muita trendikkäi-
tä yrttejä ovat muun muas-
sa suolaheinä ja ruohosipu-
li -valkosipuli.

”Myös kasvihuoneen 
omistajille tulee jatkuvasti 
vaihtoehtoja. Esimerkiksi 
viinirypäleet ja meloni so-
pivat haastavasta viljelystä 
kiinnostuneille.”

Laadukasta, lannoitettua
puutarha-/viherrakennus-

MULTAA
perille toimitettuna.

Kysy myös murske- ja soratoimituksia

P. TUOMISTO Ky
puh. 0400 237 175

Viherpeukalot haluavat 
nyt hyötypuutarhan

 ▶ Itse kasvattaminen tulee kalliimmaksi, mutta vitamiinit
 säilyvät taatusti lautaselle saakka.

Stevia eli makealehti piristää kesäboolia ja antaa 
makeutta jälkiruokiin.

Perunan mukuloita voi is-
tuttaa maahan jo nyt, mut-
ta kylmyyden vuoksi ne ei-
vät lähde vielä kasvamaan. 
Todellinen multasormi is-
tuttaakin mukulat ensin 
ruukkuun tai vaikka tyh-
jiin maitotölkkeihin. Kun 
huoneenlämmössä rauhas-
sa kasvanut mukula on ke-
hittänyt hyvän taimen, sen 
voi istuttaa ulos. Näin sa-
to aikaistuu parilla viikolla.

Myös maaperä vai-
kuttaa perunan kasvuun. 
Esimerkiksi Kokemäen 
ja Säkylän seudulla maa 
on santaisempaa ja sen 
vuoksi lämpimämpää 
kuin Sastamalan alueella.

Kokemäkeläinen voi-
kin kattaa kesäpöytään 
varhaisperunoita par-
haimmillaan kolme viik-
koa ennen sastamalalais-
ta.

Näin saat uusia perunoita aikaisemmin

”Se on viherpeukalon kipinä,

 joka saa istuttamaan.

puh. 045 269 4568 www.pihaihme.com
heini.makinen@pihaihme.com terhi.ilen@pihaihme.com

Ihmeiden aika on nyt 
myös sinun pihallasi!
Suunnittelusta rakentamiseenSuunnittelusta rakentamiseen

- Pihasuunnittelu ja pihojen hoito
- Viherrakentaminen
- Metsäpalvelut
- Neuvontakäynnit
- Työnjohtopalvelut

Tyrvään 
Vihertoimi
Asiantuntijasi puutarhaan ja metsänhoitoon  

liityvissä kysymyksissä.

10 vuoden

toimintatakuu

Askel puhtaampaan tulevaisuuteen

Puistokatu 6 A 11
38200 SASTAMALA
p. 0500 621 574

Ekologinen
jätevedenpuhdistus

IN-DRÄNN Biosuodatin 5 maasuodattomon ja
laitepuhdistamon parhaat puolet yhdessä

Etsimme yhteistyökumppaneita asennusurakointiin.

Kehitys pienempään:
IN-DRÄN Biosuodatin 3 m2 -
maasuodatin 20 m2

Olemme mukana

Nokian messuilla
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Kotoisten valko- ja kel-
tavuokon lisäksi pihaan 
voi istuttaa kesän airueik-
si muitakin saman suvun 
edustajia.  Valkovuokkoa 
muistuttava, mutta huo-
mattavasti kookkaampi 
kanadanvuokko, Anemo-
nidium canadense, kuk-
kii kotoisia sukulaisiaan 
myöhemmin, mutta sen 
lehdet pysyvät näyttävinä 
koko kesän.   Arovuok-
ko, Anemone sylvestris, 
leviää voimakkaasti rön-

syjensä avulla. Sen val-
koiset kukat nuokkuvat 
kauniisti pystyjen varsi-
en päissä.

Vuokot viihtyvät kos-
teahkossa ja runsashu-
muksisessa maassa.   Ke-
vyt varjo pidentää ku-
kinta-aikaa. Vuokot ovat 
hyvin helppohoitoisia ja 
talvenkestäviä. Ne sopi-
vat erinomaisesti suu-
rempien kasvien aluskas-
veiksi, esimerkiksi atsale-
oille.  Kasveja tällä tavoin 
yhdistelemällä heikenne-
tään huomattavasti rik-
karuohojen elinmahdol-
lisuuksia.

Euroopan maaseutuverkos-
to on käynnistänyt EU:n 
laajuisen maaseutuvaloku-
vakilpailun, johon voi osal-
listua kuka tahansa.

Kaikki kuvat kilpaile-
vat yhdessä sarjassa, johon 
sopii ”monipuolisia kuvia 
maaseudun elämästä nyky-

päivän Euroopassa”. Kuvaa-
jat voivat olla joko ammat-
tilaisia tai amatöörejä - kil-
pailun ainut rajoite on että 
kuvaajan kotimaan on olta-
va EU-jäsen ja otosten on ol-
tava EU:n alueelta.

Kilpailun karsinta jär-
jestetään Leader-ryhmi-

en kautta.Kilpailukuvat tu-
lee toimittaa muistitikul-
la Joutsenten reitti ry:n 
toimistolle 11. toukokuu-
ta mennessä osoitteeseen 
Puistokatu 10, 38200 Sasta-
mala. Kisaan hyväksytään 
yhdeltä kuvaajalta enin-
tään kolme valokuvaa. Kil-

pailukuvien parhaimmisto 
kootaan näyttelyyn keskei-
selle paikalle Brysseliin ja 
parhaat kuvaajat palkitaan 
maatalouskomissaari Daci-
an Cioloksen isännöimäs-
sä gaalassa 27. kesäkuuta. 
Myös kuvakisan alueellinen 
parhaimmisto palkitaan.

Maaseutu-aiheinen valokuvakilpailu käynnistyy

UOLEVI NIITTYMÄKI Ky
Hopunkatu 22 VAMMALA, puh. (03) 514 2225 Av. ma-pe 7-17, la 9-13

Fax 03-514 3122     www.rakentajanhalli.fi • e-mail: info@rakentajanhalli.fi

Herätys edullisille ostoksille

RAKENTAJAN-HALLI

KATEPELTI 20R 
Eco PE 0,45

Useita väri-

vaihtoehtoja

Kysy myös muita
profiilivaihtoehtoja

Jalusta
myydään
erikseen

Tilauksesta myös
määrämittasahaukset

KATTOLAATTA
KL musta, myydään 3 m2/pkt

Uuden ajan
PLUS-
sementti
25 kg/ps

Lukkopontti-
laminaatti
Easy Snap pähkinä

6x193x1380 mm, KL 23

Filmi- ym. vanereita
varastossa laaja valikoima

Edelleen

huippumalliston

tapetit

m2

5,50

1,55/m

0,48/m

0,55/m

1,25/m

4,90

m2

6,90
KA
Eco

Use

vai

0

1 55

+ toimituskulut

PATTINKI-
TÄYSSÄRMÄ
50x100 mm

ERISTELEVY
FL-200

50x585x2485 mm

LAUTA
22x100 PL/VL

TALOUS-
PANELI
14x95 STV kuusi

LATTIALAUTA
28x95 mäntypäätypontattu

Gyproc
sisä-
seinälevy
13x1200x2600 mm

Sisäkattopaneli MDF
STP 8x160x2070 mm

valkosaarni

ja valk.

Jalusta
myydään
eree ikseen

ita

m25,30

POLTTOPUIDEN HALKAISIJA
• 2200 W, max. puristusvoima 6000 kg

• max. puristusväli 52 cm,

m2

5,90

m2

7,90

-50%

kpl

8,40

189,-

MULLAT MURTOOLTA

T:mi Tapio Murtoo
050 3458918 Sastamala

Tuotamme seulottua luomumultaa eri 
käyttötarkoituksiin Meiltä myös pihojen ja 
puutarhojen viimeistelykatteet.

Muista pihatöissä

Älä kasvata hometta taloosi
Talon terveyttä eivät uhkaa 
vain putkistovuodot, vaan 
myös ulkoa päin kulkeutu-
va vesi ja kosteus. Väärin 
ohjautuvat sadevedet, puut-
teelliset tontin kallistukset 
sekä pihan kasvillisuus voi-
vat aiheuttaa yllättäviä vau-
rioita talolle. Innokkaan vi-
herpeukalon kannattaakin 
muistaa muutama nyrkki-
sääntö pihatöitä suunnitel-
lessaan.

Onko talosta 
poispäin 15 senttiä 
kaatoa kolmen 
metrin matkalla?
Tämä on minivaatimus 
kaikilla rakennuspaikoil-
la, jotta varmistetaan pin-
tavesien valuminen oi-
kein ja estetään perustus-
ten kosteusvauriot. Hyvien, 
hiekkapohjaisten rakennus-
maiden vähetessä on otet-
tu käyttöön yhä haastavam-
pia rakennuspaikkoja, ku-
ten savipohjaisia peltoja ja 
kosteikkoja. Tällaisilla ton-
teilla asiaan on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Tarvitta-
essa selvitä tilanne yhdessä 
maanrakennuksen ammat-
tilaisen kanssa. Piha voi tar-
vita uudelleenmuotoilua tai 
salaojitusta. Mikäli tontin 
vieressä kulkee ylempänä 
sijaitseva tie, on tienomis-
taja tai -ylläpitäjä velvolli-
nen huolehtimaan, etteivät 
vedet katualueelta ohjaudu 
tontille. Varmista myös, et-
tä sadevedet ohjautuvat sa-
devesikouruista oikeaan 
suuntaan ja riittävän kau-
as talonkulmalta. Puhdista 
kourut vähintään keväisin 
ja syksyisin.

Onko sokkelin 
tai perusmuurin 
vieressä 40 sentin 
erotuskaista?
Tätä lähempänä taloa ei saisi 
olla eloperäistä ainesta. Tar-
vittaessa siis lapio käteen ja 
siirtämään kukkapenkit ja 
ruusuköynnökset sekä pois-
tamaan multa tai maa-aines 
talon ympäriltä aina hiek-
kaan asti. 

Ovatko lähimmät pen-
saat tai puut vähintään kol-
men metrin etäisyydellä ra-
kennuksesta? 

Puiden ja pensaiden 
juurten voima on yllättä-
vä. Juuret työntyvät talon 

perusmuuria vasten vau-
rioittaen sitä ja voivat kas-
vaa maavaraisen laatan al-
le ujuttautuen jopa viemä-
reihin. Kaikki puut on siis 
syytä pitää pois rakennuk-
sen läheisyydestä. Pajunsu-
kuisille puille ja pensaille, 
lehmuksille ja suurille pi-
hapuille suositeltava etäi-
syys talosta on vähintään 
viisi metriä.

Syökö köynnös 
seinääsi? 

Talojen seinustalle sijoitetut 
köynnöskasvit muodostavat 
ympärilleen mikroilmaston, 
joka on huomattavasti muu-
ta ilmanalaa kosteampi. Vil-
liviinin syksyinen kauneus 

voi olla rakennukselle kau-
histus. Kasvin voimakkaat 
ilmajuuret voivat pureu-
tua seinärakenteen sisään ja 
kulkea katolla ränneissä se-
kä vesikaton rakenteissa vau-
rioittaen niitä. Villiviinin al-
la oleva seinärakenne ei pää-
se kuivumaan ja voimakkaat 
köynnöskasvit tuovat muka-
naan myös pieneläimiä, ku-
ten muurahaisia ja hämä-
häkkejä. 

Teitkö terassin tai 
katoksen?

Yhä useamman innokkaan 
puutarhurin pihalle kohoaa 
viihtyisiä patioita, terasseja, 
katoksia ja pergoloita. Myös 
niiden rakennustekninen 

kestävyys ja vesien johtami-
nen on varmistettava kos-
teusvaurioiden välttämiseksi. 

Uusi talvi tulee puutar-
haankin 

Vaikka kevät onkin, kan-
nattaa pihaistutuksia suun-
nitellessa miettiä myös lun-
ta ja mihin se taas ensi tal-
vena aurataan. Varaa paikka, 
jossa lumet ja sulamisvedet 
eivät missään vaiheessa ai-
heuta ongelmia rakennuk-
selle. Väärään paikkaan is-
tutetut arvokkaat taimet ja 
pensaat 

Asiantuntijoina artikkelis-
sa ovat toimineet Hengitys-
liiton korjausneuvoja Tapa-
ni Moilanen sekä Kosteus- ja 
hometalkoiden ohjelmapääl-
likkö Juhani Pirinen.

Pihapuutarhuri voi monin keinoin hoitaa talonsa terveyttä. Kannattaa muis-
taa, että esimerkiksi villiviinin voimakkaat ilmajuuret voivat pureutua seinä-
rakenteen sisään ja kulkea katolla ränneissä sekä vesikaton rakenteissa vauri-
oittaen niitä. Kuva: Ympäristöministeriön kuvapankki/Pirjo Ferin.

Vuokoista kesä alkaa

Valkovuokkoa muistuttava, mutta huomattavasti 
kookkaampi kanadanvuokko kukkii kotoisia su-
kulaisiaan myöhemmin.

Kievarinkatu 3, HUITTINEN,
puh: 010 76 83646

Multasormi tekee
hyvää pihallesi

395

975
199,-

Hieno 
PUUTARHA-
KALKKI 25 kg

RUNKORUUSU
mini 45 cm
S-Etukorttitarjous

HUIPPUTARJOUS!

EKOKÄYMÄLÄ
L&T Ecomatic

(norm.
319,-)
Raj. erä

(norm. 12,50)

295

Ihanat
RUUKKU-
RUUSUT

kpl
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 • Alueviesti

Sastamalan vuoden ur-
heilija 2011 -tittelin voit-
ti ylivoimaisella äänten 
enemmistöllä Vammalan 
Lentopallon yleispelaaja 
Olli Kunnari. Äänestyk-
sessä annettiin kaikkiaan 
502 ääntä ja ääniä sai pa-
rikymmentä eri urheili-
jaa. Kunnaria äänesti 205 
henkilöä. Toiseksi eniten 
ääniä keräsi karting-au-
toilun kuninkuusluokassa 
Suomen mestaruuden vii-
me vuonna napannut Juu-
so-Matti Pajuranta. Kol-
manneksi äänestykses-
sä sijoittui 17-vuotiaiden 
sarjassa SM-kultaa 15 ki-
lometrin vapaalla hiihto-
tavalla voittanut Katri Ly-
lynperä. 

Vuoden urheilijaa ha-
ettiin yleisöäänestyksellä 
Alueviestin ja Tyrvään Sa-
nomien kautta.

Äänestäneiden kesken 
arvottiin kaksi 50 eu-
ron lahjakorttia paikal-
lisiin liikkeisiin ja kaksi 
30 euron arvoista lahja-
korttia Vinkin vapaa-ai-
kakeskukseen. Hanna-
Leena Esko Sastama-
lasta ja Pentti Järvinen 
Nokialta voittivat 50 eu-
ron lahjakortit, ja 30 eu-
ron arvoiset lahjakor-
tit Vinkkiin onnetar ar-
poi Marita Venäläisel-
le Sastamalasta ja Jari 
Välimaalle Hinnerjoel-
ta. Vinkin lahjakortit voi 
noutaa vapaa-aikakes-
kukselta, toiset postite-
taan voittajille.

”Kausi oli rankka mutta antoisa”
 ▶ Olli Kunnari pitää kaikki ovet avoinna, jatkopesti VaLePassakaan ei ole poissuljettu vaihtoehto.

 • Minna Isotalo

”Toivoin ja halusin voittoa, 
mutta se tuli vaikeimman 
kautta. Kun ymmärsin, et-
tä me todella voitimme, tuli 
hetkeksi tyhjä olo ja sitten ta-
pahtui sekoaminen. Nauratti 
ja itketti samaan aikaan”, ku-
vailee Sastamalan vuoden ur-
heilijaksi valittu Olli Kunna-
ri fi iliksiään Suomen mesta-
ruuden varmistumisen jäl-
keen.

Monet tahot olivat sitä 
mieltä, että Kunnarin kylmä-
päisyys ja onnistumiset olivat 
ratkaisun avaimet Vammalan 

Lentopallon Suomen mesta-
ruuteen. Mies itse korostaa 
onnistumisen olleen koko 
joukkueen ansiota. ”Yhdessä 
voitimme ja yhdessä olisim-
me myös hävinneet. Joukkue 
oli vahva vaihtopenkkiä myö-
ten. Jos jollain oli ratkaisupe-
leissä huonompi päivä, joku 
muu paikkasi tilanteen.”

Aika VaLePan riveissä 
on ollut Kunnarille rankkaa 
mutta samalla antoisaa. Hän 
arvelee kehittyneensä pelilli-
sesti kauden aikana. ”Aiem-
min olen pelannut enemmän 
vastaanottajan roolissa, täällä 
minulle räätälöitiin hyökkää-

vämpi rooli, joka on ollut fyy-
sisesti erittäin vaativa. Myös 
media on asetellut tietynlaista 
johtavan pelaajan viittaa har-
teilleni, mikä on luonut pai-
neita. Hienointa tässä kaudes-
sa on ollut mahdollisuus olla 
lähellä vaimoa ja lapsia, elää 
normaalia perhearkea.”

Onko lentopallon 
jälkeen elämää?

Olli Kunnari on ponnista-
nut lentopalloammatilai-
seksi Pohjanmaalta, Ala-
härmästä. Laji lumosi hä-
net jo kuusivuotiaana, kun 

pikkupojan tie vei isovel-
jen treeneihin. ”Olin pitkä 
ikäisekseni, joten pärjäsin 
mainiosti vanhempien poi-
kien porukassa. Hyvät ko-
kemukset ruokkivat intoa 
kehittyä pelaajana. Van-
hempiani nauratti kovasti, 
kun ilmoitin heille ryhtyvä-
ni lentopalloammatilaiseksi, 
sellainen kun tuntui alahär-
mäläisestä näkövinkkelis-
tä ihan hullulta ajatukselta.”

Mikäli fysiikka kestää, 
on kolmekyppisellä Kun-
narilla vielä paljon peli-
vuosia jäljellä. ”Äitini pii-
naa minua viikottain tivaa-

malla, mitä teen lentopal-
lourani jälkeen. Vastaus on, 
etten todellakaan tiedä, mi-
tä muuta voisin tehdä kuin 
pelata. ”

Lentopallon ystävien 
mieltä askarruttaa jo Va-
LePan joukkueen ensi kau-
den kokoonpano, ja ennen 
kaikkea Kunnarin tulevai-
suuden suunnitelmat.  ”Ky-
lillä kuulemma huhutaan, 
että olen lähdössä Venäjäl-
le, mutta mitään sopimus-
neuvotteluja ei ole juuri täl-
lä hetkellä meneillään. En 
ole missään nimessä sul-
kenut pois vaihtoehtoa jat-

kaa VaLePassa”, Olli Kunna-
ri vakuuttaa. 

Tähtipelaajan Sasta-
malaan jäämistä puoltaa 
myös se, että Arttu-poika 
aloittaa koulun syksyllä, 
minkä vuoksi ainoastaan 
perheen pää pakkaa mat-
kalaukkunsa, mikäli mie-
lii maailmalle pelaamaan. 

”Olen pelannut ulkomailla 
seitsemän vuotta elämäs-
täni. Perheeni on minulle 
kaikkein tärkein. Jos vielä 
lähden jonnekin muualle 
pelaamaan, pitää sen olla 
jotain todella erikoista ja 
ainutlaatuista.”

Olli Kunnari on Sastamalan vuoden urheilija. Lauantaina saavutettu kultamitali menee kuulemma muiden lättyjen seuraan kenkälaatikkoon jahka lapset Ella ja Arttu kyllästyvät sillä 
leikkimään. ”Ehkä hipelöin mitalia sitten joskus kiikkustuolissa. Nyt elän tätä päivää, ja muistot tuntuvat mitalia tärkeämmiltä.” Kuva: Marianna Langenoja

Vuoden urheilija

Palkinnot jaettiin Vammalan vappuparaatissa
Sastamalan kaupungin 
liikuntapäällikkö Ve-
li-Matti Tapio ojensi 
palkintolautasen len-
topalloilija Olli Kun-
narille, joka voitti yli-
voimaisesti Vuoden 
Urheilija -äänestyk-
sen, johon sai osallis-
tua Alueviestin ja Tyr-
vään Sanomien kautta. 
Kuvassa myös päätoi-
mittajat Maija Latva 
Alueviestistä (toinen 
vasemmalta) ja Minna 
Ala-Heikkilä Tyrvään 
Sanomista sekä Sasta-
malan vuoden urhei-
luseurana palkitusta 
Äetsän Jousiampujis-
ta puheenjohtaja Arto 
Suomi ja varapuheen-
johtaja Heimo Ahven-
ainen (oikealla.) Kuva: 
Hannu Moilanen.

 ■ Suomen mestaruus 
2012 (VaLePa) ■ Kreikan mestari 2010 
(Olympiaikos SC) ■ EM-kisojen 4. 2007 ■ Ranskan liigan pronssia
2007, 2008 (Cannes) ■ Suomen mestaruus 
2004 (Pielaveden Sam-
po) ■ SM-pronssi 2003 (Pie-
laveden Sampo) ■ Ranskan liigan All-
Stars pelaaja 2008 ■ SM-liigan paras 
pelaaja 2004 
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 • Maija Latva

VaLePan kultamitalijuhlinta 
huipentui lauantai-iltana Ho-
telli Ellivuoren serpentiini-
sembaloissa. Riemukkaaseen 
tapahtumaan osallistui noin 
350 henkilöä, joista jokainen 
sai kaulaansa kultamitalin saa-
puessaan juhlaan. Tapahtu-
massa muistettiin viireillä 10 
vuotta joukkueessa pelannut-
ta Eduard Venskiä ja juonta-
ja Ilkka Nykästä. Valkovenä-
läiselle keskitorjuja Venskil-
le sateli kovasti kiitosta hänen 
asenteestaan niin pelaajana 
kuin ihmisenäkin. Myös klu-
bi-isäntä Kalevi Heiskala sai 
huomionosoituksen.

Yhteistyökumppaneiden 
puheenvuorossa Vammalan 
Seudun Osuuspankin toimi-
tusjohtaja Jyrki Rantala lu-
pasi, että joukkueen tukieu-
rot pysyvät ennallaan. Mes-
taruudesta VSOP maksoi Va-
LePalle lisäbonuksen. Lisäksi 
VSOP on mukana uuden lii-
kuntahallin yritysyhteistyö-
kumppanina. Rantala myös 
muisti sekillä Osuupankin 
kummipelaajaa Olli Kunna-
ria sekä fi naalipelien yllättä-
jää, Arttu Lahdenperää.

Levorannan Autoliikkees-
tä VaLePalle luvattiin ensi 
kaudeksi käyttöön kuusi uut-
ta henkilöautoa. Iskelmä Sas-
tamala puolestaan lupasi, että 
tulevankin kauden vieraspelit 
kuullaan suorina lähetyksinä.

Juhlassa nähtiin myös 
vauhdikas pelaajaesittely ja 
VaLePan rumpuryhmän joh-
taja Aatu Kiviniitty joutui 
parturoitavaksi. Katso lisää 
www.alueviesti.fi 

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

Risupäivä Sastamalan
jäteasemalla la 5.5.

Puutarhajätteet maksutta,
kahvitarjoilua ja neuvontaa.

-palvelu

Tilaa Pärinä-palvelu avuksi vaikka kesämökin
kevätsiivouksen tai rakennustyömaan
jätehuoltoon. Pärinä noutaa remontti- ja
rakennusjätteet, isot jäte-erät, suuret esineet...
Tutustu tarkemmin www.lhj.  /PARINA

PAKUHUOLTO.FI - SE VIRKEÄ VAIHTOEHTO

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

VaLePaa juhlittiin Ellivuoren
serpentiinisembaloissa

Kolmessa polvessa. VaLePan monitoimimies Mauri Eskolle kauan odotettu kultamitali oli vieläkin isom-
pi juttu, kun sitä oli hakemassa myös oma poika, joukkueen kapteeni Antti Esko. Elokuussa kolme vuot-
ta täyttävä Veetikin pallottelee mielellään ja hän on myös muistanut kertoa hoitotädille, että isi on Suo-
menmestari.
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HUITTINEN Lauttakylänkatu 12, 32700 HUITTINEN Tarjoukset voimassa viikon tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Pidätämme oikeuden toimitusten viivästymisiin ja tuote-erien loppumiseen.

Tarhurin
PUUTARHAMULTA
50 L

4 SK 1200 
(0,06/l)

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

 AVAUS 
KESÄKALASTUSKAUDEN

HONKKARISTA!!
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Shakespeare 
TRION VAVAT
Trion sarjan kehittämiseen ovat osallistuneet 
pohjoismaiset hauen, kuhan, ahvenen, 
taimenen ja lohen kalastuksen ammattilaiset. 
Aihio on IM8-hiilikuitua, mustissa vapa-
renkaissa on titaaniset sisärenkaat. Vavoissa 
on myös korkkikahvat.

norm. 35,00 1400

norm. 39,95  1598

norm. 45,00 1800

norm. 45,00 1800

norm. 49,95 1998

norm. 49,95 1998

-60 %
Norm. à 
15,95 ja 4,95

Embo 
WC-PAPERI 
32 RLL ja
Emilia 
TALOUSPAPERI 
8 RLL Säkit

YHTEISHINTAAN

1395

Abu Garcia Cardinal
500 ALBI SARJAN 
AVOKELAT

501ALBI  
sh. 119,00  

3570

502, 503 ja 504ALBI 
sh. 129,00   

3870

patentoitu x-craftic alumiinirunko ja puola
patentoitu duragear vaihteisto
9 kuulalaakeria + vahvistettu IAR takasalpalaakeri
patentoitu everlast sangan-laukaisujärjestelmä
sis. varapuolan

-70 %

Penn 220 GTO 
LEVEL WIND 
VETOKELA
Norm. 69,00

4140

luotettava, teräksestä ja alumiinista 
valmistettu vetouistelukela
kevyt anodisoitu puola
2 ruostumatonta kuulalaakeria

-40 %

ONKIVAVAT
Laadukkaat lasikuituiset onkivavat

3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 4 M lyhyt malli

295 495 595 795 895 1095 695

IRTOJIGIT 100 G
Norm. 6,95

500

Hollantilaiset
ONKIMADOT 
50 g purkki

595

Quick
KURAMATTO

Värit vaihtelevat
myymälöittäin.

6 95/m

Tehokas!

Jysmä Verhoks 
KAIHTIMET 
Rullakaihdinten värit: 

valkoinen, ruskea tai sininen
vakiokorkeus 170 cm

Läpikuultavat:
  70 x 170 cm  Norm.10,95      7,67
100 x 170 cm  Norm.14,95   10,47 
120 x 170 cm  Norm.16,95   11,87
140 x 170 cm  Norm.19,95   13,97
160 x 170 cm  Norm.21,95   15,37
180 x 170 cm  Norm.23,95   16,77

Pimentävät:
  70 x 170 cm  Norm.14,95   10,47
100 x 170 cm  Norm.19,95   13,97 
120 x 170 cm  Norm.23,95   16,77
140 x 170 cm  Norm.27,95   19,57
160 x 170 cm  Norm.29,95   20,97
180 x 170 cm  Norm.32,95   23,07

-30%
KAIKKI LOPUT
VERHOKS 
RULLAKAIHTIMET

AUTOTALLI
5,1 x 2,3 m
harjakorkeus 2,7 m

Norm. 189,00  

10900

10 KPL ERÄ 
NOPEIMMILLE!

5 KPL ERÄ 
NOPEIMMILLE!

AGGREGAATTI 2 KW
Norm. 349,00  

20940 -40 %

Kotimainen
PELARGONIA

4 KPL 1000

LAADUKAS ALPINA 
PUUTARHATRAKTORI MALLI BT 98

moottori GGP7250,  414 cm3 
teho 7,1 kW
vaihteisto manuaali (5 eteen + 1 taakse)
leikkuuleveys 98 cm 
leikkuumenetelmä sivullepuhallus / multiclip

Norm. 1395,00

Alpina
PUUTARHATRAKTORI

119500
Alpina Puutarhakoneilla on 
yksityiskäytössä 2 vuoden takuu.
Kaikilla Alpina puutarhakoneilla on 
laaja Suomen kattava huoltoverkosto.

Shangri-La
OLESKELURYHMÄ

29900

2 mukavaa nojatuolia, 
sohva ja pöytä lasilevyllä 
helppohoitoista ja sään-
kestävää polyrottinkia

Norm. 599,00 

 Istuintyynyt sis. hintaan. 

Upeita ikivihreitä HAVUJA JA TUIJIA
P 17 astiataimia
useita eri lajikkeita: pylvästuija, timanttituija, 
sinikataja, kääpiökataja...

Yksittäin 6,95

3 KPL 
1850

PYLVÄSTUIJA
taimikorkeus 
100 cm +
kasvukorkeus 
5-8 m
paakkutaimi

Norm. 9,95

Thuja occ. Brabant

PYLVÄSTUIJA

KPL 595

TIMANTTITUIJA
SMARAGD

taimikorkeus 80-100 cm
kasvukorkeus 2-3 m
paakkutaimi

Norm. 10,95

TIMATTITUIJASMARAGD

KPL 695

MONIVUOTISET 
ALPPIRUUSUT 

Cunninngham`s White

Nova Zembla
Roseum Elegans 

1195

HONKKARISTA!!PUUTARHAAN

á 12,95

PERINTEINEN
KATISKA

2 KPL 2000 
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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. 

TERVETULOA ASIANTUNTIJAN PALVELTAVAKSI

VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA WWW.YRTTIAITTA.FI

YRTTIAITTA
Tyrvään Puistokatu 10, 

SASTAMALA
p. (03) 514 1166

Avoinna ark. 9-17.30 la 9-14

PROBIOOTTIplus
Maitohappobakteerit 
normalisoivat tehokkaasti 
suolistoflooraa, kun 
tasapainoa horjuttavat 
ruokavalion äkillinen 
muutos tai vieraat 
olosuhteet. Suoliston 
hyvinvoinnille.

E-EPA 500 mg
Erikoisvahva ja erityisen puhdas 
omega-3-kapseli. 70% omega 3:a. 
Sopii kaikenikäisille.

OMEGAT
Monipuolinen koko 
perheen öljyvalmiste, 
josta kalaöjyn ohella 
saa tyrnin, 
mustaherukan, 
jättihelokin ja 
pellavasiemenöljyjen 
elintärkeitä 
omega-rasvahappoja.

HUIPPU-
TARJOUS!

HUIPPU-
TARJOUS!

125 kaps. (29,15) 120+60 kaps. (73,70) 226,50/kg

120kaps. (33,20) 221,40/kg 500 ml (19,90) 33,80/kg

350 ml (31,90) 76,85/kg

200 ml (32,-) 147,-/kg

100 ml (17,90) 155,-/l

260 g (26,65) 76,55/kg 90 tabl. (28,30) 242,40/kg

60 tabl. (14,10) 

1990 2990

2790
1690

1990

2190

29401290

2690 1550

75,-

24,-

23,-

MAGNESIUM
Aktiiviselle liikkujalle 
ja itsestään 
huolehtivalle! 
Magnesiumia 
pitää saada 
päivittäin, sillä sitä 
poistuu kehosta 
virtsan mukana 
ja hikoillessa.

FERRONOL
Rauta + C- ja 
B-vitamiinivalmiste 
väsymykseen ja 
stressiin! 
Markkinoiden vahvin 
rautavalmiste, jossa 
mukana myös 
foolihappo.

OSTEOLIS
Sisältää kalsiumin lisäksi muita tärkeitä 
luustovitamiineja. K2- ja D3-vitamiinit 
huolehtivat kalkin kulkeutumisesta ja 
kiinnittymisestä luustoon ja ehkäisevät 
näin verisuonten kalkkikertymiä.

pH-balance
PASCOE
Happo-emästasapainolle. 
Puhdistu, virkisty, hoikistu! 
Poista happamat kuona-
aineet kehosta, olosi virkistyy, 
kevenee ja samalla tuet 
painonhallintaa.

MAGNESIUM-ÖLJY/
-SUIHKE
Ulkoisesti käytettävä magne-
siumöljy on nopea ja tehokas 
täsmäase magnesiumin 
puutteeseen, kramppeihin, 
suonenvetoihin, migreeniin 
jne. Hyvin imeytyvä.

TONALIN
Polttaa rasvaa, auttaa 
hoikistumaan ja 
kiinteytymään. 
Alkuperäinen, 
laimentamaton 
CLA-valmiste.

RELAXANT
Voide rasituksesta 
kipeytyneiden lihasten 
hierontaan ja rentoutta-
miseen, hartia- ja niska-
kipuihin sekä lihas-
kramppeihin. Voidaan 
käyttää myös lasten 
kasvukipuihin.

BIOTIINI STRONG
Vahvat hiukset ja kynnet 
kesäksi! Kokonaisvaltainen 
uutuus joka nopeuttaa 
hiusten ja kynsien 
rakennusaineen, keratiinin, 
muodostumista.

RAUSCH 
HIUSTINKTUURA
Tehokas erikoishoito eri 
syistä johtuvaan hiusten-
lähtöön. Vilkastuttaa 
verenkiertoa ja vahvistaa 
näin hiuspohjaa ja
hiustenkasvua. 
Kliinisesti testattu.

DIDA
Vatsan hyvinvointiin: 
Auttaa välttämään 
ilmavaivoja ja 
turvotusta 
ruokailun 
jälkeen. 
Edistää 
ruoan-
sulatusta.

Bio-Qinon Q10 GOLD 100 mg
Luonnollista energiaa, aidosta ja 
alkuperäisestä, hyvin imeytyvästä 
ubikinonivalmisteesta. Tutkitusti 
korkealuokkainen.

990
Sitraatti-

Magnesium

10,-
2 prk

590
Magnesium

1 prk

120 tabl. (8,65 ja 14,30)
54,15/kg ja 53,50/kg

150+30 kaps. (96,30) 585,95/kg

150 kaps. (37,-) 208,55/kg

60+60 kaps. (46,-) 

HUIPPU-
TARJOUS!

HUIPPU-
TARJOUS!

HUIPPUTARJOUS!

KAKSI YHDEN
HINALLA!

UUTUUS!

UUTUUS!

Tarjoukset voimassa 2.6.2012 asti, 
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Lisää tarjouksia 
kotiin jaettavassa 
LUONTAISTUNTIJA 

terveystuote-
oppaassa

 • Hannu Virtanen

”Kaikki tapaturmat voidaan 
välttää”, sanoo tehtaanjoh-
taja Jukka Vierimaa Ke-
miran turvallisuusperiaat-
teiden keskeisimmästä aja-
tuksesta.

Kemira Chemicals Oy:n 
ympäristön asukkaille on 
vastikään jaettu uusi tur-
vallisuustiedote. Tiedot-
teen sai 1 500 taloutta pa-
rin kilometrin säteellä teh-
taista. Viimeksi tiedote jaet-
tiin vuoden 2005 lopulla, ja 
muutokset ovat vähäisiä. 

Tiedote kertoo toimin-
taan liittyvistä turvallisuus- 
ja ympäristönäkökohdis-
ta sekä varautumisesta ke-
mikaalionnettomuuksiin. 
Suuronnettomuusvaaran 
Äetsän toimipaikalla aihe-

uttavat rikkidioksidi ja nat-
riumkloraatti.

Tehdas on mukana suur-
onnettomuusharjoitukses-

sa yhdessä aluepelastus-
laitoksen kanssa 8. touko-
kuuta.

”Täällä on silloin iso 
harjoitus, johon osallistuu 
kymmeniä pelastusajoneu-
voja kaukaisimpien tullessa 
Lempäälästä saakka”, Vieri-
maa kertoo.

Esimerkkinä mahdol-
lisesta onnettomuustilan-
teesta Vierimaa mainitsee 
siirtolinjan rikkidioksidi-
vuodon, joka on vielä akuu-
tisti hengenvaarallinen 
noin sadan metrin päässä 
tuulen alapuolella. Lähel-
lä sijaitseva Siwa-myymälä 
on 400 metrin päässä siir-
tolinjasta.

”Vaarallinen alue on siis 
tehtaan alueen sisällä ja on 
tuulesta riippuvainen”, teh-
taanjohtaja toteaa.

 • Hannu Virtanen

Johtavan vesikemiayhtiön 
paikkaa maailmalla havit-
televa Kemira avasi oven-
sa yleisölle Äetsässä torstai-
na. Yhtiö kertoi toiminnas-
taan, tuotteistaan sekä tur-
vallisuusasioistaan ja veipä 
halukkaat vielä kieroajelul-
lekin tehdasalueelleen.

”Onhan tänne mielenkiin-
toista tulla. Paikka ei ole ko-
vin tuttu, vaikka on ihan lä-
hellä”, avointen ovien päivän 

kutsua noudattanut Heikki 
Nelimarkka tuumaili.

Monen huulille nousee 
vielä Kemiran Äetsän tehtai-
den kohdalla nimi Finnish 
Chemicals, vaikka yrityskau-
pasta onkin jo ehtinyt kulua 
vuosia. Vuoden 2005 huhti-
kuun alusta saakka entinen 

”Finnis” on ollut Kemiran 
kokonaan omistama tytär-
yhtiö, ja sittemmin myös ni-
mi Kemira Chemicals Oy on 
kotiutunut näille kulmille ja 
jatkaa paikkakunnan kemi-

antehtaiden 75-vuotista pe-
rinnettä.

Tehtaanjohtaja Jukka Vie-
rimaan mukaan Äetsän toi-
mipaikassa on henkilöstöä 
noin 190 henkeä. Heistä Ke-
mira Chemicalsin palveluk-
sessa on lähes puolentoista-
sataa työntekijää. Noin 40 
henkeä on Kemira Oyj:n 
töissä, sillä yhtiö on keskit-
tänyt taloushenkilöstöään 
Äetsään.

Viestintäpäällikkö Päi-
vi Pelttari kertoi Kemiralla 

olevan toimipaikkoja kaik-
kiaan sata, joista kahdeksan 
sijaitsee Suomessa. Kemiran 
toimipaikat ovat 40 maassa 
ja työntekijöitä on kaikkiaan 
5 000. Yhtiö on Euroopan li-
säksi läsnä Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa, Lähi-Idässä, Af-
rikassa ja Aasiassa.

Kemiran suurimmat 
omistajat ovat Suomen val-
tio Solidium Oy:n kautta 
(16,7 %) ja Paasikiven su-
ku Oras Invest Oy:n kautta 
(18,2 %).

Avoimet ovet

Kemira kutsui kylään ja 
avautui naapureilleen

 ▶ 75-vuotiset tehdasperinteet jatkuvat Äetsässä. Vesikemiaan perehtynyt
 yhtiö on keskittänyt myös taloushallintoaan paikkakunnalle.

Marja-Terttu ja Erkki Kopra kyselivät avoimien ovien päivänä Kemiran kuulumiset. Vastaajana on käyt-
töpäällikkö Anne Nikula-Ranne, jonka takana talon väestä näkyy myös Sami Vuori.

Kaikkien tapaturmien välttäminen on 
turvallisuusperiaatteiden ykkönen

 ▶ Siirtolinjan rikkidioksidivuoto on esimerkki onnettomuustilanteesta.
 Hengenvaarallinen alue jää tehdasalueen sisäpuolelle.

Puhtaasta vedestä on pulaa 
maailmalla. Jopa pari mil-
jardia ihmistä kärsii vesi-
pulasta. Siksi monet ovat 
valmiita jopa vähentämään 
vedenkulutustaan. Jotta voi 
säästää vettä, täytyy tietää 
mihin sitä kuluu. 

Vesijalanjälki auttaa hah-
mottamaan asiaa. Se kuvaa, 
kuinka paljon yksittäinen 
ihminen, yritys tai koko-

nainen valtio kuluttaa vettä. 
Mukaan lasketaan talousve-
den lisäksi kaikki muukin 
vesi, jota käytetään tuottei-
den valmistukseen. Vesija-
lanjälki kertoo esimerkiksi, 
että kahvikupillisen tuotta-
miseen kuluu vettä suunnil-
leen yhtä paljon kuin kylpe-
miseen.

Viestintäpäällikkö Päivi 
Pelttari esitteli vierailijoille 

Kemiran työkenttää veden 
parissa. Hiilijalanjälki on 
tullut jo tutuksi käsitteek-
si ympäristöasioissa. Vesi-
kemian yhtiö puhuu vesi-
jalanjäljestä ja sen pienen-
tämisestä. Keinoina ovat 
veden puhdistus ja kierrät-
täminen.

Vesijalanjäljen yllättävin 
osa on niin sanottu piilovesi, 
joka tarkoittaa tuotteen val-

mistukseen kulunutta vet-
tä, joka ei näy lopputuotees-
sa. Valtaosa vedenkulutuk-
sestamme on piilovettä. Esi-
merkiksi suomalainen juo 
vettä keskimäärin kaksi lit-
raa päivässä ja käyttää 155 
litraa talousvettä kaikkeen 
elämiseensä. Kun mukaan 
lasketaan piilovesi, suoma-
laisen vedenkulutus nousee 
noin 4 700 litraan päivässä.

Vesijalanjälki hahmottaa vedenkulutusta

Tehtaanjohtaja Jukka Vierimaa vastaili yleisön 
esittämiin kysymyksiin tehtaan turvallisuusjär-
jestelyistä.



SASTAMALA

Torstaina 3.5.2012

Taimivalikoima parhaimmillaan.
Havuja, perennat, hedelmäpuita ym.

SASTAMALA

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 

BANAANIT
Kolumbia

099
kg

OSALLISTU MEILLÄ
MM-KISAVEIKKAUKSEEN

3 PARASTA PALKITAAN

-KILPAILU-
KUPONGIT
liikkeestämme

1. lahjakortti 100€ 2. lahjakortti 75€  3. lahjakortti 50€

Kisaveikkauksen hinta 5€/kuponki.
Tuotto VaPS-Hockey juniorityöhön.
Kuponki palautettava liikkee-
seemme 5.5. klo 14.00 mennessä.

e

KIVINIITYLTÄ KESÄÄN

KIVINIITTY
WWW.KIVINIITTY.NET 

SasTAMALA 0207 431 060 - HUITTINEN 0207 4310 65

Kesän tarvikkeet kattavasti Kiviniityltä!
Kiinnitystarvikkeet, sähkötyökalut, puutarhapumput, letkut, liit-
timet, ruohonleikkurit, trimmerit, sahat, maantiivistäjät, tikkaat, 
betonimyllyt, peräkärryt, mönkijän kärryt, kottikärryt, rakennus-
telineet, grillit, venetrailerit, painepesurit, kompressorit, maala-

ustarvikkeet, työasut, hengityssuojaimet, käsineet, jalkineet...

Paikallisesti palvellen, Kivinitty Sastamala ja Huittinen!

Katso sivut 4-5
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LIIKKEEMME JUHLAVUODEN

LYÖMÄTTÖMÄT
TARJOUKSET

LIIKKEEMME JUHLAVUODEN

LYÖMÄTTÖMÄT
TARJOUKSET

Meillä ratkaisu väsyneille jaloillesi,
vaikutus joka päivä koko kehossa

Jalkineiden

Työpäivän jälkeen virkeänä kuntoilemaan

La 5.5. klo 9.30-14.00
liikkeessämme Footbalance-
fysioterapeutti Olli Lehtinen

                  4-parin

sukkapaketti
musta tai valk.

Vapaa-ajan kengät
Superstar

Heidi hame
valkoinen ja vihreä

Classic
Cayman
Aikuisten ja lasten

aikuisten takit
naisille ja miehille

Kevään laadukkain
KEVÄTTAKKI
huippuominaisuuksilla

Virallinen

MM-kisapaita

MM-ILMAVEIVI-
SETTI

Asics Gel-1160W

Asics Gel- GT2160

(139,-)

Juhlatarjoukset voimassa 2 viikkoa tai
niin kauan kuin tavaraeriä riittää

Huumassa
mukana: - Haluttu lahja -

99,90

79,90

(ovh. 259,-)

JR SR

(179,-)

(ovh. 44,90)

14,90

49,90

H A G L Ö F SH

129,-

V

19,90

7,90 39,90

19,90
/pari

                    Lenkkari ja
kävelykenkä päivä La 5.5.

Kevään jalkineet tarjoushintaan!

Pyydä meiltä ilmainen
Foorbalance jalka-analyysi

-pohjallisilla
30 vrk:n palautusokeus jos et ole
tyytyväinen tekemiimme pohjallisiin

Yhteistyö-
Onnittelut

SM-mestareille

Yhteistyö-
Onnittelut

SM-mestareille

Äidille Onnea 13.5.Äidille Onnea 13.5.

V

J hl t j k t i

Large Logo T-paidat
Aikuisten ja lasten.
Useita eri värejä

39,90 49,90

TO-LA

2
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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 4.5. WIGREN, LEIVO  La 5.5. PYYMÄKI, SAVUPOJAT  Ma 7.5. AALLON LEIPOMO

MAUKASTA KOTIRUOKAA

Ilman korttia 15,96 12-pack (3,58 l) sis. pantit 1,80

Ilman korttia 3,59 pkt (3,99 kg)

Ilman korttia ja yks. 1,39 ps (6,04 kg)

Ilman korttia 3,99 rs (6,65 kg)

Hinnat voimassa to-su 3.-6.5. ellei toisin mainita.

Fosters
OLUT
12 x 0,33 l (3,08 l)
sis. pantit
1,80

TONNIKALA-
PALAT
vedessä tai öljyssä
200/150 g (8,33 kg)

Atria Atrilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g (3,13 kg)

-13 %

250 299
ps-16 %

250
-12-33 %

-25 %

Saarioinen
SALAATTI-
KASTIKKEET
350 g (5,40 kg)

Pintamaustetut
PORSAAN ULKOFILEEPIHVIT
mustapippuri ja yrtti-valkosipuli
360 g
(11,08 kg)

Ilman korttia 95,69 rs (11,81 kg)

-39 % 399
rs

HK
NAUDAN JAUHELIHA
400 g (6,98 kg)
rajoitus: 2 rs/tal.

Ilman korttia 3,39 rs (8,48 kg)

-17 % 279
rs

MEIJERIVOI
400 g (6,25 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 2,99 rs (7,48 kg)

-16 % 500
GRILLATTU BROILER

499
kg

PERUNA-
SIPULI-
SEKOITUS
500 g (1,00 kg)

Jamie Olivier
YRTTI-
RUUKUT
persilja, 
rosmariini,
ruohosipuli ja
timjami
Tanska

Ilman korttia ja yksittäin 3,29 tlk (3,29 l)

Ilman korttia 5,49 rs (10,56-10,98 kg)

BROILERIN
FILEEPIHVIT
maustamaton ja
hunajamarinoitu
500-520 g
(8,63-8,98 kg)

-18 %

Ilman korttia 2,69-2,99 pkt (13,45-14,95 kg)

Atria
GRILLIKINKKU
JA -KALKKUNA
200 g (11,45 kg)

229
kpl

-14-23 %

BANAANIT
Kolumbia

099
kg

Lähellä leivottu
KIVIARINARIEVÄ
400 g (3,98 kg)

159
kpl279

pkt

Voimassa to-la 3.-5.5.

Voimassa to-la 3.-5.5.

Voimassa to-la 3.-5.5.

Tuoreet
KATKARAVUT
liemessä

Tapolan
VIIDEN TÄHDEN
RILLIMAKKARA
380 g (7,34 kg)

Ruokamestarin
GRILLIPIHVIT
porsaan ulkofi leestä

I

Ruodoton
LOHIFILEE
Norja

995
kg

2 tlk

SAVUSIIKA

895
kg

HERKKUTORILTA HERKKUTORILTA

Ilman korttia ja yksittäin 1,79 pkt (4,48 kg)

-10 %

2 pkt
Ilman korttia 2,29 pkt (6,54 kg)

-17 %

Valio
OIVARIINI
600 g (4,98 kg)

-24 %

2   rs
Voimassa to-la 3.-5.5.

Voimassa to-la 3.-5.5. Voimassa to-la 3.-5.5. Voimassa 3.5.-1.8.2012

ERÄ

2   rs

Ilman korttia ja yksiittäin  0,75 ps (1,50 kg)

2  pkt
12  

pack

2  prk

Tropicana
TÄYSMEHUT
1 l (2,50 l)

Danone
Activia
JOGURTIT
2 x 125 g
(3,33 kg)

B
K

OOOOOOIIIIIIIII
ggggg))))))

Herkkutorilta

HerkkutoriltaHerkkutorilta 249
kpl

ERÄ 100

2495
kg 1095

kg 449
rs

250

189
plo500

1399
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TORSTAI

Veetı

Arvomme
kesärenkaat

Nokian Hakka Blue 205/55 R16

10.5. klo 9-20

klo 19

MP Rehaxilta mukavat 
mutkat: skootterit, mopot, 
kevarit ja mönkijät sekä 

lasten crossit ja mönkijät
Nokia-renkaiden uutuudet
Senotec - alustasuojaukset 

ja autojen äänieristykset 

Esittelyssä torstaina:

Levoranta
Rokkaa

Munkkikahvitarjoilu
50:lle ensimmäiselle kahvit

Levoranta-termomukista
ja muki mukaan!

klo 17
Autot ilman pohjahintoja! 
Autot nähtävillä to klo 9 alkaen.

Autohuutokauppa

klo 18 alkaen 500 annosta
Hodaritarjoilu

MAANANTAI
Wi ener-kahvitarjoilu

7.5. klo 9-18.30

www.levorannanauto.fi

12.5. klo 10-15

Täytekakkukahvit

Elvis Show 
by Aron

klo 12

PERJANTAI
11.5. klo 9-18.30

klo 11 alkaen 500 annosta

Heinon lihasoppaa

Vammalan autokatsastus tekee 

ILMAISIA AUTOJEN
KEVÄTTARKISTUKSIA

Kahvitarjoilu

KESKIVIIKKO

50:lle ensimmäiselle lapselle 
(aikuisen seurassa)
matkalle mukaan 

Miina ja Manu
-cd-kirjapaketti!

9.5. klo 9-18.30
Wi ener-kahvitarjoilu

klo 12 alkaen 
Autojoukkojen 
Turun killan

ajokuntotestit

Paikalla humalalasit 

ja törmäysvaaka
Tule ja hämmästy!

klo 13 RC-autorata
yhteistyössä Ford Credit

Levorannan 
aika-ajot

Tule kilpailemaan,
parhaat palkitaan!

Arvomme tasatunnein
11, 12, 13 ja 14 lapsille 

100 upeaa pehmolelua

Rahoitustarjous, voimassa ajalla 7.5.-31.5.2012 tehtyihin kauppoihin. Koskee uusia Fordeja varastosta, rek. 15.6.2012 
mennessä, uusia Subaruita sekä uusia vaihtoautokauppoja. Kiinteä korko 1,95%, perust.kulu 180e, käsittelykulu 8e/
kk. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Esim. auton hinta 20.000 e, vaihtoautohyvitys tai käsiraha 4.000 e, 60 kk, 
1,95%, perust.kulu 180e, käsittelykulu 8e/kk; 291e/kk; luottokustannus 1.460e, tod. vuosikorko 3,53%

Voita F1-matka

Osallistu liikkeessämme tai netissä juhla-arvontaamme 7.-31.5. Palkintona upea, täyden paketin 
matka Hungaroringin F1-kisaan (1 hlö, arvo 1290 euroa). Matkaan sis. Finnairin lennot, *** hotelli-
majoitus, kuljetukset kentälle ja kisapaikalle sekä kullanarvoinen lippupaketti (3 vrk) GOLD4-luokkaan, 
josta on loistava näkyvyys kilparadalle. Vastuullisena matkanjärjestäjänä Lehtimäen Matkat. 

Hungaroring

Sisältää upean 

GOLD4-kisalippupaketin (3vrk)!

26.-30.7.2012

Avajaisviikko 7.-12.5. Kauppakaari 10, Vammala

Tervetuloa uuden
suurmyymälän avajaisiin

Kahvitarjoilu

TIISTAI 8.5. klo 9-18.30

Grillistä makkaraa
klo 11 alkaen

Hakalan Verhoomo Oy:n 60 v. juhlavuoden 
kunniaksi Lectican koko tuotanto:

Lectica-matkailuauto, Lectica -kuorma-auto 
ja Lectica-pienoisbussi. Tervetuloa tutustumaan!

Esittelyssä tiistaina:

100:lle ensimmäiselle tyylikäs 

Levoranta t-paita

Ford- ja Subaru-määräaikaishuoltoihin
KAUPANPÄÄLLE

TUULILASINPYYHKIJÄT

Huollon tarjoukset
FORD JÄRKIHUOLTO henkilöautoille

bensiinimoottorit 99,- (norm. 120e) 

dieselit 119,- (norm. 140e) 

7.-12.5.

-10%

-20%

-30%

Koskee avajaisviikolla tehtyjä/varattuja huoltoja

Yli 30e varaosa/varusteostoon
KAUPANPÄÄLLE NÄYTTÄVÄ 
FORD RETRO-SATEENVARJO

(norm. 59,-) Raj. erä, 1kpl/asiakas, 
ei jälleenmyyjille

EZETIL E28 -autojääkaappi 
ILMASTOINTIHUOLTO 89,- (norm. 140e) 

19,90

Kiinteä korko 
uusiin ja vaihto-

autoihin vain

1,95%
voimassa 7.-31.5.

Uudet Fordit ja Subarut
sekä vaihtoautot

huikein tarjoushinnoin!

Seuraa avajaisviikolla

levorannanauto.fi

ja ilmoituksemme lehdissä

Avajaisviikolla 
Levoranta&Ford Credit 

arpovat

2 kpl upeita
polttomoottorikäyttöisiä

FORD RC-autoja
(arvo à 450 e)

Osallistu
liikkeessämme!

LAUANTAI

Jokeri 
Pokeri Box

klo 11, 13

4
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23.890

17.890 17.890

28.890

25.890 21.890

Opel Insignia Sports Tourer 
Essentia 1,6 Ecotec 115hv -10
Iso ja vaalee, näyttää ja tuntuu hyvältä! 
Ilmastointi, 2xrenk., lohkol. ja sisäp., vetok., 
CD, h-kirja, 24 tkm

Ford Focus 1,6 Ghia A4 4d -09
Vähänajettu automaatti, näitä on harvoin 
tarjolla! Aut.ilm., vak.nop., 2xrenk., alut, 
lohkol. ja sisäp., h-kirja, CD, kats. 3/12, aj. 
59 tkm

Kia Carnival 2,7 V6 EX 5D A/T 
7P -08
Hulppeat tilat seitsemälle ja vahva 190 hv 
automaatti joka jaksaa mennä! Aut.ilmast., 
2xrenk., alut, vak.nop., lohkol., h-kirja

Ford Transit 300L 2,2TDCi 140 
hv Van Trend Puolikorkea -10
Pitkä, puolik., 140 hv, näitä kaikki hakee! 
Alvillinen, ilmast., vaner.tavaratila, vak.nop., 
vetok., lämm.tuulil., Webasto+kello, 93 t

Ford Transit connect SWB 
1,8 TDCi 110hv Trend -11
Uutta vastaava, täysi alv, vähänaj. takuuauto 
hyvin var., monta tonnia alle uuden! Ilmast., 
2xrenk., alut, Webasto + kello, 3 tkm

Vaihtopakuja
Vain yhdellä ollut, alvillinen, nätistä ajosta! Ilmastointi, 
2xrenk., Webasto + kello, lämm.tuulil.,
vetok., h-kirja90 tkm

4.890
Ford Mondeo 1,8i Ambiente 
Plus 4d -00
Näin hienoja ja hyvin pidettyjä tulee har-
voin vastaan! Ilmastointi, 2xrenk., 
kaukos.keskusl., CD, h-kirja, 158 tkm

Toyota Verso 2,0 D-4D Linea 
Sol Plus 7p -10
Tilaihme muuntuu tarpeen mukaan, reilu 
istumakorkeus, hyvä näkyvyys! Autom.ilmast., 
2xrenk., per.tutka, vetok., 54 tkm

4.890
Saab 9-5 2,3t Business -00
Saabiin suomalainen luottaa! Autom.ilmast., 
2xrenk., vak.nop., CD, lohkol. kats. 2/2012, 
212tkm

5.890
Volvo S70 2,5 20V -98
Kestämään tehty galvanoitu komeus ja on 
kuin pumpulissa pidetty! Nahkasom.verh., 
ilmast., vak.nop., lohkol. ja sisäp., 2xrenk., 
h-kirja, 260 tkm

Fiat Ducato Maxi 20 2,3 
Multijet 11,5 m3, ka -09
Alvillinen, eritt.siisti, 1 om., 2xrenk., Webasto 
+ kello, vaner.tavaratila, vetok., kaukos.keskusl., 
h-kirja, 85 tkm

Ford Transit 300S 2,2TDCi 85 hv Van -08

21.890

Huippusiisti, 1 om., kevyestä ajosta, ilmastointi, lohkol. ja si-
säp., vaner.tavaratila, vak.nop., 
vetok., 2xrenk., alv0%, 149 tkm

VW Transporter Trendline umpi 1,9 TDI 62 kW -08

17.890

Kuluttaa vähän, pienet käyttömaksut, millä ajat edullisem-
min? Webasto kellolla, 2xrenk., 
lohkol., CD, vetok., 144 tkm

Ford Fiesta Van 1.4TDCi 68hv -05

5.890

Käytännöllisyys ja käyttövarmuus parasta luokkaa! Webasto 
kellolla, ilmast, vaner. tavaratila, vetok., 
lämm.tuulil., h-kirja, sis.alv, kats. 2/12

Ford Transit Connect S 1,8 TDCi 75hv -09

1-omisteinen, alvillinen kätevä kuljetin! Erittäin siisti, ilmas-
tointi, 2xrenk., lämm.tuulil., Webasto 
+ kello, h-kirja, k. 11/11, 109 tkm

Ford Transit connect S 1,8 TDCi 75hv -07

13.890

18.890

23.890
Ford Transit 300L 2,2TDCi 85 
hv Van -08
Pitkä 325 cm, puolikorkea, näitä kaikki 
hakee, ilmastointi, Eberi + kello, 2xr., lämm. 
tuulil., vaner.tav.tila, kats. 4/12, 79 tkm

Kaikkea kivaa
lisää netissä:
levorannanauto.fi

25.450

Yli 400 auton valikoima: www.levorannanauto.fi

10.890

5.890

Kia Sportage 2,0 4WD EX -05
Maastoon, kaupunkiin, maantielle, ihaile 
sisäilme nettikuvista! Autom.ilmast., 2xrenk., 
vak.nop., h-kirja, 181 tkm, kats. 4/12

9.890
Ford Mondeo 1,8i 110hv Amb. 
S STW -05
Vain yhdellä ollut! Ilmastointi, 2xrenk., 
lämm.tuulil., lohkol. ja sisäp., CD, merk-
kihuollettu, kats. 1/2012, 183 tkm

6.890
Citroen C3 1,4i SX -05
Kyllä pienkin on kaunista! Vähänajettu, 
helmikuussa katsastettu, ilmastointi, 
2xrenk., alut, vetok., CD, h-kirja, 96 tkm

6.890
Ford Mondeo 2,0TD 115hv Ghia 
Sedan 4d -01
Ajatko paljon? Haluatko tilavan ja turvallisen 
auton, joka ei maksa liikoja? Tästä teet fiksun 
valinnan. Aut.ilm, 2xrenk., vak.nop., 221 t

6.890
Renault Laguna Hatchback 1,6 
16V -06
Ison, uudenkarhean auton ohjaimiin 
pikkurahalla! Ilmastointi, 2xrenk., lohkol. 
ja sisäp., 150 tkm

Ford Mondeo 1,8i 110hv Trend 
Wagon -03
Kokokomea iso farmari pienellä rahalla! 
Autom.ilmast., lohkol. ja sisäp., alut, 
lämm.tuulil., CD, h-kirja, 229 tkm

Ford Focus C-MAX 1,6 TDCi 
109 hv Trend 5d -05
Monikäyttömalli, jonka kyytiin on aina yhtä 
mukava istua! 1 om., aut.ilm., 2xrenk., 
vak.nop., vetok., lohkol., juuri huoll. 139 t

10.890

17.790 14.85016.890 13.890 13.890 12.890
Volvo V70 D5 Classic aut -07
Katso ja ihastu, kestää vertailun vaikka 
uuteen autoon! Aut.vaiht., aut.ilm., nahka-
verhoilu, vak.op., Xenon, 2xrenk., h-kirja

Mazda 3 2,0 GT 4d -06
Näyttää ja tuntuu sporttisen ärhäkkääl-
tä! Autom.ilmast., 2xalut, Xenon-valot, 
lohkol. ja sisäp., CD, h-kirja, 62 tkm

Ford Focus 1,8 TDCi 115hv 
Collection 5 d -08
Nafta on edelleen halpaa ja Focus kulkee 
tunnetusti vähällä! Aut.ilm., Webato + kello, 
vak.nop., lämm.tuulil., lohkol., CD, 89 tkm

Citroen C3 picasso HDi 90 
Confort -10
Sympaattinen tilaihme, jonka hinta ei huimaa! 
Ilmastointi, 2xrenk., vak.nop., lohkol. ja 
sisäp., CD, h-kirja, 47 tkm

Ford Focus C-MAX 1,8 TDCi 115 
hv Trend -07
Miellyttävää ajoa pitkäänkin matkaan! 
Ilmastointi, Xenon-valot, lämm.tuulil., 
Webasto + kello, 2xalut, h-kirja, 111 tkm

Volvo S60 2,4 140hv 
Business AT -03
Jo on Volvo osannut tehdä hienon värin! 
Autom.ilmast., 2srenk., lohkol. ja sisäp., 
nahkasom.verh., vak.nop., vetok., 131 t

VW Passat Comfortline 2,0 
FSI 110 kW Tiptronic-aut. -07
MIso, vaalee ja automaatti, tätä ihan ihaillen 
katsoo! Autom.ilmast., vak.nop., per.tutkat  
lohkol. ja sisäp., 2xrenk., h-kirja, 110 tkm

17.890

19.890 18.89018.890 18.890
Ford Mondeo 2,0 TDCi 140hv 
autom. Trend Design Wagon -09
Avarat sisätilat, mahtava ajettavuus ja mu-
kavuusvar., täyden kympin auto! Aut.vaiht., 
aut.ilmast., per.tutka, Webasto+kello

Ford Focus 1,6 Trend Design 
STW -10
Järkivaihtoehto uudelle! Haluttu uusiko-
rinen suosikkivärillä, autom.ilmast., loh-
kol. ja sisäp., vak.nop., 2xrenk., h-kirja

Ford Mondeo 2,0 145 hv 
Trend M5 Sedan -07
Vähän ajettu 145 hv bensamalli, näitä on 
vähän tarjolla, ESP, 1-om., erik.vant., ilmast., 
h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk., 69 tkm

Ford Mondeo 2,0 145 hv Trend  
Wagon -07
Mondeon suunnitteeluun on panostettu, sen 
näkee ja tuntee! Tilava perhefarmari hyvää 
hakevalle, aj. vain 75 tkm

Ford Focus 2,5 ST 
225hv 5 d -07
TMukavasti muriseva tehotykki kevätiltojen 
cruisailuun. Aut.ilm., erik.vant., 2xrenk., Reca-
ro-penkit, lohkol. ja sisäp., h-kirja, 74 tkm

21.890

31.890 28.89029.890 25.890
Subaru Forester 2,0 
XS VR AT -10
1-omisteinen takuuauto, tuhansia euroja 
alle uuden hinnan! Aut.vaiht., aut.ilm., 
2xrenk., alut, Webasto+kello, Xenon-valot

Subaru Forester 2,0 X 4R AT -08
Maistuu joka metrille hyvältä, maantiel-
le, kaupunkiin, kinttupoluille! 1 om., aut. 
ilm., aut.vaiht., vak.nop., Xenon, 
2xrenk., 63 tkm

Volkswagen Passat CC 1,8 TSI 
160 hv -09
Matala ja pitkä linja antaa urheilullisen 
ilmeen! Autom.ilmast., vak.nop., 2xalut, 
per.tutkat, h-kirja, kats. 2/12, 61 tkm

Ford Mondeo 1,8 TDCi 125hv 
Ghia 5 d -10
Hienot Mondeot löydät Levorannasta! 1 om., 
autom.ilmast., Webasto + kello, vak.nop., 
2xalut, per.tutka, lämm.tuulil., h-kirja, 46 t

Jaguar XF 3,0 D S Premium 
Luxury -09
Autom. ja huippuvarusteet, mahtava vääntö 
600 Nm, keskikultus vain 6,2 l/100 km, 
Bi-Xenon, nahkaverh., navi, per.kamera

58.890

5.890
Renault Megane Break 1,6 16V 
-06
Hintatietoinen ottaa tämän ihan mielel-
lään! Ilmast., 2xrenk., lohkol. ja sisäp., 
vetok., CD, h-kirja, kats. 1/12, 167 tkm

4.890
Ford Focus 1,6i Limited
Wagon -04
Supersuosikki, tähän hintaan ja vielä 
vapailla markkinoilla! Helluntaina tällä jo 
joku onnellinen heilastaa!, 207 tkm

9.890
Ford Transit 300L 2,0TDI 
100 hv Van -03
Alvillinen, haluttu pitkä malli, 325 cm vaner. 
tavarat., 100 hv, 2xrenk., keskusl., vetok., 
siisti, toimiva peli, kats. 2/12, 306 tkm

16.890
Ford Ranger Pick-Up Regular 
Cab 2,5TD 4x4 -05
Hyvä neliveto pitkällä lavalla, 1 om., sis.alv., 
2xrenk., lohkol., vetok., h-kirja, kats. 11/2011, 
101 tkm

9.890
Peugeot Boxer 330 M 2,0 
HDi keskipitkä, matala -05
Kevään kaikkiin kuljetustarpeisiin, meiltä 
edullisia pakuja löytyy! Ilmastointi, 2xrenk., 
vaner.tavaratila, Webasto + kello, 135 tkm

6.890
Toyota Hiace 2,4 Dsl 4ov 
pitkä -00
Hartiapankkirakentajalle tai remonttireiskalle, 
alvillinen pitkä malli, hyllyt tavaratilassa, 
2xr., vetok., keskusl., kats. 4/12, 217 tkm

Kauppakaari 10
Vammala
38200 Sastamala

10.890
Opel Astra OPC 1,6 XE1 
Twinport 105hv 5 d -07
Jo on osannut Opel tehdä hienon värin! 
Ilmastointi, 2xrenk., lohkol., h-kirja, met.väri, 
102 tkm

Tuttu Levoranta,
uusi osoite:
KAUPPAKAARI 10

31.850

Volvo V70 D5 AWD Summum aut -08
Voiman tuntee, neliveto, parhaat varusteet ja automaatti! 
Nahkaverhoilu, Xenon, autom.ilmast., 
lisälämm. + kello, per.tutka, 2xrenk.

17.790

Fiesta 1,6 TDCi 90 hv Titanium 5 d -09
1 omisteinen, tulipunaisen kaunis uuden mallin Fiesta, 
vahva 90 hv diesel, ilmastointi, 
2xrenk., alut, vak.nop., h-kirja

11.890

M-B S 320 Lang 3,2 V6 Automaatti (140) 4d -96
Diplomaattitasoa, Suomi-auto! Tämän ratissa vaatimatto-
mammankin kaverin itsetunto vahvistuu! 
Nahkaverhoilu, erittäin siisti, kats. 11/11

25.890

Mondeo 2,0 TDCi 140hv DPF Ghia 5 d -10
Diesel tien päällä viihtyvälle, kulkee vähällä ja jaksaa 
mennä! Webasto kellolla, vak.nop., 
alut, lämm.tuulil., 2xrenk., h-kirja 22.890

Volvo V70 2,4 (140) Classic Business aut -08
Perhefarmari isältä pojalle! Levorannan runsaasta vali-
koimasta löydät Volvot, kaikkia korimal-
leja. Kuvan huoll. Suomi-auto, aut.vaiht.

14.890

Volvo V70 2,5T AWD Summum 
Geartronic -05 Volvot on tehty kestämään! 1 om., 
laatuyksilö, kilsat ei näy eikä tunnu 
missään! Aut.ilm., 2xrenk., vetok.17.850

Focus C-MAX 1,8 TDCi 115 hv Trend 5d -07
Nykyajan viihtyisä monikäyttömalli extra-herkuilla! 
Panoramalasikatto, lisälämm.+ajastin,
lämm.tuulil., 1 om., 2xrenk., h-kirja

18.790

Mondeo 1,8 TDCi 125 hv Trend Wagon -08
Tilava ja taloudellinen diesel. Hyvät varusteet ja 
kohtuukilometrit! Autom.ilmast., 
2xrenk., lohkol. ja sisäp., h-kirja, 76 tkm20.890

Mondeo 2,0 TDCi 130 hv Ghia A6 5-ov -07 
Yksityisajosta, 1 om., huollettu, ihaile kuvat ja kaikki 
varusteet netistä, mm. kattoluuk-
ku, Xenon, vetok., 2xalut, lämm.tuulil.

8.890

Ford Focus 1,6TDCi 90hv Trend Wagon -07
Focus kulkee tunnetusti vähällä, normi vain 4,5 l/100 km! 
1 om., ilmastointi, Webasto + kello, 
2xrenk., h-kirja, kats. 10/11, 199 tkm 4.890

Nissan Primera 1,6 Serenade -01
Kuuma kesä tulossa, tässä on automaatti-ilmastointi! 
Kahdet renkaat, CD, lohkol. ja sisäp., 
komea väri, kats. 11/11, 175 tkm8.890

Volvo V70 2,4 140hv AT -03
Isältä pojalle ja pojanpojalle! Autom.vaiht., autom.ilmast., 
vak.nop., 2xrenk., lohkol. ja sisäp., 
kats. 1/12, eritt. siisti, 272 tkm9.790

Ford Focus 1,6 100hv Trend Wagon -05
Ilmastointi, 2xrenkaat, Kauko-ohjattu keskuslukitus, 
Lohkolämmitin ja sisäpistoke, 105 tkm

27.890

Subaru Legacy 2,0 D ZS Business Wagon -09
Vähänajettu laatuneliveto! Autom.ilmast., nahkaverh., 
vetok., vak.nop., 2xrenk., h-kirja,
49 tkm

10.890

Opel Astra Wagon Enjoy Special 1,8 
125 hv -06 Astra yllättää tiloillaan, hillityn hieno 
perhefarmari järkirahalla. Ilmastointi,
 2xrenk., CD, h-kirja, 110 tkm

Mitsubishi Outlander 2,4 Intense AT -05
Näköä ja kokoa mitä maastoautossa pitääkin olla! Huomaa 
ajomäärä 115 tkm

16.890

Subaru Outback 2.5 AT -04
2 x renkaat, Alustasuojattu, Aut.ilm., CS-soitin, Lohkol. ja 
sisäp., met.väri, Panorama-lasikatto, 
Vakionop.säädin, Vetok., 127 tkm 18.890

12.890

Mazda 3 HB 1,6 Touring 5d -06
Mazda on aina osannut tehdä tylikkäät autot! 
Autom.ilmast., 2xrenk., alut, lohkol., 
CD, h-kirja, 79 tkm 11.850

Focus 1,6 TDCi 109hv Trend Sedan -05
Focus kuluttaa minimaalisen vähän, normi 4,5 l /100 km! 
1 om., ilmastointi, 2renk., alut, lämm.
tuulil., vetok., merkkihuollettu, 109 tkm

24.890

Ford S-MAX 2,0 TDCi 140 hv Titanium aut. -09
Tervetuloa kyytiin, huippuvarusteet, nahkaverhoilu, 
istuimet 7:lle, Webasto + kello, aut.ilm., 
lasikatto, vak.nop., 1 om., h-kirja

13.890

Opel Astra Enjoy Special 1,8 125 hv 5 d -07
Viisiovinen, melkein kuin farmari! Ilmastointi, 2xrenk., 
lohkol. ja sisäp., CD, sähköikk., 
h-kirja, 47 tkm

19.890

VW Golf plus Sportline 2,0 TDI 103 kW 
PowerD DSG-aut. -08 Makea väri, mahtavat tilat, 
miellyttävä automaatti! Autom.ilmast., 
2xrenk., erik.vant., lohkol., h-kirja

3.890

Opel Vectra 2,2 16V Elegance Wagon AT -01
Leppoisaa ajoa automaatilla! Autom.ilmast., 2xrenk., lohkol. 
ja sisäp., vak.nop., vetok., CD, kaukos.
keskusl., 217 tkm

10.790

Citroen Xsara Picasso HDi 110 SX 
Vision -08 Tyylillä tehty, muotoilultaan rohkea, 
kiehtovia yksityiskohtia sisällä ja päällä! 
Autom.ilmast., vak.nop., lohkol., CD

21.890

Ford Mondeo 1,8 TDCi 125hv Ghia 5 d -09
Uuden korimallin upeat, vähänajetut Mondeot löydät 
Levorannasta, 73 tkm

5
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3 kpl 
HELO-puukiuas 
22 D          200,-

Hopunkatu 9, 38200 SASTAMALA
p. 010 230 2400
www.rautia.fi/sastamala

SASTAMALA

139,-

269,-

99,-
Grillaus-
tuotteita 

erä 
poisto-

hintaan

Pikkuhavumix 2 l astia
Upeat havut niin valoisaan kuin varjoisaankin 
puutarhaan. Valoisassa ja kuivahkossa paikassa 
menestyvät mm. kääpiökataja ja sinikataja. 
Tuivio ja pallotuija menestyvät puolivarjoisassa 
paikassa. Tarjouskoko 2 l astia.

0,07/l

7,95

4,90/kpl 15,90/5 sk

Puutarhamulta 
Kekkilä 45 l
Puutarhamulta on yleismulta joka soveltuu 
mm. istutukseen, nurmikon paikkaukseen ja 
perustamiseen, maanparantamiseen. Kompos-
tilla parannettu puutarhamulta on kalkittu ja 
peruslannoitettu. Yksittäin 3,90 €.

Puutarhan ekomulta 
Cello 50 l
Käyttövalmis korkeatasoinen puutarhamulta 
sopii kaikkialle puutarhaan. Kierrätetstä raaka-
aineesta. Kompostoitu. Lannoitettu. Yksittäin 
4,20 €.

14,90 /4 säkkiä (0,07/l)

Moottorisaha 
Partner P351 XT
Kevyt ja monikäyttöinen. Käynnistystä helpot-
tava primer-pumppu. Ergonomiset kahvat ja 
tärinänvaimennus. Massanliikkeeseen perustu-
va automaattinen teräjarru takaa työturvalli-
suuden. Moottori 46 cm3, teho 1,1 kW.

Kaasugrilli 
Grill’d Theta 300
Kolmella polttimolla. Polttimoiden yhteisteho 
10, 35 kW. Punainen emaloitu kansi, jossa 
lämpömittari. Emaloidut grillausritilät ja lämmi-
tysritilä.

299,-

Maitokärryt
Helppo ohjata ja kuljettaa, koska tasapaino pysyy helposti 
kahdella renkaalla. Laidat estävät pienen tavaran menon 
pinnojen väliin. Nostalginen.

119,-

Pika-Teho 11,7 l
Vesiohenteinen, himmeää 
öljypitoinen akrylaattimaali 
puupintojen ulkomaalaukseen. 
Valkoinen. Sävytettävissä. 

87,- (7,44/l)

Vinha 11,7 l
Puolihimmeä, vesiohenteinen suoja 
puupinnoille ulkona. Säilyttää puun 
luonnollisen pintakuvioinnin. 
Valkoinen. Sävytettävissä.

89,- (7,61/l)

Taimivalikoima parhaimmillaan.
Havuja, perennat, hedelmäpuita 
ym.

ANNOSSIEMENET
LORD NELSON

Runsas valikoima siemeniä. Kasvata itse 
syätävät puutarhan herkut kuten yrtit, 

tomaatit, porkkanat ja vaikka 
chilipaprikat. Myös runsaasti erilaisia 

kukkien siemeniä.

Hyvä valikoima 
kaasu-/hiiligrillejä 
myymälässä

1,-
alk.

Loput 
OK-

puutarha-
työkalut

4,-/kpl

Osta 3
maksa 2

Ventti –väritön 
puuöljy 1 l 
6,35

Kattava valikoima 
puutarhalannoitteita 
ja kasvualustoja
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KIVINIITTY
WWW.KIVINIITTY.NET 

PAIKALLISESTI PALVELLEN
KIVISENOJANKATU 7, 38200 SASTAMALA - KAUPPAKULMA 2, 32700 HUITTINEN -  *PUHELUN HINTA LANKAPUHELIMESTA 8,21 SNT/PUHELU + 6,90 SNT/MIN, MATKAPUHELIMESTA 8,21 SNT/PUHELU + 16,90 SNT/MIN

SasTAMALA 0207 431 060 - HUITTINEN 0207 4310 65

Ruohonleikkuri
Ryobi, RLM1956ME 
- Subaru 190cc OHC moottori
- leikkuukapasiteetti 56 cm
- silppuava / sivulle heittävä
- suuret takapyörät
- 6-asteinen, keskitetty
  korkeuden säätö
- 5133001704

KIVINIITYLTÄ KESÄÄN
Ruohonleikkuri
Espina, XTP100 
- 4 hv, max. 3200 rpm
- 4-tahti, 135 cc
- polttoaine lyijytön bensiini
- keräävä ja työnnettävä
- 10 leikkuukorkeutta,
   säätö yhdellä vivulla
- teräsrunko

Puutarhajyrsimet
Espina, XTP4 / XTP6 
- ilmajäähdytteinen OHV-
   moottori, 4-tahti
- pyörimisnopeus 3600 rpm
- 4,0 hv
   moottori 140cc
   jyrsintäleveys 360 mm
   syvyys 120 mm
   paino 32 kg
- 6,5 hv
   moottori 196cc
   jyrsintäleveys 750 mm
   syvyys 150 mm
   paino 52 kg

199,-

Ruohonleikkuri
Espina, XTP101 
- 5,5 hv, max. 3200 rpm
- 4-tahti, 163 cc
- itse vetävä, takaveto
- keräävä / silppuava
- 10 leikkuukorkeutta,
   säätö yhdellä vivulla
- teräsrunko

369,-

E
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooootttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ori
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349,- 379,-

Ruohonleikkuri
Ryobi, RLM4617SM 
- Subaru 175cc OHC moottori
- itsevetävä
- 4-tahti
- silppuava / keräävä
- 7-asteinen, keskitetty
  korkeuden säätö
- 5133000747

Trimmeri 
Espina, XTP102 
- 0,8 kW, max. 7800 rpm
- 2-tahti, 26 cc
- siiman paksuus 2 mm
- paino 5,2 kg

89,-

eri
P102
x. 7800 rpm
cc
suus 2 mm
g

Raivaussaha
Espina, XTP103 
- terävarusteet siimapää,
   kolmioterä, raivausterä
- moottori 9000 rpm, 
   teräpää 6500 rpm
- 2-tahti, 42,7 cc
- teho 1,25 kW
- paino 7,4 kg

139,-

ssaha
103
t siimapää,
raivausterä
00 rpm, 
0 rpm
cc

W

Lehtipuhallin
Espina, XTP106 
- 2-tahti, 31cc
- teho 0,85 kW
- moottori 8200 rpm
- keruupussin tilavuus 35 l
- paino 7 kg

159,-

 35 l

89,-

Ketjusaha
Ryobi, RCS1835 
- 1800W
- avaimeton ketjukiristys
- nopea ketjujarru
- automaattinen ketjunvoitelu
- läpinäkyvä öljysäiliö
- laipan pituus 35cm
- paino 5,1 kg
- ovh 109,-

Vesiletkukela-automaatit
Espina, MAV8/MAV9 
- 1/2”
- hidas ja tasainen automaattinen
   takaisin kelautuminen
- max. käyttöpaine 10 bar
- 20m 59,-
- 30m 79,-

59,- 79,-20 m 30 m

Painevesiautomaatti
Espina, ESP050 
- 1200W / 230 V
- RST
- max tuotto 3800 l/h
- max nostokorkeus 48 m
- max imukorkeus 7 m
- max paine 3 bar
- putken halk. 1”
- johto 1,2 m

169,-

Vesipumppu
Espina, XTP105 
- 2-tahtimoottori
- sylinteritilavuun 40,2 cc
- max tuotto 8500 l/h
- max nostokorkeus 18 m
- max imukorkeus 6 m
- letkuliitännät 25mm / 1”
- polttoaine lyijytön bensiini
   (98-oktaaninen)

139,-

Uppopumppu
Espina, XVP004 
- RST
- 1100 W
- max paine 0,95 bar
- max tuotto 13500 l/h
- max nostokorkeus 9,5 m

99,-
uppopumpuT

alk 32,90

erä!

Maantiivistäjä
Espina, XTP7 
- moottori 163 cc
- 5,5 hv, 4-tahti
- pohjalevyn koko
   420 x 350 mm
- tiivistysteho 25 cm

459,-
349,-

649,-

Betonimylly
Meganex, BET120
- 550 W / 230 V
- rummun tilavuus 120l
- P1100 x L640 x K1270 mm
- paino 58 kg

259,-

Monitoimitikas
IKH, AT12 / AT16
- tukeva, luja alumiinirakenne
- max kantavuus 150kg
- 12-askelmainen
   kokopituus 370 cm
   A-tikkaina 180 cm
   työtasona 102 cm
- 16-askelmainen
   kokopituus 470cm
   A-tikkaina 230cm
   työtasona 126 cm

69,- 79,-AT12 AT16

Maalauslaite
Strong Line, XT0905 
- 600W
- säiliö 1l
- käyttökohteet:
   terassiöljyt, ulkomaalaus,
   kalusteöljyt / -maalit

89,- 149,-

Lavakärry laidoilla
XKK1008 
- kantavuus 200 kg
- kaksi vetovartta: käsin vedettäväksi
   ja koneeseen asennettavaksi
- häkin koko: K31, L58, P119 cm
- avattavat laidat
- kokonaiskorkeus 69 cm
- ilmakumipyörät

89,-

Puutarhakärry 160l
XK6212 
- muovinen pesä
- ilmakumipyörät 4.00 x 8
- sinkitty teräsputkirunko
- tarkoitettu puutarhajätteen
  kuljetukseen

Rakennusteline First 5
Tubesca, AT2400905 
- sisä- ja ulkokäyttöön
- kestävä, kevyt alumiinirakenne
- max työkorkeus 4,4 m
- työtason mitat 145 x 50 cm
- max tason kork. 243 cm
- mitat K379, P171, L121 cm
- kantavuus 150 kg

399,-

569,-

Kaasugrilli Titanite 5
Lucifer 
- 5 poltinta + sivukeitin
- RST
- mitat 165 x 62 x 123 cm
- teho 17 + 3 kW
- paistopinta-ala 81 x 51 cm
- elektroninen sytytin 
- emaloitu ritilä / valurauta parila
- takuu 2 vuotta

529,-

Kaasugrilli Sami 5
Lucifer 
- 5 poltinta + sivukeitin
- pulverimaalattu
- mitat 144 x 62 x 120 cm
- teho 3,6 kW / poltin + 3,5 kW sk
- paistopinta-ala 81 x 50 cm
- emaloitu ritilä / valurauta parila
- elektroninen sytytin
- takuu 2 vuotta

sasTAmalasTA 

kaasugrilliT
alk 79,-

sasTAmalasTA 
HiiligrilliT
alk 14,90

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 1990,-

KuomukärryT
alk 1440,-

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

995,-

koTTIKÄRRYT
alk 
24,90

mÖNKIJÄN
PERÄKÄRRYT

ALK
349,-
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TV2 tuo ensi kesänä koti-
katsomoihin perjantai-il-
taan uuden tosi-tv sarjan 

”Sinkkutanssit”, jossa tans-
sin kautta haetaan seu-
raa. Tanssinopettajat Su-
tu Markkanen ja Janne Ta-
lasma opettavat sinkuille 

erilaisia tansseja, uutta ja 
vanhaa. Tanssinopetuksen 
ohessa 12-osaisessa sarjas-
sa toivotaan syntyvän kes-
tävämpiäkin parisuhteita.

Tanssiharjoitusten ja 
treffi  en lisäksi kuvausryh-
mä vierailee joka ohjel-

massa kesäisillä tanssila-
voilla ja yleisö on tervetul-
lut mukaan sarjan kuvauk-
siin. Kuvaukset suoritetaan 
normaalin tanssi-illan yh-
teydessä. Punkalaitumen 
Särkässä ohjelmaa kuva-
taan keskiviikkona 6.6.

 • Alueviesti

Huittisten Säästöpankin 
isännistö kokoontui 12. 
huhtikuuta juhlakokouk-
seen pankin täyttäessä 135 
vuotta. Avauspuheessaan 
isännistön puheenjohta-
ja, maakuntaneuvos Jukka 
Tuori palautti mieleen pan-
kin perustamisen taustalla 
olleen ajatuksen säästämi-
sen edistämisestä. Tämä pe-
rusajatus ei ole vanhentunut, 
vaan pankin keskeisenä ta-
voitteena on edelleen asiak-
kaiden taloudellisen hyvin-
voinnin ja turvallisuuden 
edistäminen.

Tuori palautti myös mie-
leen 135 vuoden taipaleelle 
osuneita murroksia ja vai-
keita vaiheita, joista kaikista 
pankki on selviytynyt voit-
tajana. 1990 luvun laman 
jälkeen pankki on kasvanut 
vahvaksi maakunnalliseksi 
toimijaksi.

Vahvaa kasvun 
aikaa

Juhlapuheen kokouksessa 
piti Säästöpankkiliiton toi-
mitusjohtaja Pasi Kämä-
ri. Puheessaan Kämäri va-
lotti säästöpankkitoimintaa, 
joka Suomessa täyttää tänä 
vuonna 190 vuotta. Viimei-
set vajaat kaksi vuosikym-
mentä ovat olleet niin Huit-
tisten Säästöpankille kuin 
koko Säästöpankkiryhmäl-
le erittäin vahvan kasvun 
aikaa.

Kämärin mukaan säästö-
pankeille keskeistä on asiak-

kaiden ja koko toimintaym-
päristön hyvinvointi.

”Me emme ole kvartaalita-
louden vietävissä, mikä nä-
kyy muun muassa erinomai-
sena asiakastyytyväisyytenä, 
joka on koko ajan ollut alan 
huippua. Me kohtaamme 
asiakkaan ihmisenä eikä tu-
loksenteon kohteena kasvot-
tomia omistajia varten.”

Taloudellisen tilanteen 
osalta Kämäri totesi synk-

kiä pilviä edelleen näkyvän 
taivaanrannalla. Taustalla 
on paljolti poliitikkojen ky-
vyttömyys tehdä välttämät-
tömiä ratkaisuja. Puheet ja 
teot ovat ristiriidassa kes-
kenään. 

Suomessa poliitikot ovat 
kilvan kehuneet Suomen 
pankkisektorin hyvää kun-
toa, jota nyt palkitaan bud-
jettiriihessä esiin kaivetul-
la pankkiverolla. Toisaal-

ta hallitus on lopullises-
ti lopettamassa yksityisten 
kansalaisten vapaaehtoinen 
eläkesäästäminen, kun uu-
siin eläkevakuutus- ja PS-
tilisopimuksiin ollaan liit-
tämässä ehto, jonka mu-
kaan näitä säästöjä saisi 
nostaa aikaisintaan 68 vuo-
tiaana.

Puheensa lopuksi Kämä-
ri palautti mieleen menes-
tyksen reseptin – ammatti-

taitoiset ja työhönsä sitoutu-
neet pankkialan ammattilai-
set ja hallintohenkilöt, joita 
kannattelee halu viedä sääs-
töpankin menestystä eteen-
päin. 

Kämäri onnitteli 135-vuo-
tisjuhlaansa viettävää pank-
kia ja kiitti Huittisten Sääs-
töpankkia sen vahvasta pa-
noksesta koko Säästöpank-
kiryhmän menestyksen 
hyväksi.

Säästöpankkilaisia 
huomioitiin

Juhlakokouksessa muistet-
tiin myös Huittisten Säästö-
pankin ja Säästöpankkiryh-
män eri tehtävissä ansioitu-
neita toimi- ja luottamus-
henkilöitä.

Säästöpankkiliiton halli-
tus on myöntänyt agrono-
mi, maakuntaneuvos Jukka 
Tuorille Säästöpankkiliiton 
suuren kunniamitalin. An-
siomerkki on Säästöpankki-
liiton korkein ansiomerkki, 
joka nykymuotoisen säästö-
pankkiryhmän historian ai-
kana on myönnetty ainoas-
taan kahdelle muulle hen-
kilölle. 

Tuori on toiminut Sääs-
töpankkiliiton hallintoneu-
voston jäsenenä ja puheen-
johtajana vuodesta 1993 
kuluvaan vuoteen saak-
ka. Lisäksi Tuori on toimi-
nut Huittisten Säästöpan-
kin isännistön jäsenenä ja 
puheenjohtajana yhteensä 
34 vuoden ajan.

Säästöpankkiliiton hal-
litus on lisäksi myöntänyt 

Säästöpankkiliiton ansio-
mitalin pankin isännistön 
entiselle varapuheenjohta-
jalle Seppo Mäkelälle, pit-
käaikaiselle hallituksen jä-
senelle Erkki Yli-Ollille, 
hallituksen varapuheenjoh-
taja Pauli Kurunmäelle se-
kä yli 40 vuotta Huittisten 

Säästöpankin palvelukses-
sa eri tehtävissä toimineelle 
pankinjohtaja Aulis Mart-
tilalle.

Lisäksi kokouksessa pal-
kittiin pitkään Huittis-
ten Säästöpankin ja Säästö-
pankkiryhmän palvelukses-
sa olleita toimihenkilöitä. 
40-vuotisansiomerkin sai-
vat Neila Saari, Merja Roi-
ne, Tarja Niemi, Raija Ha-
kanpää, Arja Parri sekä An-
nikka Ijäs. 

30-vuotisansiomerkin sai-
vat Terttu Harjunmaa, Sirk-
ka Heljakka, Leena Ojansuu, 
Marja Lintula, Tarja Rai-
lo ja Hannu Vähähyyppä. 
20-vuotis ansiomerkin sai-
vat Marketta Vehviläinen, 
Riitta Andersson, Eeva Su-
lonen, Minna Nybacka-Ru-
kanen ja Tuula Sulanne.

Jukka Tuorille Säästöpankkiliiton korkein ansiomerkki
 ▶ Huittisten Säästöpankki juhlisti 135-vuotistaivaltaan.

”Emme ole kvartaalitalouden 

vietävissä.”

Säästöpankkiliiton myöntämien ansiomerkkien saajat vasemmalta alkaen ovat Aulis Marttila, Jukka Tuori, 
Seppo Mäkelä ja Pauli Kurunmäki. Kuvassa oikealla on Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri.

Marja Koskenniemi on va-
littu Karkun evankelisen 
opiston rehtoriksi elokuun 
alusta lukien. 54-vuotias 
teologian maisteri on sijais-
tanut kuluvan lukuvuoden 
ajan vuorotteluvapaalla ole-
vaa rehtori Pentti Rantasta. 
Rantanen on irtisanoutunut 
tehtävästään 1.8. alkaen.

Koskenniemi on työsken-
nellyt opistolla pysyvässä 
työsuhteessa vuodesta 1996. 
Hän on toiminut uskonnon 
tuntiopettajana ja kuraatto-
rina lukiossa ja kymppiluo-
kalla sekä 2000-luvun alku-
puolelta myös opiston lu-
kiolinjan johtajana. Rehto-
rin pätevyyden hän suoritti 
2002 Tampereen yliopistos-
sa.

Opiston johtokunnan pu-
heenjohtaja Ari Kuusela pi-
tää Koskenniemeä erinomai-
sena valintana tehtävään.

”Marja on näyttänyt kan-
nuksensa vuoden aikana. 
Kuluja on kammattu ja vas-
tattu haasteeseen, että toi-
minnasta saataisiin parem-
min kannattavaa. Lisäksi 
hän on satsannut avoimuu-
teen ja läpinäkyvyyteen”, 
Kuusela luonnehtii.

Kansanopistonsa tulevai-
suuden Koskenniemi nä-
kee olevan mahdollisuuksia 
täynnä.

”Pienempänä yksikkönä 
kansanopisto on joustava 
reagoimaan muuttuviin tar-
peisiin yhteiskunnassa. Ja 
olemme halunneet nimen-
omaan profiloitua evanke-
liseksi opistoksi. Meillä on 
selkeä aatepohja, miltä pon-
nistaa”, Koskenniemi toteaa.

Opiskelijamäärät 
kasvussa lukiossa 
ja kympillä

”Kristillinen kansanopisto, 
lukio ja kymppi ovat osoit-
taneet, että niille on tarvetta”, 
Koskenniemi iloitsee.

Marja Koskenniemi on 
vuonna 1918 perustetun 
opiston yhdeksäs rehtori. 
Hänen isänsä Aimo Kymä-
läinen johti opistoa lähes pa-
rikymmentä vuotta 1950-lu-
vun puolivälistä lähtien.

Sastamalan Karkussa si-
jaitsevassa Karkun evankeli-
sessa opistossa on lukion ja 
kymppiluokan lisäksi tarjol-
la muun muassa raamattu- ja 
eräopaskoulutusta sekä gos-
pellinja. Viikonloppuisin ja 
lomakausina opistolla jär-
jestetään leirejä ja tapahtu-
mia eri-ikäisille.

Karkun opistoa ylläpitää 
evankelisen herätysliikkeen 
keskusjärjestö Suomen Lu-
terilainen Evankeliumiyh-
distys (Sley). Sleyn hallitus 
vahvisti rehtorinimityksen 
kokouksessaan 19.4.2012 
opiston johtokunnan esi-
tyksestä.

Marja Koskenniemi 
KEO:n rehtoriksi

Marja Koskenniemi on 
vuonna 1918 peruste-
tun opiston yhdeksäs 
rehtori.

  Marttilankatu 5,  
 38200 Sastamala 

  Asiakaspalvelu  
 p. (03) 5199 2252 
  asiakaspalvelu@esp.fi

  Avoinna ma-pe 9-17 

Äidille
Apple iPad2  
WI-FI+3G 16 GB White

iPadilla käy luontevasti niin ver-

kossa surffaaminen, sähköpostien 

tarkistaminen, elokuvien katselemi-

nen, pelaaminen kuin kirjojen  

lukeminenkin. 

499,-

Kun ostat meiltä iPad2:n

8.5. mennessä:
Saat  

45 euron  
arvoisen  

lahjakortin  
Parturi-Kampaamo  

Kauneushoitola  
KUVASTIMEEN!

+

Voit käyttää lahjakortin summan mihin 
tahansa liikkeen tarjoamaan palveluun.

 
 

Kopteri Laajakaista 
WLAN-päätteellä

TV tanssit Särkässä kesäkuussa
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Sastamalan Opiston juok-
sukoulujen tavoitteena on 
johdattaa vasta-alkaja juok-
sun maailmaan sekä teori-
assa että käytännössä ja sy-
ventää jo aloittaneiden osal-
listujien juoksuharrastusta. 
Kurssi tarjoaa sekä teoreet-
tisia että käytännöllisiä pe-
rusvalmiuksia itsenäisen 
harjoittelun jatkamiseen ja 
kehittämiseen.

Aloittelijoille Sastama-
lan Opiston juoksukou-
lu on helppo keino tutus-
tua juoksun maailmaan. Se 
sopii juoksua tai muuta lii-
kuntaa aiemmin harrasta-
mattomille, juoksuharjoit-
telun aloittamiseen kyke-

neville vasta-alkajille. Sin-
ne voi tulla sellaisena kuin 
on.

Juoksukoulun jatkavien 
ryhmä on suunnattu satun-
naisille ja tavoitteellisem-
mille juoksuharrastajille ja 
siihen osallistuminen edel-
lyttääkin jo aiemmin taval-
la toisella hankittua juok-
sukuntoa. Liikuntaosuus 
määritellään osallistujien 
toiveiden mukaisesti. Jat-
kavien ryhmässä kokeil-
laan peruslenkkien lisäksi 
eri vauhteja ja tutustutaan 
erilaisiin harjoitustyyppei-
hin.

Kevään aloittajien ryh-
mät kokoontuvat torstai-

sin 3. toukokuuta - 14. ke-
säkuuta kello 18 ja 19 sekä 
maanantaisin 7. toukokuu-
ta - 11. kesäkuuta kello 18. 
Juoksuharrastustaan jat-
kavien ryhmä kokoontuu 
maanantaisin 7. toukokuu-
ta - 11. kesäkuuta kello 19. 
Paikkana on Aittalahden 
Opistotalo, Onkiniemen-
katu 1. Kurssi on maksul-
linen.

Lisäksi Opisto järjes-
tää keskiviikkona 6. ke-
säkuuta kello 18 opastus-
ta paljasjalkajuoksuun 
Aittalahden Opistotalon 
tuntumassa. Tilaisuus 
on ilmainen ja kaikille 
avoin.
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Vammalan Lentopallon 
joukkue kaudella 2011-2012

 • Jerry Stenberg

1. Passari Antti Esko
Kapteeni Esko kantoi vas-
tuun niinä hetkinä, kun si-
tä eniten tarvittiin. Antti on 
torjujana jopa parempi kuin 
veljensä, maajoukkueen pas-
sari Mikko Esko, miettikää-
päs sitä.

2. Passari Toni Vahela
Toni tykkää pelata hiekkaa 
varpaissa, mutta kyllä tä-
mä kaveri viihtyy parketil-
lakin. Lahdenperän kanssa 
teki Rovaniemellä ihmees-
tä totta, ja nosti sitä kaut-
ta VaLePan mestaruustais-
toon. Kantaa työnsä puo-
lesta myös vastuun VaLe-
Pan tulevaisuudesta.

3. Libero Hannu Hautamä-
ki
Konkari, joka tuttuun tapaan 
vertyi kohti kauden loppu-
ratkaisuja. Vastaanotto, ja 
varsinkin uhrautuva puolus-
tuspeli välierissä ja fi naaleis-
sa hakee vertaistaan. Tukka 
silmillä olisikin vaikeampaa 
pelata…

4. Hakkuri Joni Mikkonen
Liittyi joukkueeseen vasta 
kauden alkuhetkillä. Kun-
toutti itsensä huippukun-
toon, kunnes taas sitten ter-
veysasiat puuttuivat peliin. 
Parhaimmillaan huipputa-
son hakkuri!

5. Hakkuri Arttu Lahdenperä
”Jos sie jossain tartteet oi-
kein hyvvää miestä, täs 

on siulle sellainen” Tunte-
mattoman Sotilaan aliker-
santti Rokan työmoraa-
lin omaava nuori herra as-
tui kentälle, kun joukkue 
oli sillassa Rovaniemellä. 
Loppu onkin sitten histo-
riaa… Kylmäpäinen kave-
ri on.

6. Yleispelaaja Olli Kunnari
Kesän kohuhankinta ei to-
dellakaan pettänyt. Monen 
mielestä Suomen tämän 
hetken paras lentopalloili-
ja otti suuren vastuun kan-
taakseen, ja kantoikin sen 
paremmin kuin hyvin. Kä-
sittämättömän älykäs ja tai-
tava pelaaja sai monen ih-
mettelemään suu auki Ollin 
ratkaisuja.

7. Yleispelaaja Timo Joki-
nen
Nuorempi Jokinen kehittyy 
vuosi vuodelta, ja tänä vuon-
na oli vuorossa jo uran pa-
ras kausi. Varsinkin vastaan-
ottopuolella kehitys on ollut 
huimaa. ”Kaijasta” kehittyy 
vielä maailmanluokan pe-
laaja, se on varmaa.

8. Yleispelaaja Elviss Kras-
tins
Nuori herra, joka ottaa 
yleispelaaja- nimityksen 
kirjaimellisesti. Elviss tuu-
rasi välillä hakkuria, välil-
lä milloin mitäkin. Jopa Ol-
li Kunnarin saappaisiinkin 
joutui astumaan. Ja tuttuun 
tyyliin, hoiti annetut hom-
mat moitteitta. Isänsä työ-
moraali löytyy.

9. Yleispelaaja Petteri Fri-
berg
Harva pelaaja voi kutsua it-
seään Iskun tappajaksi, Pet-
teri voi! Joukkueensa louk-
kaantumisten keskellä nou-
si ratkaisijaksi penkiltä 
Sylväällä, sai palkaksi hius-
tenleikkuun, ei huono!

10. Keskitorjuja Eduard 
Venski
Voi kun Eetu ei lähtisi Tyr-
väältä ikinä! Tämän mie-
hen asennetta ei voi kuin ih-
metellä. Nilkan loukkaantu-
misen jälkeen nousi tasol-
leen, ja loppukaudesta taas 
ehdottomasti liigan paras. 9 
torjuntaa pelissä Eetu, aika 
hyvä?, joku kysyi suihkussa. 
Olen joskus torjunut kym-
menenkin, vastaa Eetu… 

11. Keskitorjuja Anssi Ve-
sanen
Lempäälän jätti katkaisi 
ikänsä kestäneen Isku- uran, 
ja liittyi perivihollisen lei-
piin. Ei varmaan Iskulaisia 
hymyilyttänyt, mutta ei juuri 
virnuile Vesanenkaan, vaan 
torjui kasvattajaseuransa 
kolmesti kanveesiin. Liigan 
paras ja kestävin seinä muo-
dostuu Eetusta ja Anssista!

12. Keskitorjuja Eero Joki-
nen
Venskin loukkaantuminen 
ennen kauden alkua sai 
monet huolestumaan, ihan 
suotta. Kun Eerolle anne-
taan tehtävä, sen mies suo-
rittaa aina moitteettomas-
ti. Kuten olen ennenkin sa-

nonut, tähän mieheen voi 
luottaa!

Valmentaja Ugis Krastins
Tämä mies tutkii videoita 
vaikka läpi yön, jotta saisi 
joukkueensa menestymään. 
Ugis on kaikkien pelaajien 
keskuudessa todella arvos-
tettu valmentaja, joka vihaa 
häviämistä yli kaiken.

13. Valmentaja Harri Lehti-
mäki
VaLePalle omistautunut 
Harri, otti jälleen virkava-
paata päästäkseen autta-
maan joukkuetta ja Ugisia. 
Jos Harrilla olisi tatuointi, 
olisi se luultavasti ValePa-
logo vasemmassa rinnassa. 
Hieno mies!

14. Tilastomies Mikko Korpela
Korpin rutiinit ennen pe-
liä hakee vertaistaan. Ansi-
oitui kaudella myös radio-
kommentaattorina, joskin 
välillä hieman kovasuisesti. 
Joukkueen sakkokassaan voi 
päästä myös radion kautta, 
vai mitä Mikko?

Huoltaja Petri Sorva
Petri liikkuu vaikka lentäen, 
että mehut olisi siellä mis-
sä pitääkin. Mutta missä on 
Imodium?

Joukkueenjohtaja
Manu Soro
Takuuvarmaa kyytiä tarjoo 
Soron Manu. Tarvittaessa 
hoituu myös huoltajan teh-
tävät. Jokaisen pelaajan pa-
ras kaveri.

Sastamalan Opiston juoksukoulu 
jatkuu toukokuussa

TEE HYVÄ KAUPPA LOIMAALLA!

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!
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!

Lauantaina 5.5.
Pullakahvitarjoilu! 
Tervetuloa!

Naudan
JAUHELIHA
Naudan
JAUHELIHA

Sika-nauta
JAUHELIHA
Sika-nauta
JAUHELIHA

Lentopallon 
kokoiset
LIHAPULLAT

Lentopallon 
kokoiset
LIHAPULLAT

Porsaan 
ULKOFILE-
PIHVIT

Porsaan 
ULKOFILE-
PIHVIT
Porsaan 
KASSLER-
PIHVIT

Porsaan 
KASSLER-
PIHVIT
Tampereen 
Lihajalosteen
NAKIT

Tampereen 
Lihajalosteen
NAKIT

Hopunkatu 20, 040 866 9596 Avoinna ark. 10-17, la 10-1366 9596 A i

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Tavallista ja gluteenitonta

MUSTAA 
JOKA PÄIVÄ 
KUUMANA

Tarjoukset voimassa loppuviikon.
1.

2.

3.

13.

14.

12.

7.

8.

6.11.

4.

5.
10.

9.

AUTOJA HETI KOTONA

www.autotalo.net

Citroen C5 HDi 136 Exclusive 
Break Autom. -07
50 tkm, ESP, 1-om., luist.esto, erik.vant., 
met.väri, ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 
2xrenk.

17.600 e
Citroen Jumper 33L2H1 HDi 
100 Keskipitkä Normaali -08
94 tkm, 1 omistaja,h-kirja, asr-vetoluis-
tonesto, käsis. ilmastointilaite + jäähdy-
tettävä käsinelokero, vetokoukku, ajotie-
tok., lattian ja seinien vanerointi

19.400 e
Opel Astra 1.6i 
Eco Merit 4d -98
230 tkm, lämmitin, metalliväri, ohjauste-
hostin, radio, kankaanpää, met.väri

2.800 e

Opel Insignia 5-ov Sport 
2,0 CDTI Ecotec DPF 4x4 
118kW AT6 -11
70 tkm, 1 om., ABS-jarrut, audio CD 
400, Automaatti, erikoisvant., Flex Ride-
alusta, ilmastointi automaatt., 2 xrenk., 
luiston valvonta, 4-veto, OPC-line

34.900e

Opel Vectra 5-ov Enjoy 1,8 
MTA Easytronic 140 hv 
Business Line -07
70 tkm, ESP, 1-om., met.väri, ilmast., h-
kirja, vak.nop.s., 2xrenk.

16.700 e
Peugeot 206 XR 1,4 3d -05
80 tkm, 1-om., ilmast., h-kirja, 2xrenk.

7.250 e

Skoda Octavia 1,9 TDI DPF 
Ambiente -07
93 tkm, ESP, 1-om., luist.esto, ASR, 
met.väri, ilmast., h-kirja, 2xrenk.

15.600 e
Toyota Avensis 1,8 
Valvematic 4ov -09
56 tkm, 1-om., luist.esto, VSC, TRC, 
erik.vant., met.väri, ilmast., h-kirja, vak.
nop.s., 2xrenk.

22.900 e
Volkswagen New beetle 2,0 -99
128 tkm, ESP, ASR, erik.vant., ilmast., 
2xrenk.

9.900 e

Audi A6 avant quatro 2,5 Tdi 
turbo 5d -99
328 tkm, erik.vant., ilmast., 2xrenk., 
2xrenk., vetok.

5.800 e
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Vammalan Lentopallo taisteli 
Suomen mestariksi

Antti Eskon olemuksesta huokui voitontahto koko ottelun ajan. Asennetta riitti koko joukkueella. Oikealla keskitorjuja Anssi Vesa-
nen ja takana yleispelaaja Elviss Krastins. Kuva: Minna Isotalo

 • Jerry Stenberg

Vammalan Lentopallo pääsi 
pitkän kauden jälkeen juh-
limaan seuran ensimmäistä 
suomenmestaruuttaan. Va-
LePa vei seitsemännen ja 
ratkaisevan fi naalin tiukan 
väännön jälkeen 2-3 (21-25, 
22-25, 25-20, 25-23, 10-15).

VaLePa voitti loppuotte-
lut 4-3 ja sai nyt ensimmäi-
set kultamitalinsa viimevuo-
tisten hopeamitalien jatkok-
si. Pronssia seuralla on vuo-
silta 1992 ja 2008.

”Luotimme itseemme, 
vaikka kahden hyvän erän 
jälkeen olimmekin vaike-
uksissa Hurrikaanin kans-
sa. Tulimme takaisin viiden-

nessä erässä. Joukkue oli sil-
loin vahva ja uskoi itseensä”, 
VaLePan valmentaja Ugis 
Krastins tiivisti ratkaisufi-
naalin tapahtumat.

VaLePan sankari Ol-
li Kunnari teki taas kome-
asti 31 pistettä (+20). Myös 
Eduard Venski 20 (+17) ja 
Arttu Lahdenperä 16 (+4) 
olivat tutulla hyvällä tasol-
laan.

Hurrikaanin parhaina 
häärivät Aivars Petrusevics 
takoi 23 pistettä (+5) ja Jim-
my Hernandez 20 (+11).

VaLePa hallitsi ottelun 
alkua, ja veikin kaksi en-
simmäistä erää. Pitkältä 
erätauolta tuli sisuuntu-
nut Hurrikaani, ja vei kuin 

veikin kahdella erävoitol-
laan ratkaisun viidenteen 
erään. Viides erä alkoi ta-
saisissä merkeissä, ja puo-
lia vaihdettiin Hurrikaa-
ni johdossa 8-7. Sitten Va-
LePa osoitti haluavansa 
mestaruuden loimaalaisia 
enemmän. VaLePa nou-
si tasoihin ja vyöryi väis-
tämättömästi viidennen 
erän voittoon pistein 15-
10. VaLePa nousi tasoihin 
ja vyöryi väistämättömäs-
ti viidennen erän voittoon 
pistein 15-10.

”Luotimme itseemme, vaikka 

kahden hyvän erän jälkeen 

olimmekin vaikeuksissa.

5.900

EDULLISET VAIHTOAUTOT!

Automyynti PENTTILÄ
Erhonkatu 9, Sastamala/Vammala

p. 0500 447 462  www.penttilanauto.fi

Osamaksulla jopa ilman käsirahaa.
Tiedustelut joka päivä aamusta iltaan.

Jaguar S-Type 2.5 V6 
Saloon -03 
Suomi-Auto, 1-om., aj. 89 tkm / 
huoltokirja, aut.ilmastointi, nah-
kasisusta, 2-renk., met. hopea, 
ym.varusteita,
huippuhieno

Hyundai Sonata 2.0 CRDi 
GLS automat -08 
1-om. aj.130tkm, yksityiskäyttö, 
aut. ilmast., sähkölasit / -peilit, 
nahkasisusta, radio, 2-renk./alu-
vant. ym. met.väri, 
erittäin siisti, hyvä

Dodge Caliber 1.8 SXT HB 
-07 
aj. 165 tkm / huoltokirja, ilmas-
tointi,  sähkölasit/peilit, radio/CD, 
2-renkaat/aluvanteet,
ym. siisti ja hyvä

Jaguar XJ 6 4.0 automat 
Sovereign -91/90 
aj. 170 tkm, aut.ilmastointi, säh-
kötoiminen kattoluukku, sähkö-
lasit / -peilit, , nahkasisusta, 
radio,ym. met.väri, 
hieno auto

MB C 180 B 1.8 -97 
2-om, Suomi-Auto, aj. 160 tkm / 
huoltokirja, , keskuslukko, , säh-
kölasit / -peilit, radio, lohkoläm-
mitin, 2-renkaat / aluvanteet, 
ruostesuojattu,
huippuhieno

Citroen Xsara Picasso 1.8 
i SX -05
aj. 175 tkm / huoltok., aut.ilmas-
tointi, ajotietokone, sähkölasit / 
-peilit, radio / CD, lohkolämmitin, 
2-renk. / aluvant.,
met.väri, siisti, hyvä

Citroen C3 1.4 SXi -04 
aj. 120 tkm / huoltokirja, kats. 
3/2012, ilmastointi, keskuslukko, 
sähkölasit/peilit, radio, lohkoläm-
mitin, 2-renkaat, 
siisti ja hyvä

Lada 119 1.6i HB -07/08 
rek.10/07, 1-omistaja, aj. 58t km 
/ huoltokirja, 5-ovinen, ohjauste-
hostin, keskuslukko,, sähkölasit, 
radio / CD, lohkolämmitin , 2-
renkaat, met.väri, 
siisti ja hyvä

Honda Accord 2.0i ES 
16-V -0
aj. 245 tkm / huoltok., k-lukko, 
aut.ilmast., vakionopeudensää-
din, sähkölasit / -peilit, , radio / 
CD, lohkolämmitin, 2-renk. / alu-
vant., met.hopea,
siisti ja hyvä

BMW 316i Compact -96 
aj. 170 tkm,  kattoluukku, kesk. 
lukko, sähkölasit / -peilit, 2-
renkaat / aluvant.,
siisti ja hyvä

Citroen Xsara 2.0 HDi far-
mari -01 
rek.pakettiautoksi / diesel vero 
50e/v, ilmast., kesk.lukko, säh-
kölasit / -peilit, radio, lohkolämm, 
vetok., 2-renk. / 
aluvant., met.väri

Chrysler Neon 2.0i LE 16v  
-98
aj. 116 tkm / huoltokirja, ilmas-
tointi, keskuslukko, sähkölasit / 
-peilit, radio, lohkolämmitin, 2-
renkaat, 
erittäin siisti

Renault 19 1.8 TXE -90 
kats. 9/2011, radio, lohjkolämmi-
tin, aluvat., met.väri, edullinen 
KesäAuto

Honda XL 125V Varadero 
125cc -03
aj. 28 tkm / huoltokirja, 4-tahti, 
levyjarrut, sähköstartti, tavarabo-
xi, siisti ja 
hyväkuntoinen

Cagiva Mito 125cc -04
koneremontti tehty, uusi akku, 
siisti ja hyväkuntoinen

16.900

5.900

8.900

5.400

6.900

4.7004.200

3.900

12.900

hyvitys kats.autosta
vähintään 1000e 2.800 1.950

590 1.850
2.400

Voit jättää Aluetori-ilmoituksesi 
myös internetissä

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

EU-yhdistetty kulutus 5,2-6,6 l/100 km, CO2-päästöt 138-154 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 

Näyttävässä Style Edition -varustetasossa vakiona mm. kaksialueinen 
automaatti-ilmastointi, vakionopeudensäädin, 17” kevytmetallivanteet,  
Xenon-kaasupurkausajovalot, sumuvalot, tummennetut takasivulasit, 
takaspoileri, nahkaverhoiltu ohjauspyörä audion säätimin sekä 
VSC-ajonvakautus ja luistonesto. Tervetuloa koeajolle.

EI VAIN TÄTÄ KUVAA VARTEN VARUSTELTU.
UUSI AURIS STYLE EDITION.

EI VAIN TÄTÄ KUVAA VARTEN VARUSTELTU.TÄTÄ KUVAA VARTEN VARUSTELTU.
UUSI AURIS STYLE EDITION.

Mallisto alkaen: autoveroton suositushinta 17 670 €, 
arvioitu autovero 5 899,82 €, toimituskulut 600 €, arvioitu kokonaishinta sisältäen toimituskulut 24 169,82 €.

Esimerkkejä 250 vaihtoauton  

Mercedes-Benz E 200 CDI A Elegance  
urh.alusta, erik.vant., 
aut.ilm. -98 3.900

Ford Mondeo 1,8i Ambiente 4d  luist.es-
to, TC, alut., ilmast., sivuairb., lohkol., CD, 
2xrenk., sisäp., vetok. -00 3.950

 Chrysler Pt cruiser 2,0 A4 Classic a/c 
162tkm luist.esto, alut, ilmast., sivuairb., 
h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk. - 00 5.900

Citroen C4 2,0i 16v VTR Coupe 157tkm 
poiskytkettävä airbag, 1-om., erik.vant., 
met.väri, aut.ilm., sivuairb., h-kirja, loh-
kol., vak.nop.s. -05 7.950

Fiat Barchetta Spider 1,7 16V 184tkm 
1-om., erik.vant., h-kirja, lohkol., CD -96 
7.950

Fiat Grande punto 1,4 77 Milano 3D 
48tkm poiskytkettävä airbag, 1-om., erik.
vant., met.väri, ilmast., sivuairb.,
 h-kirja -09 8.950

Citroen Xsara picasso 1,6i 16v Famille 
102tkm, Vaihtoautotakuu 1V/20.000 km, 
poisk. airbag, sadetunn., 1-om., ilmast., 
h-kirja, lohkol., sisäp. -07 10.500

Mitsubishi L200 Club Cab 2,5 TD-IC 4WD  
h-kirja, lohkol., alv-väh., 
vetok. -00 10.900

 Citroen C3 1,4i  Exclusive 41tkm poiskyt-
kettävä airbag, 1-om., aut.ilm., sivuairb., 
h-kirja, lohkol., hälytin, MP3 -09 11.950

 

 Mercedes-Benz E 220 CDI A Classic, uu-
si korimalli  ESP, poiskytkettävä airbag, 
luist.esto, ASR, erik.vant., met.väri, aut.
ilm., sivuairb., lohkol., vak.nop.s., 
sisäp. -02 12.950

Citroen C4 1,6i 16v Pack Vision Berline 
Automaatti 77tkm VAIHTOAUTOTAKUU 
1V/20.000 km, ESP, poisk. airbag, met.
väri, ilmast.,  h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 
MP3, 2xrenk. -08 13.500

 Dodge Avenger 2,4 A4 SXT 92tkm VAIH-
TOAUTOTAKUU 1V/20.000 km, ESP, nah-
kaverh., luist.esto, erik.vant., met.vä-
ri, aut.ilm., sivuairb., h-kirja, vak.nop.s., 
MP3, 2xrenk. -07 14.500

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

Toyota Yaris 1,33 Dual VVT-i Stop & Start 
Linea Sol Plus 5ov 16tkm TEHDASTAKUU, 
ESP, poisk. airbag, nahkaverh., 1-om., 
luist.esto, erik.vant., met.väri, aut.ilm., il-
mast., sivuairb., h-kirja, CD -10 15.950

Audi A4 1,8 T 120 kW 122tkm ESP, erik.
vant., met.väri, ilmast., h-kirja, lohkol., 
vak.nop.s., 2xrenk., sisäp., vetok. -05 
16.790

Hyundai I30 2,0 Di Comfort 5d Man6 
60tkm Huippumalli, Tehdastakuu, ESP, 
poiskytk, airbag, kangas/nahkaverh.,
 sadetunn., 1-om., 8alut., ilmast., h-
kirja, lohkol+sisäp, vak.nop.s., CD, 
2xrenk.,vetok. -10 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

 Toyota Corolla 1,6 Valvematic Linea Sol 
4ov 18tkm ESP, 1-om., luist.esto, met.vä-
ri, ilmast., h-kirja, lohkol., MP3, 
2xrenk. -11 20.950
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FC 57:n pojat pelasivat mestareiksi

Maaseutupäivillä sinua palvelevat:

Risto-Matti 
Heinonen
010 569 3101

Seppo 
Ylipaino
010 569 3058

Huittisissa pe 4.5. klo 10-17

Mercedes-Benz
MAASEUTUPÄIVÄT

w
w

w
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fi Koeajettavana mm. seuraavat Mercedes-uutuudet:
• Vito 110 man. ja 116 aut. • C-sarja
• Sprinter-matkailuauto ja -pakettiauto • E-sarja Sprinter matkailuauto ja pakettiauto E sarja 

Tervetuloa Veho Tampere Lielahden Mercedes-Benz-päivään 
Kiviniityn liikekeskuksessa (os. Kivisenojankatu 7)

Poikkea koeajolle ja kysy päivän 
erikoistarjousta! 

Menossa 

mukana 

Tamlans ja PPCT-

paikannus-

järjestelmät.

FC-57:n E-pojat toivat mitalit ja ”pojan” kotiin Lounais-Suomen alueen Tiike-
risarjan lopputurnauksesta Vilppulasta. Kuva: FC-57.

 • Alueviesti

Äetsäläisen lentopalloseu-
ra FC-57:n E-poikien kausi 
huipentui edellisviikonlop-
puna voitonjuhliin Vilppu-
lassa. Joukkue ylsi Lounais-
Suomen Tiikerisarjan fi naa-
liturnauksessa loppuotte-
luun ja päihitti siinä Virtain 
Veikot erälukemin 2–1. 

Lounaisen alueen mesta-
ruudesta pelasi kahdeksan 
Tiikerisarjan parasta jouk-
kuetta, neljä kummastakin 
alueen lohkosta.  Alkuloh-
kossaan FC-57 päihitti Rika-
la-Volley Hakkurit ja Virtain 
Veikot, molemmat lukemin 
2–0. Ainoan tappionsa jouk-
kue koki kotijoukkue Vilp-
pulan Tähteä vastaan. Peli 
päättyi erin 2–1, mutta yk-
si voitettu erä riitti viemään 
FC:n lohkovoittoon. 

Välierissä FC kohtasi 
Vilppulan Tähden toistami-

seen. Tappiostaan oppinee-
na joukkue muutti puolus-
tustaan, mikä tuotti tulosta. 
Tähti joutui antautumaan 
FC:n pojille erin 2–0. 
Loppuottelussa FC pelasi 
varmasti ja puolusti uhrau-
tuvaisesti.  Tämä riitti 2–1 

-voittoon Virtain Veikoista, 
Tiikerisarjan mestaruuteen 
ja kultajuhliin. 

Takana kova työ

FC-57:n E-pojat ovat pelan-
neet valmentaja Jouni Sau-
kolan mukaan hyvin koko 
kauden. Valmentaja huo-
mauttaakin, ettei mesta-
ruus ollut ainoastaan yhden 
turnauksen onnistumises-
ta kiinni. Syyskaudella jouk-
kue hävisi kahdesti ja kevät-
kauden ainoa tappio tuli vas-
ta fi naaliturnauksessa. 

”Kovan työn olemme tä-
män eteen tehneet. Takana 

on pitkä kausi”, Saukola sa-
noo. 

Hän kiitteli joukkuet-
ta kauden parhaasta peliesi-
tyksestä.  Pojat eivät men-
neet jännittävässäkään tilan-
teessa kipsiin, vaikka osalle 
pelaajista fi naaliturnaus oli 
lentopallouran ensimmäi-
nen iso pelitapahtuma. 

”Joukkue pelasi tasaisesti 
ja teknisesti vahvasti. Perus-
asiat ovat kaikilla kunnossa.”

FC-57:n E-pojissa pelaa-
vat äetsäläiset Jeremias Sau-
kola, Ville Uusitalo, Oskari 
Väisänen, Jami Airio ja Lau-
ri Marttila, huittislaiset Ma-
tias Tihumäki ja Frans Sep-
pälä sekä kiikoislainen Aaro 
Pihlajamäki. 

Seuraavaksi joukkue val-
mistautuu sarjakauden lop-
puhuipennukseen, kesä-
kuun alussa Turussa pelatta-
vaan lentopallon junioritur-
naukseen Power Cupiin.

Edullinen
rahoituskorko
kaikkiin autoihin
esim. 10.000€ rahoitus 60kk, maksuerä 190,33€/kk kiinteärahoituskorko 2,85%, luoton 
perustaminen 185€, laskutusmaksu 8,50€ /kk, todellinen vuosikorko 5,47%, luottohinta 

11.419,80€.  edellyttää luottopäätöstä
Tarjous voimassa 2.-31.5.2012

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

valikoimastamme!

Toyota Corolla 2,0 D-4D 90 Linea Sol AC 
4d  1-om., erik.vant., met.väri, ilmast., si-
vuairb., h-kirja, lohkol., 2xrenk. -03 5.900

Nissan Primera 1,8 Tekna 5-ov. 85tkm sa-
detunn., per.kamera, EBD, ilmast., airb., 
h-kirja, lohkol., CD, 2xr., vetok. -03 7.900

 Citroen C4 1,6i 16v SX Berline 63tkm 
poiskytkettävä airbag, erik.vant., met.vä-
ri, ilmast., sivuairb., h-kirja, lohkol., vak.
nop.s., 2xrenk., sisäp. -04 9.500

Mercedes-Benz Vito 112 CDI Kasten  
luist.esto, ASR, webasto, erik.vant., met.
väri, ilmast., h-kirja, CD, alv-väh., 2xrenk., 
vetok. -02 9.900

Citroen Jumpy 2,0 HDi 900 127tkm 
1-om., met.väri, ilmast., h-kirja, alv-väh., 
2xrenk., vetok. -06 12.500

Chevrolet Chevy van 20 6,5TD V8 3.9T  
2+3 hengen  p.tutka, erik.vant., met.väri, 
h-kirja, lohkol., CD, vetok. -97 12.950

Toyota Corolla verso 1,8 VVT-i Linea Sol 
7p 145tkm ESP, poisk. airbag, sadetunn., 
1-om., luist.esto, met.väri, ilmast., si-
vuairb., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD, 
2xrenk., sisäp., vetok. -04 14.500

 Volkswagen Jetta Comfortline 1,4 103 
kW TSI 157tkm ESP, 1-om., met.vä-
ri, ilmast., sivuairb., h-kirja, lohkol., vak.
nop.s., CD, 2xrenk., sisäp., vetok. -08 
14.900

Dodge Caliber 2,0 CRD M6 SXT 93tkm 
VAIHTOAUTOTAKUU 1V/20.000 km, ESP, 
1-om., erik.vant., met.väri, ilmast., h-kir-
ja, vak.nop.s., MP3 -09 17.950

Volkswagen Golf Variant Trendline 1,9 
TDI 77 kW PowerDiesel 65tkm ESP, il-
mast., h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk., 
sisäp. -08 18.900

Mazda 6 Sedan 1,8 Elegance 5MT 4ov 
UB2 31tkm ESP, poiskytkettävä airbag, 
sadetunn., 1-om., EBD, DSC, erik.vant., 
met.väri, ilmast., sivuairb., vak.nop.s., 
MP3, 2xrenk. -08 21.500

Jeep Compass 2,4 CVT automaatti Li-
mited 4WD 54tkm VAIHTOAUTOTAKUU 
1V/20.000 km,ESP, nahkaverh., 1-om., 
erik.vant., met.väri, ilmast., h-kirja, loh-
kol., vak.nop.s., CD, sisäp., 
vetok. -09 21.950

Toyota Avensis 1,8 Valvematic Linea Sol 
4ov 55tkm ESP, sadetunn., 1-om., luist.es-
to, erik.vant., met.väri, ilmast., sivuairb., 
h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 2xrenk., 
sisäp. -09 22.900

Volkswagen Transporter umpipak. 2,5 TDI 
128 kW 4MOTION 188tkm 1-om., webas-
to, erik.vant., met.väri, ilmast., h-kirja, CD, 
vanerointi, alv-väh., 2xrenk., 
vetok. -05 23.900

Citroen Jumper HDi 100 33 L2H1 49tkm 
Tehdastakuu, 1-om., luist.esto, ASR, we-
basto, ilmast., h-kirja, alv-väh., 2xrenk., 
vetok. -11 23.950

BMW 525 dA E61 Touring 162tkm xe-
non, navi, erik.vant., aut.ilm., h-kirja, vak.
nop.s. -07 24.950

Toyota Hilux Extra Cab 2,5 D-4D 120 
4WD SR AC 85tkm Huoltok., Suomi-auto, 
Webasto kellolla, ilmastointi, vetokoukku, 
Aluvant. kesä-ja talvirenkaissa, Lava pres-
su, Lavan suojapohja  -07 25.900

 Toyota Rav4 2,2 D-4D 136 4WD Executi-
ve 101tkm TITAANI-TAKUU 2V ILMAN KI-
LOMETRIRAJAA, ESP, poisk. airbag, sa-
detunn., 1-om., 8xalut., ilmast., h-kirja, 
lohkol., vak.nop.s., 2xr. vetok. -07 27.900
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 • Minna Isotalo ja
  Marianna Langenoja

”Korvissa soi, kun pääsimme 
pitkällä erätauolla pukuhuo-
neeseen. Niin käsittämätön-
tä meteliä fanit pitivät”, ku-
vailee Vammalan Lentopal-
lon yleispelaaja Olli Kun-
nari viimeisen fi naalipelin 
tunnelmia.

Älämölö oli odotettavissa, 
sillä jännitys alkoi purkautua 
jo menomatkalla Salohalliin. 
Kannustushuudot raikuivat 
kolmessa VaLePa-faneilla 
lastatussa bussissa. 

Tahti vain kiihtyi peli-
paikalla. Olli Kunnari heh-
kuttaa, ettei kannustukses-

sa ollut suvantovaiheita ol-
lenkaan. ”Fanien innostus 
ylläpiti myös pelaajien adre-
naliinitasoa.” 

Sitä saa mitä tilaa: viiden-
teen erään venyneen kamp-
pailun päätteeksi VaLePa is-
ki kultaa. ”Nyt on ihan tyhjä 
pää, mielessä ainoastaan yk-
si ajatus. Tätä juhlitaan koko 
vappu, koko vuosi”, iloitsi fa-
ni Jaro Nieminen juhlahu-
mun keskellä heti kultamita-
lin varmistuttua.  

Poika saunoo

Juhlimista jatkettiin näyttä-
västi Sastamalassa Vamma-
lan torilla sunnuntaina koko 

kaupungin voimin. Tapah-
tuman musiikillisesta annis-
ta vastasi Th e Coveralls, jo-
ka esitti teemaan sopivasti 
muun muassa Pojun Poika 
saunoo -kappaleen. Biisi vil-
litsi juhlakalutkin riehakkai-
siin tuuletuksiin. Osa pelaa-
jista oli saamastaan huomi-

osta ja fanien innostukses-
ta selvästi liikuttunut. Olli 
Kunnarinkin täytyi myöntää, 
ettei hän ole kokenut ural-
laan mitään vastaavaa: ”Voit-
to konkretisoitui, kun ajoim-
me autolla ihmisjoukon läpi 
lavan eteen ja näin raavaita 
miehiä kyyneleet silmäkul-
missaan. Se veti mielen nöy-
räksi.”

Vammalan torin kansan-
juhlassa puhuneet kaupun-
ginvaltuuston puheenjoh-

taja Ulla Yli-Hongisto ja 
kansanedustaja Arto Sato-
nen julistivat Sastamalan 

Suomen lentopallopääkau-
pungiksi. Pelaajille sateli 
kiitosta ja ylistystä, mutta 

molemmat korostivat pu-
heissaan myös pitkäjäntei-
sen juniorityön merkitys-
tä ja antoivat suuren arvon 
sille vapaaehtoisten ja tal-
koolaisten joukolle, joka 
on vuosikymmenten mit-
taan antanut työpanoksen-
sa sastamalalaisen lentopal-
lon hyväksi.

Viimeinen fi naali:

Hurjaa huutoa ja villiä fanitusta
 ▶ Kultajuhlat täyttivät Vammalan torin ja saivat monet kyyneliin.

Hakkuri Arttu Lahden-
perältä irtosi eläimelli-
nen voitonkarjaisu kun 
mestaruuspokaali nou-
si kohti taivasta. Keski-
torjuja Eduard Venski 
odottaa vuoroaan.

Sastamala julistautui 
lentopallopääkaupungiksi

Sastamalalainen kansanedustaja ja lentopalloliiton puheenjohtaja Arto Satonen oli vauhti päällä Sa-
lossa, kun oman kylän pojat toivat kultaa kotiin. Hän jakoi mitalit valepalaisten kauloille. Myös kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja Ulla Yli-Hongiston nähtiin tanssahtelevan katsomossa pelin aikana.

Tunnelma nousi kattoon, kun Loimaan Hurrikaanin viimeinen hyökkäys jäi verkkoon. Valepalaisten kannustus oli niin rajua, että monta muovista ämpärirumpua lyötiin rikki.

Antti Esko antaa pojalle kyytiä Vammalan torin kultajuhlassa. Poika pääsi 
myös kaupunkilaisten taputeltavaksi. 

Pitkänlinjan fanit Ilkka Nykänen ja Päivi Vahela-
Nykänen kuuluivat näyttävimpään kannustusjouk-
koon. He olivat varmoja VaLePan voitosta jo ennen 
pelin alkua.

”Juhlitaan koko 

vuosi.
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Nykyisin Helsingissä asuva 
Pekka Vuori aloitti maa-
laamisen 12-vuotiaana 
omatekoisilla öljyväreillä. 
Opinnot Tyrvään yhteis-
koulussa jäivät kesken isän 
kuoltua vuonna 1953. Sa-
mana vuonna vielä alaikäi-
nen Vuori pääsi kuiten-
kin Ateneumin Taideteol-
liseen Oppilaitokseen sil-
loisen taiteellisen johtajan 

Tapio Wirkkalan erityislu-
valla. Vuori on uransa ai-
kana saanut tunnustus-
ta muun muassa Vuoden 
Graafi kkona ja kirjallisuu-
den valtionpalkinnon saa-
jana. Kolmesti hänelle on 
myönnetty Rudolf Koivu 

-palkinto.
Lastenkirjoja Vuori al-

koi tehdä 1960-luvun lo-
pulla. Vuoren mukaan hyvä 

kirjan kuva ei saa toistaa si-
tä, mitä sanat sanovat. Ku-
van pitää antaa tilaa mieli-
kuvitukselle. Vuoren kirjoja 
on ilmestynyt monissa Eu-
roopan maissa ja myös Ja-
panissa, jossa Vuoren ku-
vitus on suosittua. Vuoren 
Korvatunturi-lastenkirjoil-
la on ollut suuri vaikutus ja-
panilaisten mielikuviin jou-
lupukista.

Pekka Vuoren kynänjälki kertoo 
myös rakkaudesta Kiikkaan

 ▶ Palkittu kuvittaja-graafi kko lahjoitti mittavan osan tuotantoaan Pukstaaviin.

Pekka Vuori on tehnyt yli 200 kirjailijakuvaa sekä 
suomalaisista että ulkomaisista kirjailijoista. Tässä 
Vuoren näkemys Tove Janssonista. Kuva: Suomalai-
sen kirjan museo Pukstaavi

Vuoren näkemys Kiikan vanhasta pappilasta on maalattu vesiväreillä oppikoulun neljännellä luokalla.

Hyvä kuva ruokkii mielikuvitusta

 ➤ Sastamalan päiväkotien ruokalista
Ma 7.5
Aamupala: Kaurapuuro, tuorepala
Lounas: Kalakeitto, pehmeä leipä, tuore-
pala
Välipala: Jogurtti, hapankorppu, kurkku

Ti 8.5
Aamupala: 4-viljan puuro, tuorepala
Lounas: Broilerpastavuoka, porkkana-
raaste
Välipala: sämpylä, leikkele/pienille kiisseli

Ke 9.5
Aamupala:Helmivelli, pehmeä leipä, leik-
kele, tuorepala
Lounas: Uunimakkara, perunasose, he-
delmäinen kasvissekoitus- varhaiskaali-
salaatti
Välipala: Marjapuuro

To 10.5
Aamupala: Ruishiutalepuuro, tuorepala

Lounas: Hernekeitto, pehmeä leipä, man-
dariini
Välipala: Pannari, hillo/ pienille jogurtti

Pe 11.5
Aamupala: Talon tapaan
Lounas: Jauhelihakastike, spaghetti, juu-
resraaste
Välipala: Suklaakiisseli, kermavaahto

 ➤ Sastamalan koulujen ruokalista

Ma 7.5
Kalakeitto, pehmeä leipä, tuorepala

Ti 8.5
Broilerpastavuoka, porkkanaraaste

Ke 9.5
Uunimakkara, perunasose, sinappi, hedel-
mäinen kasvissekoitus-varhaiskaalisalaatti

To 10.5
Hernekeitto, pehmeä leipä, hedelmä

Pe 11.5
Jauhelihakastike, spaghetti, juuresraaste

 • Minna Isotalo

Suomalaisen kirjan museo 
Pukstaavissa viime viikolla 
avautunut näyttely esittelee 
monipuolisesti kansainvä-
lisestikin tunnetun ja mo-
neen kertaan palkitun Pek-
ka Vuoren töitä. Sastama-
lan Kiikassa vuonna 1935 
syntynyt kuvittaja-graafi k-
ko tunnetaan hauskoista 
kuvistaan, joita on julkais-
tu muun muassa Helsingin 
Sanomissa.

Näyttelyssä luodaan kat-
saus Vuoren tuotantoon ai-
na lastenkirjoista posti-
merkkeihin ja Valion me-
hutölkkejä koristavaan 
käyttögrafi ikkaan. Näyttely 
perustuu Vuoren Pukstaa-
ville lahjoittamiin kuvitu-
soriginaaleihin.

Suuri kulttuuri-
historiallinen arvo

”Vaikea edes kuvailla, mi-
ten paljon tämä lahjoitus 
meille merkitsee. Kokoel-
ma on kulttuurihistorialli-
sesti erittäin arvokas. Sato-
jen originaalien lisäksi Pek-
ka lahjoitti meille käyttöoi-
keudet töihinsä eli voimme 

painattaa ja myydä esi-
merkiksi niihin pohjautu-
via postikortteja ja t-paito-
ja”, Pukstaavin johtaja Lee-
na Aaltonen iloitsee.

Mittavan lahjoituksen 
syyksi Aaltonen arvelee 
Vuoren Sastamalaa kohtaan 
tuntemaa kiintymystä sekä 
leikkimielistä halua itsensä 
museoimiseen. ”Tyrvääläi-
set ovat tunnetusti kotiseu-
turakkaita. Pekalla on Kii-
kasta ja Sastamalasta paljon 
hyviä muistoja, joten mi-
kä olisi voinut olla parem-
pi lahjoituksen kohde kuin 
täällä sijaitseva museo?”

”Vaikea edes 

kuvailla, miten 

paljon tämä 

lahjoitus meille 

merkitsee.

Sastamalankatu 70
38210 Sastamala

03-511 2640

Perjantai 4.5.
Stroganoff , perunat, 
Puolukkakinuski-
hyytelö .................... 7,00

Tiistai 8.5.
Broileripastavuoka/meri-
miespihvi, 
Pappilan hätävara .... 7,00

Torstai 3.5.
Lindströmin mureke, 
perunat, Kiisseli ....... 7,00

Maanantai 7.5.
Jauhelihakastike, perunat/
spagetti, 
Omenariisipuuro ...... 7,00

Keskiviikko 9.5.
Nakki-/lohikeitto, 
Toscaomenat............ 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    

Perjantai 4.5.
Lihapullat ................ 7,80 
Kanakeitto ............... 6,80

Tiistai 8.5.
Pestolohi ................. 7,80
Täyt. kesäkurpitsat ... 7,80 
Nakkikeitto .............. 6,80

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

Maanantai 7.5.
Uunimakkara ........... 7,80 
Pinaattikeitto .......... 6,80

Keskiviikko 9.5.
Burgundinpata ........ 7,80
Uuniperunat ............ 7,80 
Tomaattinen savukinkku-
keitto ...................... 6,80

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

Perjantai 4.5.
Uunilohi .................. 8,00

Tiistai 8.5.
Lihakeitto ................ 6,00

Torstai 3.5.
Kebabkiusaus ...........7,00
 
Maanantai 7.5.
Jauhelihakastike ...... 7,00

Keskiviikko 2.5.
Kalamurekepihvit .... 7,00

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

Lauttakylänkatu 14,
Huittinen

010-548 1410

Perjantai 4.5.
Riistakäristys (L,G), muusi, 
keitetyt perunat, Tonnika-
lapasta  (VL), Hedelmä-
unelma (VL) ............. 8,00

Tiistai 8.5.
Kaalikääryleet (G), Kosken-
laskijan kalaa (VL,G), 
muusi, keitetyt perunat, 
Kerroskiisseli ............ 8,00

Torstai 3.5.
Hernekeitto (L,G), Possunfi le, 
Inkivääri-kermakastike 
muusi, keitetyt perunat, 
pannari, hillo, 
kermavaahto ............. 8,00 

Maanantai 7.5.
Talon jättilihapullat (VL,G), 
Lohikeitto (VL,G), 
Rahka ...................... 8,00

Keskiviikko 9.5.
Mandariinibroileri (VL,G), 
KAsvislasagne (VL,G) riisi, 
keitetyt perunat, 
Mokkapalat .............. 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.

Perjantai 4.5.
Lindströminpihvit, 
muusi ...................... 7,00
Kinkku-ananas-
pizza ....................... 7,00
Katkarapusalaatti .... 6,50
Lihakeitto ................ 6,00

Tiistai 8.5.
Kanatoast, tikku-
perunat .................... 7,00
Broileri-persikka-aurajuus-
topizza ..................... 7,00
Savukalasalaatti ...... 6,50
Jauhelihakeitto ........ 6,00

Torstai 3.5.
Nakkikastike, 
perunat ................... 7,00
Kinkku-ananas-
pizza ....................... 7,00
Kebabsalaatti .......... 6,50 
Munakas .................. 6,00

Maanantai 7.5.
Makaronilaatikko ..... 7,00
Broileri-persikka-aurajuus-
topizza ..................... 7,00
Juustoinen salaatti ... 6,50
Pinaattikeitto .......... 6,00

Keskiviikko 9.5.
Lihakastike, 
perunat ....................7,00
Broileri-persikka-aurajuus-
topizza ..................... 7,00
Kasvisgratiini ........... 6,50 
Makkarakeitto ......... 6,00

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

Päätie 11,
32740 Sastamala

03-5133860

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

Maanantai 7.5.
Makkarapihvit .........7,00
Riistakeitto .............. 5,50

Keskiviikko 9.5.
Lohikiusaus .............7,00
Borssikeitto ............. 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

Perjantai 4.5.
Jauhelihakastike ......7,00
Herkkusienikeitto..... 5,50

Tiistai 8.5.
Broilerlaatikko .......... 7,00
Kaalikeitto ............... 5,50
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Tulevana sunnuntaina 
nähdään kaksi näytös-
tä Tanssisadusta Taika-
ratsu kello 15 ja 17 Syl-
vään koulun auditorios-
sa. Satu on yksi Tuhan-
nen ja yhden yön saduista 

ja on muokattu sopivaksi 
Tanssistudio Minna Kos-
ken oppilaiden tanssitta-
vaksi. Sadussa ollaan siis 
itämaisissa tunnelmissa. 
Tanssisatu kertoo Itämaan 
kuningattaresta ja hänen 

kolmesta tyttärestään ja 
mitä hovissa tapahtuu-
kaan, kun kuningatar os-
taa kiinalaiselta taikurilta 
ihmeellisen keksinnön eli 
Taikaratsun . Näytöksissä 
tanssii yli 90 tanssistudi-
on oppilasta 3-vuotiaas-
ta aikuisiin. Tilaisuus on 
maksullinen.

Pienen kylän suuri ponnistus
 ▶ Kauvatsa-päivän ohjelma noudattelee hyväksi havaittuja perinteitä.

Kauvatsa päivää vietetään 
28. kerran heinäkuun vii-
meisenä lauantaina 28.7 
Kauvatsan Seuratalolla. 
Vuosittain 1000 – 1500 vie-
rasta ympäri Suomea ko-
koontuu totuttuun tapaan 
Kauvatsalle viettämään ke-
säistä markkinapäivää tut-
tujen tapahtumien merkeis-
sä ja tapaamaan samalla su-
kulaisia ja ystäviä.

Kauvatsa päivän ohjel-
marunkoa ei ole vuodet ra-
sittaneet ja hyväksi havait-
tua ei ole haluttua paljon 
muutella. Siksipä tuleva oh-
jelmatarjonta noudattelee 
pitkälti perinteitä. Tulevaan 
kotiseutupäivään halutaan 
tuoda joka vuosi ripaus his-
toriaa vuosien varrelta. Tä-
hän historiaan voi tutustua 
myös leikekirjan muodossa, 

joka on nähtävillä koko ta-
pahtuman ajan.

Tuulahduksen menneil-
tä ajoilta tarjoaa tuttuun ta-
paan suuren suosion saaneet 
huittislaiset zetoristit, jot-
ka kuljettavat vieraita Uula-
tuotteelta tapahtuma-alueel-
le ja takaisin.

Kotiseutupäivä jatkuu 
vielä Kauvatsa Päivän ilta-
milla.

 • Hannu Virtanen

Arvelut paperikuvien elä-
män päättymisestä digitaa-
listen tiedostojen maailmas-
sa on viimeistään nyt syytä 
heittää romukoppaan. Va-
lokuvan tulevaisuus näyttää 
hyvältä ja värikkäältä - pa-
perillakin.

Kuvien valmistuksessa 
viimeisimpiin edistysaske-
liin kuuluvat kuivaminila-
boratoriot, jotka ne kylläkin 
jättävät jäähyväiset entis-
ajoille. Nimittäin kemikaa-
lien käyttö ja samalla kuvi-
en valmistuksessa aiemmin 
syntynyt kemikaalijäte edus-
tavat menneisyyttä. 

”Olennaista on, että ke-
mioiden kanssa lutraami-
nen loppuu eikä jätettä enää 
synny”, vahvistaa Norit-
sun maahantuojan edustaja 
Kai Nieminen Valokuvaa-
mo Keskuskuvaan Sastama-
laan vastikään toimittaman-
sa kuivalaboratorion vierellä.

”Sähkönkulutuskin on vain 
kolmasosa vanhan märkäla-
boratorion kuluttamasta mää-
rästä, mikä sekin edustaa eko-
logisuutta ja päivän trendiä.”

Valokuva-alan konka-
ri, Valokuvaamo Keskusku-
van toimitusjohtaja Seppo 
Lehtinen on erityisen tyy-
tyväinen siitä, että helppo-
käyttöisyys ja ekologisuus 
tarkoittavat nyt käytännös-
sä luopumista monia toimia 
vaatineista kemikaaleista. Ne 
ovat kuvien valmistuksessa 
vaatineet huomiota aamus-
ta alkaen pitkin työpäivää, ja 
lopulta käsissä on ollut isot 
määrät kemikaalijätettä.

”Aiemmin on menty kemi-
an ehdoilla”, hän kiteyttää.

Hyvien kuvien 
tähden

Tekniikan saavutusten kes-
kellä Seppo Lehtinen pa-

lauttaa mieliin keskeisim-
män ohjenuoran: ”Tärkein-
tä on, että asiakas saa hyviä 
kuvia.”
Kuivalaboratorioiden ke-
hittäjillä tuntuu onneksi ol-
leen myös sama ajatus kirk-
kaana mielessä. Kai Niemi-
nen puhuu värien saavutet-
tavuudesta.

”Saamme aikaisempaa 
enemmän värejä. Lisäk-
si kontrasti saadaan parem-
maksi, jolloin tuloksena on 
esimerkiksi entistä syvem-
pi musta.”

Niemisen mukaan myös 

kuvien toimitusaika nopeu-
tuu ja tuotanto monipuolis-
tuu.

”Kun ennen kuva kier-
si koneessa neljä minuuttia, 
nyt se valmistuu miltei heti”, 
hän kertoo.

Seppo Lehtinen ottaa toi-
sen esimerkin: ”Jos on me-
neillään iso tilaus, pienempi 
työ voidaan tehdä hyvin sen 
ohessa.”

Uusi kuivalaboratoriotek-
niikka yhdessä valokuvapa-
perin kanssa mahdollistaa 
kuvien valmistamisen aiem-
paa kestävämmiksi. Kuvan 
käsiinsä saanut ensikertalai-
nen huomaa välittömästi, et-
tä kiiltäväkään pinta ei enää 
helposti huoli sormenjälkiä 
itseensä.

”Rullalta tulevaa ku-
vapaperia voidaan käyt-

tää kuvakirjan kantena, jo-
ka ei tarvitse lisälaminoin-
tia. Kaikkiaan valokuva-
laatu voidaan saavuttaa nyt 
kuvakirjoissa, kale ntereis-
sa ja korteissa”, Kai Niemi-
nen kertoo.

Rullapaperin ohella laite 
käyttää myös arkkeja, joil-
le voidaan valmistaa kaksi-
puolisia kuvia. Kaksipuoli-
suutta taas voidaan hyödyn-
tää esimerkiksi kuvakirjoissa 
ja kalentereissa. Suorituksis-
saan laite venyy tuottamaan 
jopa 30 sentin levyisen ja 90 
sentin pituisen panoraama-
kuvan.

”Tämähän on ominai-
suuksiltaan kuin digitaali-
nen painokone”, Lehtinen 
vertaa. Samalla hän korostaa 
sitä, että investoinnit uusiin 
tuotantolaitteisiin mahdol-

listaa asiakkaiden luottamus.
”Paikalliset asiakkaat ovat 

luottaneet paikalliseen pal-
veluun. Se taas mahdollistaa 
sen, että laiteet voidaan pitää 
ajan tasalla ja palvelut saada 
edelleenkin läheltä.”

Investointi

Paperivalokuvalla on edelleen 
värikäs tulevaisuus

 ▶ Keskuskuva panostaa Sastamalassa kuvien valmistukseen. Uusi kuivalaboratorio
 edustaa ajan ympäristöhenkeä tekemällä kemikaalit tarpeettomiksi.

Keskuskuvan Mikko Näppilä, Heli Vepsä ja Seppo Lehtinen sekä Noritsun edustaja Kai Nieminen tietävät 
paperikuvilla olevan tulevaisuutta. Keskuskuvan joukkoihin lisäksi kuuluu Harri Hurske.

Myymälän asiakaspääte on kätevä työkalu valmistettavien kuvien valitsemi-
seen omista tiedostoista.

Positiivista säätilaveikkausta
Huittisten vapputorilla

Aurinkoinen ilma keräsi väkeä vapputorille. Kuva: LC Lauttakylä, Kalevi Vatja

 • Alueviesti

Vapputori keräsi satamäärin 
yleisöä Huittisten torille tiis-
taina. Tarjolla oli jälleen mo-
nenlaista ohjelmaa, mutta 
suosikiksi ylsi lapsille suun-
nattu talutusratsastus Suome-
lan sisarusten poneilla. Läm-
pötilan mittaus kruunaa vuo-

sittain Huittisten vappujuhlat. 
Tällä kertaa huittislaiset olivat 
positiivisia arvuutellessaan 
säätilaa. Monet olivat veikan-
neet sään lämpimämmäksi, 
kuin se lopulta olikaan. Elo-
hopea nousi 9,4 asteeseen 
tiistaina kello 13.

Säätilaveikkauksen ar-
vonnassa onni suosi Mika 

Jokista, joka voitti itsel-
leen taulutelevision, Sei-
ja Lahtista, joka sai pol-
kupyörän sekä Kari Vas-
tarantaa, joka voitti soda 
stream -laitteen. Kaikkien 
veikanneiden kesken ar-
vottiin vielä Mocca Mas-
ter, jonka voitti Mauri Sa-
volainen.

Kämmäkkä työstää kylästään kirjaa

Juhlassa kuultiin myös musiikkiesityksiä.

 • Alueviesti

Kämmäkän kyläseura ai-
koo koota kylän tarinat yk-
sien kansien väliin. Seura 
toivoo, että kyläläiset toisi-
vat yhteisesti kiinnostavia 
juttuja, valokuvia ja muuta 
dokumentaatiota menneil-
tä ajoilta.

Ajatus kirjasta on virinnyt 
kylätapahtumissa, jollaista 
vietettiin myös huhtikuus-
sa. Kyläseura järjesti kaikille 

kyläläisille ja muillekin avoi-
men kevään avaamistilaisuu-
den Kylätalolla. 

Tilaisuus keräsi yhteen yli 
60 kylän nykyistä ja entistä 
asukasta hauskaa pitämään. 
Joitain osallistuja tuli myös 
naapurikylien seuroista seu-
raamaan Kämmäkän kevään 
avausta. 

Esityksiä oli saatu kokoon 
seuran omien jäsenten esit-
tämistä sketseistä, runosta, 
musiikkiesityksistä ja Keiky-

än Eläkeläisten lauluryhmäs-
tä vahvistettuna Kämmäkän 
tytöillä. 

Hääpuheen tulkkaus vi-
rolaiselle sulhaselle, Poti-
vuoren mietiskelijä sekä Sal-
monellavaara -esitykset sai-
vat raikuvat aplodit. Päiviö 
Haavisto esitti vahvaa ru-
nonlausuntaa.

Kesällä on kyläseuran toi-
mesta suunniteltu pidettä-
väksi Kylätalolla kesäjuhla 5. 
elokuuta.

Taikaratsu Sylväällä



27Torstai toukokuun 3. 2012

 ➤ Koulut ja kurssit

 ➤ Kutsut ➤ Myydään

 ➤ Huutokaupat

Myytävänä OKT-tontti 2500 m2

Sastamalassa lähellä Tyrväänkylän koulua 
(mahdollisuus ostaa isompikin ala).
Kaupungin vesi- ja viemäri lähellä.

Suunnittelutarveratkaisu omakotitaloa ja 
autotallia/varastoa varten haettu.

Läh. 040 544 3159.

[A] Puistokatu 18, Sastamala
P. (03) 511 4714, 040 129 3927,
050 566 3120www.vkv-asunnot.fi

OMAKOTITALOJA
Sastamala Uotsola 6 h+k+aula
+khh+saunaos.+vh+2 wc
170/189 m²+2 auton katos+var.
Uudenveroinen v. 2008 valm. erittäin 
käytännönläheinen lapsiperheen II-
tasoinen Muurametalojen tilaihme! 
Suuri 3460 m² kaksipalstainen ranta-
tontti, jossa virkistäytymiseen omaa 
rantaviivaa 40 metriä!   Hp. 285.000 €  
Sastamala Sastamala 
3h+k+takkah+wc+saunaos+
1h+kk+wc+et+autotalli+var 
161/184 m² 
Keskustan läheisyydessä tilava v. -71 
rak. puu/tiilirunkoinen koti. Olohuoneen 
suuri ikkunapinta-ala ja kattoikkuna 
luovat valoisan pohjaratkaisun asumi-
seen. Talon päädyssä erillinen yksiö, 
jossa hyvä vuokralainen. Päiväkodit ja 
koulut lähellä!   Hp. 128.000 €
Sastamala Suodenniemi 
4h+k+2wc+khh+saunaos 
142 m²+terassi+parv. 
Ihastuttava v. 2004 valm. Honkara-
kenteen hirsi-idylli. Alakerrassa mm. 
valoisa yhtenäinen tilava oh/k, jossa 
varaava takka. Käytännönläheiset pin-
tamateriaalit, lattiakiertoinen lämmitys 
sekä koneellinen ilmanvaihto LTO.lla. 
Edullinen asua! Kauniiksi laitettu alava 
1520 m²  tontti, jossa 2 autonkatos.  
Hp. 188.000 €
Sastamala Marttila 
4h+k+wc+saunaos.+var+
autotalli 93/123 m²  
- Etsitkö projektia? Vankassa täystii-
litalossa erittäin avarapohjainen, suu-
rella ikkunapinta-alalla varustettu tila 
odottaa toteuttajaansa! Tule katso-
maan, visioi ja toteuta tästä nykyaikai-
nen! Hp. 115.000 €

Sastamala Keskusta 
9h+k+vastaanottoaula+saun
a+var. 254 m²  
- Hieno mahdollisuus yrittäjyy-
teen, kaikki valmiina!
Ydinkeskustassa torin laidalla yrittä-
jähenkiselle hyvä liiketoimitila, joka 
toimii nykyisin majoitustoimialalla. 
Vankka asiakaskunta valmiina. Myy-
dään toiminimi sekä liikehuoneisto 
irtaimistoineen.  Hp. 310.000 €

VAKITUISEEN ASUMISEEN/
VAPAA-AIKAAN
Sastamala Putaja 3h+k+kph 
+khh+parveke+var 70/25 m²
Idyllinen tilakokonaisuus, jossa koti 
ja lomapaikka samassa! Osittain rin-
teisellä, vehreällä 5890 m² tontilla hir-
sirunkoinen huvila. Pihapiirissä nos-
talgiset rakennukset vierasmökki, 
makuuaitta, sekä saunarakennus kyl-
pytynnyreineen!  Hp. 125.000 €

VAPAA-AIKAAN
Sastamala Kiikanoja
2h+k+et 40 m²
Herttainen 30-luvulla rak. hirsirun-
koinen punainen tupa ulkorakennuk-
sineen (sauna ja puuliiteri). Tuvan 
yläkerrassa pieni kesäkammari yöpy-

miseen. 1362 m² alava nurmitontti 
hyötykasveineen. - Täällä irrottau-
dut helposti arkipäivän kiireistä!    
Hp. 40.000 €

KERROSTALO-OSAKKEITA
Sastamala Jaatsi 
2h+k+kph+vh 63 m²
Kauniilla paikalla rantamaisemissa, 
tilavilla huoneilla varustettu huoneisto 
omaan käyttöön tai sijoitukseen. Olo-
huoneesta parveke Liekoveden puo-
lelle! Uimaranta lähellä. 
Mh. 63.000 €, vhp. 69.700 € 
Sastamala Keskusta 
3h+k+s+wc 83,5 m² 
Uudenveroinen v. –04 valm. kulma-
huoneisto laadukkaassa taloyhtiössä, 
jossa avara ja valoisa pohjaratkaisu. 
Asumismukavuutta lisää oma sauna-
osasto. Edullinen vastike! 1/5 krs, his-
sitalo. Hp. 199.000 €.  Mahdollisuus 
autohallipaikkaan.
Sastamala Siikasuo 2h+k+ 
kph 60 m² + lasit. parveke
Oivallinen ylimmän kerroksen pää-
tyasunto sijoituskohteeksi. Tilavat 
huoneet, joissa hyvin kaapistoja. Rau-
hallinen taloyhtiö. Lamelloidulta par-
vekkeelta kaunis Rautavesinäkymä! 
Hp. 69.500 € 

RIVITALO-OSAKKEITA
Sastamala Pehula 
3h+k+saunaos+66 m²+ 
terassi+lämmin autotalli+var.
Tehokasneliöinen pienkoti hyvin hoi-
detussa taloyhtiössä, jonne mm. putki-
remontti tehty! Olohuoneesta suojaisa 
terassi ja piha-alue ilta-auringon puo-
lelle. Kauppaan kuuluu lämmin auto-
talli sekä varasto. Hp. 73.000 €.  Kysy 
lisää!
Sastamala Kiikka 
2h+k+wc+saunaosasto 62 m²
Metsän laidassa viihtyisällä pohjarat-
kaisulla v. –75 toteutettu pienkoti, jonne 
mm. putki- ja kattoremontti tehty. Olo-
huoneesta avartuu länteen ihastutta-
vaksi laitettu piha-alue verantoineen! 
Mh. 59.700 €, vhp. 65.000 €
Sastamala Ruotsila 
3h+k+vh+ph+saunaos. 76,5 
m²+ terassi+autokatos+var
- Tässä oiva kohde omakotitalosta 
pienempään siirtyvälle! 
Kokomäenjoen häikäisevissä maise-
missa tilava huoneisto viihtyisällä 
asuinalueella. Veranta ja suuri piha-
alue etelään, vesistön puolelle! 
Hp. 79.500 €. – Tee tarjous!
Sastamala Mouhijärvi 
2h+kk+saunaos. 48,5 m²
Peruspalvelujen välittömässä läheisyy-
dessä, rauhallisella asuinalueella kodi-
kas tehokasneliöinen pienkoti esim. 
ikääntyneemmälle. Suojaisa oleskelu-
piha etelän puolelle! Hp. 60.000 €

TONTTI
Sastamala Houhajärvi 5000 m²
Luonnonystävälle Hanhijärven lähei-
syydessä tilava 5000 m² määräala-
tontti. Hp. 19.000 €.
Varaa esittelyaikasi.
Tervetuloa tutustumaan!

 ➤ Kuulutuksia
www.poliisi.fi/pirkanmaa

PIRKANMAAN POLIISILAITOKSEN

SASTAMALAN POLIISIASEMAN

LÖYTÖTAVARA-

HUUTOKAUPPA
Keskiviikkona 16.5.2012 klo 16.30

Käteismaksu

arto.vormisto@kiinteistotalo.fi, Puh. 0445 654 773
Välityspalkkio 2,8-3,2 % + alv minimi 2.200 + alv.

  KERROSTALOT
Sastamala Keskusta
1h,tk,s,ph/wc,vh,parv 47,0 m2

Tästä uutta vastaava hyvä 
pikkukaksio omaan käyttöön 
tai vaikka sijoitusasunnoksi. 
Yhtiö rak 2004. Erittäin edulli-
set asumiskustannukset, vas-
tike vain 100,30 €/kk. 2 krs. 
Mahdollisuus ostaa autohalli-
paikka. Vapaa.  vh 120.000 €.
Sastamala Varila
3h,k,psh/wc,parv  69 m2

Siisti 2. kerroksen päätyhuo-
neisto, nousu vain 25 askel-
maa. Ikkunoista aukeavat 
kauniit puistomaiset näkymät. 
Autopistokepaikka pihasta. 
Erittäin hyvä vaihtoehto vuok-
ralla asumiselle tai sijoitus-
kohteeksi. Vapaa. mh 54.510 
€, vh 60.000 €
Sastamala Raivio
3h,k,s,ph,wc,parv 76 m2

Uusi ja viimeinen juuri valmis-
tuneesta As Oy Sastamalan 
Rantapuistosta valmistunut 2 
krs:n koti. Päätyhuoneisto, 
näkymät aukeavat kolmeen il-
mansuuntaan. Varustetaso ja 
viimeistely ensiluokkaisia. Iso 
n 11m2 lasitettu parveke. mh 
83.607 €, vh 226.620 €.
Sastamala Keskusta
3h,k,s,ph,wc,vh 97,5 m2

Terassihuoneisto! Ulko-oles-
kelutilaa 35 m2 kattojen tasal-
la, näkymät keskustaan, kum-
mallekin järvelle, kirkolle, 
nautit takkatulesta uutta vas-
taavassa kodissasi, tulet niin 
ihastut . Heti vapaa.  Mh 
248.785 € vh 298.000 €.
Sastamala keskusta
3h,k,s,ph,wc,vh ja 2xparv  
102,0m2

As Oy Tohtorinmäestä tarjolla 
4 krs koti, josta näköalat kol-
meen ilmansuuntaan. Tilava 
ja valoisa olohuone. Kaipaa 
osittaista pintaremonttia. Erit-
täin edulliset asumiskustan-
nukset. Kaikki palvelut vieres-
sä. Vapaa. H 215.000 €. 
  RIVITALOJA
Sastamala Raivio
4h,k,ruok,kirjasto,ask,tkh,sau-
naos, khh,vh 141 m2 +42 m2

Mainio sijainti, aivan Liekove-
den rantatöyräällä. Asumis- ja 

harraste/työtilaa kahdessa 
kerroksessa, tilaa riittää  ja li-
säksi autollekin lämmin talli. 
Maalämpö, putkiremontti teh-
ty. H 255.000 €.

  OMAKOTITALOJA 
Sastamala Varila
4h,k,s,ph,pukuh,työh,wc,vh 
ja autot.  113/183m2

Päättyvän kadun varrella -75 
rak I-tasoinen hyvän pohjarat-
kaisun omaava koti. Talon 
tekniikka pääosin uusittu tai 
remontoitu. Lapsiperheen 
unelma paikka, sillä koulu ja 
ulkoilumaastot ovat lähellä. 
Tasainen 1352 m2 puutarha-
tontti, joka rajoittuu puistoon. 
Öljylämmitys. H 158.000 €.
Sastamala Marttila
3h,k,s, ph, wc, allash, halli, 
ym 139/170m2

Nyt ihannekoti omalla 
SPA:lla, viihtyisä saunaosas-
to uima-altaalla, jonka voit si-
sustaa vaikka kuntoilu-osas-
toksi tai oleskelutilaksi. 
Rauhallinen sijainti kujan 
päässä, olohuoneesta kauniit 
puistonäkymät. Asuintilat ja 
saunaosasto yläkerrassa, 
alakerrassa oleskeluhalli ja 
runsaasti varastotilaa, joka 
muunneltavissa asuintilaksi. 
Puistoon rajoittuva 540 m2 
tontti.T Lähde tutustumaan 
paikan päälle! H 178.000 €.
Sastamala Teukkula
3-4h,k,et,kellarikerros+ laaj. 
54+57m2

Kalliolle -52 rakennettu ryhdi-
käs pystyhirsitalo, joka kaipaa 
käsistään kätevää tekijää ja 
näyttää kyntensä miten talos-
ta syntyy näyttäväkoti. Laa-
jennus tehty 1965, jossa on 
ollut käsiteollisuutta. Loistava 
sijainti, vain n 300 m kanta-
tieltä. Tontti 1500 m2.Hinta 
vain 38.000 €.
  RANTATONTIT
Sastamala Kutala
Rautaveden rannalla 
(Kuutinlahti) 7770m2 ranta-
tontti, jolla rak oikeutta 180 
kem2. Tasainen hyvä raken-
nuspaikka, jolla rantaviivaa 
101 m. Tie perille ja  sähköt 
rajalla. Hinta 130.000 €.

Onko sinulla ulkomaalaisia työntekijöitä? 
Entä oletko harkinnut rekrytointia ulkomailta?

Tervetuloa seminaariin kuulemaan kokemuksia 
ulkomaalaisen työntekijän rekrytoinnista ja 

kouluttamisesta Satakuntaan. 

Seminaarin järjestävät satakuntalaiset työperustei-
sen maahanmuuton kehittämishankkeet Opinpolut 
maasta maahan, Voima ja Työhön Satakuntaan.
 

Seminaarin ohjelma: 
•työperusteinen maahanmuutto Satakunnassa
•ulkomailta rekrytoineiden työnantajien kokemuksia 
•suomen kielen kouluttaminen lähtömaassa 
•ulkomaalaisen työntekijän Suomeen sitoutumisen 
  esteet ja edellytykset

Seminaari järjestetään 24.5.2012 klo 9.00 -15.00 
Sokos Hotel Vaakunassa, Porissa (Gallen-Kallelankatu 7). 

Seminaari on maksuton. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 16.5. mennessä: 
jaana.maki@sataedu.fi tai 040 199 4883 

Puh. tsto 02-568 142, 0400-332 805 www.keikyanautokoulu.com
Toimisto Huittisissa auki ma-pe klo 12-17

Mopo- ja moottoripyöräkurssit joka toinen perjantai Huittisissa!

 alkaa HUITTISISSA MA 7.5. klo 17,
VAMMALASSA (Rollsin vieressä) 
TO 10.5. klo 17. Kaikki ajokorttiluokat.

KEIKYÄN AUTOKOULU
 SUUTARI AY
 HUITTINEN - VAMMALA

Ilmoittaudu
mopokurssille!

Ilmoittaudu
mopokurssille!

ll-vaihe,
ilmoittaudu!

Rata
lähellä.

 ➤ Nimitys

Antti Laakso on nimitet-
ty Levorannan Autoliike 
Oy:n Varatoimitusjohtajaksi 
2.4.2012. Laakso toimi aikai-
semmin Levorannan Auto-
liike Oy:n Myyntijohtajana.

Itua elämään 
Tuomas-
messusta
Mouhijärven kirkossa vie-
tetään tulevana sunnuntai-
na kello 18 keväistä Tuo-
masmessua teemalla ”elä-
mässä on itua”. Messus-
sa saarnaa   Heidi-Maria 
Heikkilä, liturgina toimii 
Lasse Hautala ja juontaja-
na Tarja Kopalainen. Mes-
sun jälkeen on teetarjoi-
lu kirkossa. Avaran hen-
gellisyyden Tuomasmessu 
on Euroopan suosituin ju-
malanpalvelus. Suomeen 
Tuomasmessu tuli vuonna 
1988. Mouhijärvellä Tuo-
masmessuja on järjestetty 
vuodesta 2004.KUULUTUS ASEMAKAAVOJEN 

HYVÄKSYMISESTÄ
Kiikoisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 
18.04.2012 hyväksynyt Halmesmäen alueen ase-
makaavan muutoksen (14 §) ja Kiikoisjärven ranta-
asemakaavan muutoksen (15 §).
Kunnanvaltuuston kyseiset päätökset ovat maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti nähtävänä Kii-
koisten kunnanvirastossa viraston aukioloaikoina.
Kiikoisissa 26.04.2012
Kunnanhallitus

Terve-
tuloa! VAMMALAN

AUTOKOULU OY
03-511 3580

Puistokatu 5, SASTAMALA
www.vammalanautokoulu.fi

AUTOKOULUKURSSIMME
alkavat ma 7.5. ja ma 4.6. klo 17.00

HUUTOKAUPPA
Su 6.5. klo 13.00 Lavia, Peräkylä, Puistokatu 21. 

(Viitoitus Tuunajärventieltä)
Myydään T. Kampin vanha päärakennus tyhjäksi. Mm. 2 kpl 

tammisia ruokaryhmiä kuudella tuolilla, upeat tammiset senkit 
ja hopekaappit, sohvia, antiikki-sohvapöytä + antiikki 

vaatekaappi (Suomen hienoin), sänkyjä, 50-luvun lasivitriini, 
Marja-Teresa -valaisin, mattoja, kantelepöytä, Arabiaa, tauluja, 
rukki, käsityökaluja, parturin vanhatpesupöytä + tuolit, 4,5 m 

tuulilasivene + moottori, heinäkärry, perälevy ja paljon ym. ym.
Tervetuloa! Puffetti on. Käteismaksu rahalla.

Ts. Meklari E. M. 0400 245 422

Kuolinpesän HUUTOKAUPPA
Sastamalan Masossa Korkeenojantie 119

5.5.2012 klo 12.00
Antiikkiesimeitä, huonekaluja, lasia, posliinia, työkaluja, 

tavaraa laatikoittain.
Tahdin takaa Arto Kulmala

HUUTOKAUPPA
Sunnuntaina 6.5. klo 13.00

Haukijärventie 229, Harju, Hämeenkyrö
Postikortteja, leivinlautateline, pärekoreja,

talonpoikais-esineistöä ym.          TS P. Kaski

 ➤ Kadonnut

VAIHTO - KULJETUS - RAHOITUS JÄRJESTYY
SUOMEN REALISOINTI OY

HUITTINEN P. 0400 903 959
www.suomenrealisointi.fi

21900 €  

42927 €  

14900 €  

1590 €   
5990 €   
399 €   

1990 €   
1790 €   
2190 €   

29900 €   

5 990 €

9 999 €
3990 €

26500 €   

17990 €   

Valtra A 95 KUORMAIN JA UUSI KAUHA      
vm -04 Lisätiedot: 540/540E ulosotto Renkaat 
460/85R34 70% Etu 380/85 R 24 55%
 

Case IH 5130     
vm-96 (ALV väh.kelp.) Autocontrol/
sähkönostolaite, 4 x pikavaihde, 
hydraulinen suunnanvaihto, 6 syl 
moottori 2 x 2 toiminen hydrauliikka. 
Renkaat 14,9R24 Taka 18,4R 38 
kulutuspinta 75%

JCB 533 105, UUSI KAUHA JA RENKAAT  vm -03 
Todella siisti kurottaja alkuperäisillä maaleilla. mm. uusikauha ja 
renkaat, lisähydrauliikka trukkipiikit

Lamborghini 950 72 VAIHDETTA 
ISOT PYÖRÄT
vm -97 
1000/540 ulosotto Renkaat 420/85R 
24 Taka 520/70 R 34 3 x 2 toiminen 
hydrauliiikka

Paperikoura , AURAMO HYDRAULINEN PYÖRITTÄJÄ  

Alumiinilava esim. Transitiin Hiabilla, HIAB 013 T vm -05 

PARIPYÖRÄT 13 6 38   

RIVAKKA SIILOMYLLY 850 KG h  vm -07 

UUSI RESPO 330 P 150 L KIPPI  vm -12

NUORTEN CROSSIPYÖRÄ KTM 65 vm -10 

 

Mercedes-Benz ML  (2.7) 270 
CDI A Limited Edition 
vm. 2004

Lada 1200  (1.2) HYVÄ LADA vm. 1984

Mercedes-Benz E  (2.2) 200 CDI Automaatti 2 x UUDET 
RENKAAT vm. 2010, 363 000 km

Volvo 621 2 VETO KAUHA JA PIIKIT

Yanmar B 17 NÄPPÄRÄ MINIKAIVURI vm -98

Hinnat
 sis. alv.

Lastenvaate-
kirppis 
nuorisotalolla
Kiikan nuorisotalolla järjes-
tetään perinteinen lastenvaa-
te- ja tarvikekirppari sun-
nuntaina  6.5. kello 12-14.00. 
Tapahtumassa on  runsaasti 
myyntipöytiä täynnä edul-
lisia löytöjä. Myynnissä on 
mm. vaatteita, kirjoja, pelejä 
ja  urheilutarvikkeita. Puff e-
tissa voi ostoskierrosten vä-
lissä nauttia vastapaistettuja 
munkkeja ja kahvia. Lisäksi 
lapsille on puuhanurkkaus. 
Tilaisuuden järjestää Kiikan 
Nuorisoseura.

KADONNUT
viikko sitten 

valkoinen koira, 
punainen vaijeri 

kaulassa Stormin 
alueella.

Havainnot eläin-
suojeluvalvoja 

p. 040 746 2730

OLEMME 
FACEBOOKISSA!

Suuronnettomuusharjoitus
Kemira Chemicalsilla
Kemira Chemicals Oy järjestää yhdessä aluepelas-
tuslaitoksen kanssa suuronnettomuusharjoituksen 
Äetsän toimipaikalla tiistaina 8.5.2012. Harjoituksen 
vuoksi alueella liikkuu paljon hälytysajoneuvoja. 

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Jukka Vierimaa puh. 010 86 23 437
Suojelujohtaja Timo Kaunisto puh. 010 86 23 223
Laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Birgitta 
Peltopakka puh. 010 86 23 407
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06.25 Ylen aamu-tv
09.30 MOT: Nettikauppahuijarit
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 Tähtisumua (S)
14.30 Mies, joka ei ole koskaan
 nähnyt lunta
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)
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: Sarajevon laukaukset
23.00 Yle Uutiset
23.05 Saddamin nousu ja tuho (16)
00.55 Oddasat

06.50 Pikku kakkonen
07.27 Katinkontti Remix: Jäätopi
07.42 Mio Mao
07.47 Neppajymykerho
07.56 Disney esittää: 
 Ystäväni Tiikeri & Nalle Puh
08.20 Galaxi
08.21 Tero hoitaa
08.29 Operaatio Hurrikaani: Riehu-
vat piraatit
08.37 Aivokeskus
08.44 Kapteeni Kari
08.45 Hemmot
08.50 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle Alueuutiset
10.55 Oddasat
11.10 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.00 Seikkaillen: Albania
12.26 Extremen maailma
12.35 Mansikkapaikka
13.25 Tanskalainen maajussi
13.55 Maailman upein juna
14.25 Blogistania
14.55 Bilebändi 2012 : Finaali
16.10 UMK2012: Finaalin Highlights
16.15 Viinitilan keisari (7)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.01 Raimo
18.13 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)
23.01 Becky ja Steve (12)
23.30 Silminnäkijä: Tehtävä
 Euroopassa

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
15.05 Middle (S)
15.35 45 minuuttia
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 Kummien suuri kiekkokonsertti
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Hjalliksen kanssa
23.05 BackWoods (16)

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 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 Toimintatorstai: Next (16)
00.05 Nelosen uutiset
00.15 Nelosen sää
00.20 Frasier
00.50 Pulmuset (S)
01.20 Castle (12)
02.20 Ase kiikarissa
02.50 Pelastushelikopteri

06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Tosi tarina: 
 Pellehypyn suurlähettiläät
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 Kilroy sen teki (S)
14.35 Tulivuoren salaisuus
15.00 Yle Uutiset
15.05 Tänään otsikoissa
16.00 Kiehtova maailma: 
 Ihmisen planeetta
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Tohtori Intiasta (7)
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
07.48 Pikku Kakkosen posti
07.56 Disney esittää: 
 Ystäväni Tiikeri & Nalle Puh
08.20 Galaxi
08.21 Eläimet töissä
08.28 Raimo
08.35 Pertti ja Purtti
08.48 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle Alueuutiset
10.55 Oddasat
11.10 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.05 Jari Sillanpää: Naapurin poika
12.55 Jumppa : 
 Maratoonarin lihashuolto
13.25 Puskuri
13.55 Hullu juttu
14.25 Menestyksen hinta
14.55 Sisu - kohti Lontoota
15.25 Neljä unelmaa muutoksesta
16.10 Maailmanmenoa: 
 Frisbee-taiturit
16.15 Painin olympiakarsinta
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.01 Hillitön hotelli: Monta
 lusikkaa sopassa
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)
21.00 Tartu Mikkiin
21.50 Yle Uutiset
22.05 Kova laki (16)
22.47 Painin olympiakarsinta
23.20 Poliisi-tv
23.45 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)
11.05 Ostoskanava
13.00 Lääkärit
13.55 Mitä tänään syötäisiin?
14.00 45 minuuttia Special: 
 Myllykoski - viimeinen rulla
15.05 Rita Rocks (S)
15.35 Luontodokumentti: Nascan 
autiomaan arvoitus
16.40 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 Minuuttipeliä
21.00 Unohdetut (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.40 White Noise (16)
00.35 Murhavaisto (12)

06.00 Ostosruutu
07.00 Pupujen kaupunki
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
14.35 Huippukokki lähtee maalle
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: Kuka sanoo tahdon? (S)
23.10 Nelosen uutiset
23.20 Nelosen sää
23.25 Isänmaan toivot (7)
00.00 Kumman kaa
00.30 Elokuva: Minin eka kerta (16)
02.20 Detroit 1-8-7 (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)
12.00 A-studio: Stream
12.30 Dokumenttiprojekti: 
 Miesten kylä
13.25 Ihmiskunnan aarteita
13.45 Gilmoren tytöt (7)
14.30 Puutarhaperjantai
15.00 Strada
15.30 Antiikkia, antiikkia
16.00 Puutarhaetsivät (7)
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.05 Äiti maa
18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.15 Jaakko ja maailmanvalloittajat
18.45 Avara luonto: 
 Erämaan mesimuurahaiset
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 New York, amerikkalainen
 unelma

07.45 Pikku Kakkonen
09.00 Galaxi
09.01 Sherlock Jakki
09.15 Viidakkojytä
09.21 Late lammas
09.29 Asha
09.44 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: Australian erämaa
16.17 Mr Bean (S)
16.30 Sisu - kohti Lontoota
17.00 Painin olympiakarsinta
18.15 Ravisuora
19.00 Yle Uutiset
19.10 Urheiluruutu
19.25 Sää
19.30 Bilebändi 2012 : Loppusoitto
20.45 UMK2012: Kaisa Vala, 
 Habits of Human Beings
20.50 Kettu (12)
21.50 Yle Uutiset
22.05 Painin olympiakarsinta
22.45 Kapteeni Alatriste (16)
01.05 Kova laki: Lontoo (12)

06.00 MTV3 Deitti
06.30 Älynväläys
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 Motor Forum: Rallicross SM
12.00 MM-ralli: Argentiina
13.05 Salatut elämät (7)
13.35 Onnenpeli hyväntekeväisyysarpa
14.10 Älynväläys
14.40 Jamie Oliverin Australian
 päiväkirja
15.40 Perheleff a: Yksin kotona 3 (7)
17.45 Tarinoita suomalaisesta työstä
18.00 Top Gear USA
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Mieletön maailma
20.00 Amazing Race
21.00 Selviytyjät
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Tulosruutu
22.30 Lotto ja Jokeri
22.35 Viimeinen analyysi (16)
01.05 Kova Laki: Los Angeles (12)

06.30 Ostosruutu
07.30 Lego Ninjago (7)
07.45 Lego Ninjago (7)
08.00 Elixir
08.30 Yli esteiden
09.00 Start!
09.30 Matkaoppaat
11.25 Koiralle koti (7)
12.30 Homma haltuun
14.25 Onnea matkaan, Charlie! (7)
14.55 Adam Lambert 
 tähtihaastattelu
15.25 Tanssi peppu pieneksi
15.55 Elokuva: Beverly Hillsin 
hienostohauva (7)
17.45 Usko tai älä (16)
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: Kaksi tornia (12)
00.30 Nelosen uutiset
00.40 Nelosen sää
00.45 Havaiji 5-0 (12)
01.45 Elokuva: Pelurit (12) 

08.00 Yle Uutiset
08.05 Avara luonto: 
 Erämaan mesimuurahaiset
09.00 Yle Uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Kuinka nainen sai housut
09.55 Yle Uutiset
10.00 Jumalanpalvelus
11.40 Yle Uutiset
11.45 Viikko viitottuna
11.55 Kotona taas (7)
12.25 Prisma: Ihmiskehon sisällä
13.25 Prisma Studio
13.55 Gilmoren tytöt (7)
14.35 Jaakko ja maailmanvalloittajat
15.05 Historiaa: Kuinka 
 sfi nksi rakennettiin?
16.00 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: Pelipäivä
19.15 Luontohetki: Veden maailma
19.45 Arto Nyberg
20.30 Yle Uutiset
20.45 Urheiluruutu
21.02 Yle Uutiset, ylimääräinen
 uutislähetys
21.05 Kotikatsomo: Uutishuone (7)
21.55 Komisario De Luca (12)
23.50 Ykkösaamu

07.45 Unna Junná
08.00 Pikku Kakkonen
08.02 Ella ja Aleksi
08.10 Raa Raa, leikkisä leijona
08.21 Hyvän kierrättäjät
08.36 Babar ja Badun seikkailut
09.00 Galaxi
09.01 Kapteeni Kari
09.13 Lulu ja lehmä
09.22 Jotain rajaa
09.34 Villi tulevaisuus
10.00 Muumilaakson tarinoita (S)
10.25 Ruohonjuuritasolla (S)
10.30 Zeke ja taikataulu (S)
10.53 Koodinimi Connor (S)
11.14 Mr Bean (S)
11.27 Silta salaiseen maahan (7)
13.00 Bilebändi 2012 : Loppusoitto
14.15 Maailman upein juna
14.45 Blogistania
15.15 Menestyksen hinta
15.45 Hullu juttu
16.15 Viikinkiaarteen jäljillä
16.45 Matkapassi: Lonely Planetin
 Australia
17.35 Painin olympiakarsinta
19.00 Yle Uutiset
19.05 Urheilukatu 2
19.30 Tehdas (12)
20.20 Painin olympiakarsinta
20.45 Alivaltiosihteerin 
 televisio-ohjelma
21.00 Pan Am (12)
21.50 Yle Uutiset
22.05 Becky ja Steve (12)
22.35 Painin olympiakarsinta
23.05 Yle Live: 
 Grammy Awards 2012

07.00 Ostoskanava
07.45 Chuggington (S)
08.00 Smurffi  t (S)
08.25 Scooby-Doo
08.55 Tom & Jerry Kids Show
09.20 Ben 10: Alien Force
09.45 Tyylivarkaat
10.40 Jokakoti.fi 
11.10 Grand Designs - 
 unelma-asunnot
12.10 Hjalliksen kanssa
12.40 Salatut elämät (7)
13.40 Amerikan presidentti (S)
16.00 Jääkiekon MM-kisat
18.45 Taistelu pelipaidoista
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Idols
21.00 Kosto (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Jälkiä jättämättä (16)
23.40 MTV3.doc: Shokkipelastus -
 lentoturmasta selvinneet

 06.40 Ostosruutu
07.40 Hurja remontti
08.40 Unitupa
09.10 Huvila & Huussi
10.10 Eden
10.40 Eden Pihaklubi
11.10 Koiralle koti
12.15 Yli esteiden
12.45 Frasier
13.15 Frasier
13.45 Frasier
14.15 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 Neljät häät
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Indiana Jones ja 
viimeinen ristiretki (16)
23.40 Nelosen uutiset
23.50 Nelosen sää
23.55 Big Love (12)
01.00 Blue Bloods (12)
02.00 Detroit 1-8-7 (12)
03.00 Täydelliset naiset (12)

06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Luontohetki: Veden maailma
10.00 Tohtori Intiasta (7)
10.45 Ihmiskunnan aarteita
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle News
11.10 Puoli seitsemän
11.40 Arto Nyberg
12.30 Tohtorit (7)
13.00 Nummisuutarit (S)
14.56 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: Myrkky tappaa - 
 ja parantaa
20.00 MOT
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Dokumenttiprojekti: 
 Ruoka-yhtymä
23.00 Yle Uutiset
23.05 Kotikatsomo: Uutishuone (7)
23.55 Oddasat

06.50 Pikku kakkonen
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: Washington
10.35 Matkantekoa Hurtigrutenilla
11.05 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.00 Pressiklubi
12.30 Hakkerit suurvallan ytimessä
13.30 Kuningattaresta kerjäläiseksi
14.00 Ylös tunturiin
14.20 Erätulilla
14.49 Uusi päivä (S)
16.15 Viinitilan keisari (7)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.01 Tero hoitaa
18.10 Taikaplaneetta
18.26 Kapteeni Kari
18.30 Laura kaupungissa
19.00 Yle Uutiset
19.10 Yle Uutiset alueeltasi
19.20 Yle Uutiset Suora linja
19.30 Soramonttuprinsessat
20.00 Doctor Who (12)
20.45 Danne ja Bleckan
21.00 Neljä unelmaa muutoksesta
21.45 Maailmanmenoa: Stressinlie-
vitystä kissoille
21.50 Yle Uutiset
22.05 Onnenkantamoinen (12)
22.50 True Blood (16)
23.45 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 Mitä tänään syötäisiin?
14.00 Ekonominen gastronomia
15.10 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
22.40 Ratkaisija (12)
23.40 Kovat kaulassa
00.40 Jokakoti.fi 

06.00 Ostosruutu
07.00 Pupujen kaupunki
07.25 Disney esittää: Lilo ja Stitch
07.50 Kapteeni Flamingo (S)
08.15 Lazy Town (S)
08.45 Disney esittää: Aku ja kumppanit
09.00 Huippukokki lähtee maalle
09.30 Vauvan tarina
10.00 Leenan tyylitiimi
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Leenan tyylitiimi
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.35 Huippukokki lähtee maalle
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)
22.35 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)
03.05 Pelastushelikopteri

06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Kuningaskuluttaja
10.00 Tohtori Intiasta (7)
10.45 Ihmiskunnan aarteita
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle News
11.10 Jumalanpalvelus
12.50 Tohtorit (7)
13.20 Hormoonit valloillaan (S)
14.30 A-studio
15.00 Yle Uutiset
15.05 Tänään otsikoissa
15.55 Tosi tarina: Pelipäivä
16.25 Antiikkia, antiikkia
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Tohtori Intiasta (7)
18.00 Yle Uutiset
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Lentopallon 
 Olympiakarsintaturnaus
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.00 Mildred Pierce (12)
22.10 Ulkolinja special: 
 Ei pelkoa rauhasta
23.10 Yle Uutiset
23.15 Prisma: Myrkky tappaa - 
 ja parantaa
00.05 Oddasat

06.50 Pikku kakkonen
06.53 Turilas ja Jäärä: Diskokuningas
07.20 Hanna Ankka
07.42 Sammakko ja ystävät
07.49 Neppajymykerho
07.56 Disney esittää: 
 Ystäväni Tiikeri & Nalle Puh
08.20 Galaxi
08.21 Tallitytöt
08.29 Taikaplaneetta
08.42 Betonin särkijät
08.49 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle Alueuutiset
10.55 Oddasat
11.10 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.00 Isien merkit
13.20 Pat & Stan
13.30 Iloa puutarhasta
14.00 Teemestarin opissa
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
18.01 Velhot, jätit ja susihukkaset
18.13 Karvinen
18.29 Spanielipentueen elämää
19.00 Yle Uutiset
19.10 Yle Uutiset alueeltasi
19.20 Yle Uutiset Suora linja
19.30 Akuutti
20.00 Doctor Who (12)
20.45 Kalassa!
21.00 Ajankohtainen kakkonen
21.50 Yle Uutiset
22.05 Yön metsästäjät (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 Mitä tänään syötäisiin?
14.00 Amazing Race
15.00 Leo
15.05 Miehen puolikkaat
15.35 Kadonneen jäljillä
16.35 Älynväläys
16.50 Onnenpeli hyväntekeväisyysarpa
17.00 Uutiset
17.05 Tunteita ja tuoksuja (S)
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale (7)
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät (7)
20.05 Tyylivarkaat
21.00 Puumanainen
21.30 Moderni perhe (S)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.40 C.S.I. (12)
23.40 Paljastavat valheet
00.40 30 Rock (S)

06.00 Ostosruutu
07.00 Pupujen kaupunki
07.25 Disney esittää: Lilo ja Stitch
07.50 Kapteeni Flamingo (S)
08.15 Lazy Town (S)
08.40 Disney esittää: Aku ja kumppanit
09.00 Huippukokki lähtee maalle
09.30 Vauvan tarina
10.00 Leenan tyylitiimi
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Leenan tyylitiimi
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.35 Huippukokki lähtee maalle
15.05 Nätti nakuna Kanadassa
16.05 Hurja remontti
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 Elokuva: Men in Black II -
 miehet mustissa II (12)
23.50 Nelosen uutiset
00.00 Nelosen sää
00.05 Frasier
00.35 Pulmuset (S)
01.05 MotoGP-makasiini
01.35 Start!
02.05 Greyn anatomia (12)
03.05 Pelastushelikopteri

06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Puutarhaperjantai
10.00 Tohtori Intiasta (7)
10.45 Ihmiskunnan aarteita
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle News
11.10 Puoli seitsemän
11.40 Aamusydämellä
12.15 Seniori työssä
12.30 Tohtorit (7)
13.00 Kasarmin tytär (S)
14.15 Eläinten elämää maalla
 ja merellä
14.30 MOT
15.00 Yle Uutiset
15.05 Tänään otsikoissa
16.00 Avara luonto: 
 Erämaan mesimuurahaiset
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Ylämaan kettu (7)
18.00 Yle Uutiset
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Historiaa: Roomalaisajan
 hylkylöytö
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: Sarajevon laukaukset
00.00 Oddasat

06.50 Pikku kakkonen
07.56 Disney esittää: 
 Ystäväni Tiikeri & Nalle Puh
08.20 Galaxi
08.21 Hirveä Henri
08.32 Hemmot
08.34 Karvinen
08.48 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle Alueuutiset
10.55 Oddasat
11.10 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.00 Näin Norjassa
12.10 Tartu Mikkiin
13.00 Kätevä emäntä (7)
13.25 Ulkosuomalaisen tarina
13.55 Lentopallon 
 Olympiakarsintaturnaus
16.15 Akuutti
16.45 Näin Norjassa
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.02 Dino-Dan
18.30 Spanielipentueen elämää
19.00 Yle Uutiset
19.10 Yle Uutiset alueeltasi
19.20 Yle Uutiset Suora linja
19.30 Blogistania
20.00 Doctor Who (12)
20.50 Kesärenki
21.00 Harvoin tarjolla (12)
21.55 Yle Uutiset
22.10 Keskiviikon ravisuora
22.15 Silminnäkijä: Hakkaa päälle!
22.45 Pan Am (12)
23.25 Soramonttuprinsessat

05.50 Studio55.fi 
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.fi 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Emmerdale (7)
10.35 Mieletön maailma
11.00 Leo
11.05 Ostoskanava
13.00 Lääkärit
13.55 Mitä tänään syötäisiin?
14.00 Ekonominen gastronomia
15.05 Ensisilmäyksellä
15.35 Tyylivarkaat
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 45 minuuttia
20.59 Viking Lotto ja 
 Keskiviikko-Jokeri
21.00 Uutiset
21.10 Päivän sää
21.15 Tulosruutu
21.25 UEFA Europa League loppuottelu
22.30 Kymmenen Uutiset
22.45 UEFA Europa League loppuottelu
00.00 30 Rock (S)

06.00 Ostosruutu
07.00 Disneyn esikoulu: 
 Pupujen kaupunki
07.25 Disney esittää: Lilo ja Stitch
07.50 Kapteeni Flamingo (S)
08.15 Lazy Town (S)
08.45 Disney esittää: Aku ja kumppanit
09.00 Huippukokki lähtee maalle
09.30 Vauvan tarina
10.00 Leenan tyylitiimi
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Leenan tyylitiimi
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.35 Huippukokki lähtee maalle
15.05 Puolivahingossa (7)
16.05 Hurja remontti
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: Ikuinen keihäsmatka
02.15 Pelastushelikopteri

TV-ohjelmat ajalle 3.-9.5.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, NelonenTEEVEE



Torstai 3.5.
08.30 Isännän pöydässä 09.00 
Koulun jälkeen 09.30 Lukuhetki 
09.40 Lasten kotipuu 10.00 Elämän 
lähteellä 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 Odotus 13.00 
Vapauttava uudestisyntyminen 
14.00 Tulevaisuus on Jumalan 
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 
Martin ja Mirjan matkassa 17.30 
CafÈ Raamattu 18.00 Come Home 
Kids 18.30 Raamattu rakkaaksi 18.45 
Katupaimen 19.00 Valmistakaa 
Herralle tie 19.30 Sanoma Joosuan 
kirjasta 20.00 Kosketus 20.10 Vremja 
tserkvi - Kirkon aika 20.25 Paran-
tavat psalmit 20.30 Leo Meller ja 
ystävät 21.00 TV7 Israel News 21.10 
Rakkauden kosketus 22.40 One 
Way 23.10 Rohkaisua Raamatusta - 
Matti Vuolanne 23.25 Käännekohta: 
Vuoden 2007 parhaat 23.55 Hill-
song TV 00.25 Jumala puhuu 00.55 
Parantavat psalmit 01.00 Martin ja 
Mirjan matkassa

Perjantai 4.5.
08.55 Parantavat psalmit 09.00 
Martin ja Mirjan matkassa 09.30 
CafÈ Raamattu 10.00 Come Home 
Kids 10.30 Raamattu rakkaaksi 10.45 
Katupaimen 11.00 Valmistakaa 
Herralle tie 11.30 Sanoma Joosuan 
kirjasta 12.00 Kosketus 12.10 Vremja 
tserkvi - Kirkon aika 12.25 Paran-
tavat psalmit 12.30 Leo Meller ja 
ystävät 13.00 TV7 Israel News 13.10 
Rakkauden kosketus 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 Yltäkylläi-
nen elämä 17.30 Wake Up! 18.15 
Parisuhdetta 18.45 Uusi Testamentti 
avautuu 19.30 Yliluonnollista 20.00 
Rukous ja yhteiskunta 20.30 Leo 
Meller ja ystävät 21.00 TV7 Israel 
News 21.10 Christian World News 
21.40 Elävä yhteys 22.10 Hengen 
lahjat - John Paul Jackson 23.20 
Ilmestyskirjan maisemissa. 00.00 
Kissa pöydälle 00.30 Patricia King - 
Ikuinen rakkaus 01.00 Yltäkylläinen 
elämä 01.30 Wake Up!

Lauantai 5.5.
08.30 Yltäkylläinen elämä 09.00 
Wake Up! 09.45 Parisuhdetta 10.15 
Uusi Testamentti avautuu 11.00 
Yliluonnollista 11.30 Rukous ja 
yhteiskunta 12.00 Leo Meller ja 

ystävät 12.30 TV7 Israel News 12.40 
Christian World News 13.10 Elävä 
yhteys 13.40 Hengen lahjat - John 
Paul Jackson 14.50 Ilmestyskirjan 
maisemissa. 15.30 Kissa pöydälle 
16.00 Patricia King - Ikuinen rakkaus 
16.30 TV7 Kauppa 16.45 Ohjelmatie-
dot 17.00 Polvijärven pastori 17.30 
Klubi 700  18.00 Lasten Taivas 18.30 
Juuret lähteellä 19.00 Alkuseura-
kunnan synty ja historia19.30 CafÈ 
Raamattu 20.00 Pyhän Hengen ilta 
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset 21.10 
Israel puhuu 21.40 Radikaalit 23.20 
Kristuksen palvelija 23.50 Paranta-
vat psalmit 00.00 Elämän virta 00.30 
Varustamo 01.00 Polvijärven pastori

Sunnuntai 6.5.
08.30 Lasten Taivas 09.00 Herra 
Hissanen 09.10 Laula kanssani 
-karaoke 09.15 Andrew Wommack 
evankeliumin äärellä 09.45 Mesila 
10.00 Pyhän Hengen ilta 11.00 
TV7 Jerusalem Uutiset 11.10 Israel 
puhuu 11.40 CafÈ Raamattu 12.10 
Korkealle vuorelle. 12.50 Juoksu 
kotipesään 13.20 Kiinalainen 
juttu. 13.55 Parantavat psalmit 
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 Soihdunkantajat 19.10 Paran-
tavat psalmit 19.15 John Bunyanin 
vaellus 20.00 Ajankohtaista taivaas-
ta 20.30 Vanha Testamentti avautuu 
21.15 Rohkaisua Raamatusta - Matti 
Vuolanne 21.30 Jumalan juoksuty-
töt 22.00 Marttyyrien ääni 22.30 Val-
mistakaa Herralle tie 23.00 Armon 
kalliolla 23.30 Juuret lähteellä 00.00 
Klubi 700  00.30 Elämän lähteellä 
01.00 Ikuisia kertomuksia

Maanantai 7.5
08.30 Come Home Kids 09.20 Koske-
tus 09.30 Parantava rukous - Pirkko 
Jalovaara 10.00 Soihdunkantajat 
10.40 Parantavat psalmit 10.45 John 
Bunyanin vaellus. 11.30 Ajankoh-
taista taivaasta 12.00 Vanha Testa-
mentti avautuu 12.45 Rohkaisua 
Raamatusta - Matti Vuolanne 13.00 
Jumalan juoksutytöt 13.30 Marttyy-
rien ääni 14.00 Valmistakaa Herralle 
tie 14.30 Armon kalliolla 15.00 Juu-
ret lähteellä 15.30 Klubi 700  16.00 
Ihmisen sana vaiko Jumalan? 16.30 
TV7 Kauppa. 16.45 Ohjelmatiedot 
17.00 Israel puhuu 17.30 Ermot 18.00 
Lasten Taivas 18.30 Tulimummot 
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 
Come Home 22.15 Käännekohta 
22.45 Yliluonnollista 23.15 Vremja 

tserkvi - Kirkon aika 23.30 Iloa 
arkeen - Joyce Meyer 00.00 Peittä-
mättömin kasvoin 00.30 Kosketus 
00.40 Kosketus 00.50 Suolapala 
00.55 Parantavat psalmit 01.00 Israel 
puhuu 01.30 Ermot

Tiistai 8.5.
08.30 Kosketus 08.40 Kosketus 08.50 
Suolapala 08.55 Parantavat psalmit 
09.00 Israel puhuu 09.30 Ermot 10.00 
Lasten Taivas 10.30 Tulimummot 
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 
Come Home 14.15 Yliluonnollista 
14.45 Vremja tserkvi - Kirkon aika 
15.00 Iloa arkeen - Joyce Meyer 
15.30 Peittämättömin kasvoin 16.00 
Kosketus 16.10 Kosketus 16.20 
Suolapala 16.25 Parantavat psalmit 
16.30 TV7 Kauppa 16.45 Ohjelma-
tiedot 17.00 Kuukauden kalastaja 
17.30 Yltäkylläinen elämä 18.00 Ikui-
sia kertomuksia 18.20 Nelli-Nalle 
18.30 Elämän virta 19.00 Andrew 
Wommack evankeliumin äärellä 
19.30 Taivas kuulee 21.00 TV7 Israel 
News 21.10 Tie on valmis! 21.40 
Armon kalliolla 22.10 Ilpoisten piiri 
22.40 Koputus 23.10 Kanssanne Ritu 
Ylipahkala 23.25 Marttyyrien ääni 
23.55 Varustamo 00.25 Parantava 
rukous - Pirkko Jalovaara 00.55 Pa-
rantavat psalmit 01.00 Kuukauden 
kalastaja 01.30 Yltäkylläinen elämä

Keskiviikko 9.5.
08.30 Kuukauden kalastaja 09.00 
Yltäkylläinen elämä 09.30 Ikuisia 
kertomuksia 09.50 Nelli-Nalle: Nelli 
istuttaa kukkia Felixin kanssa 1/2
10.00 Elämän virta 10.30 Andrew 
Wommack evankeliumin äärellä 
11.00 Taivas kuulee: Uusinta. 12.30 
TV7 Israel News 12.40 Tie on val-
mis!: Hannan suru kääntyy iloksi
13.10 Armon kalliolla 13.40 Ilpoisten 
piiri 14.10 Koputus 14.40 Kanssanne 
Ritu Ylipahkala 14.55 Marttyyri-
en ääni 15.25 Varustamo 15.55 
Parantava rukous - Pirkko Jalovaara 
16.25 Parantavat psalmit 16.30 TV7 
Kauppa. 16.45 Ohjelmatiedot 17.00 
Raamatun juhlakalenteri 17.30 
Koulun jälkeen 18.00 Lukuhetki 
18.10 Lasten kotipuu 18.30 Pastori 
Tommy Liljan seurassa 19.00 Iloa 
arkeen - Joyce Meyer 19.30 Patricia 
King - Ikuinen rakkaus 20.00 Polvi-
järven pastori 20.30 Leo Meller ja 
ystävät 21.00 TV7 Israel News 21.10 
Jerusalem studio 21.30 Viron pas-
torit areenalla 22.00 Elävä yhteys 
22.30 Pyhän Hengen -ilta 23.30 Iloa 
arkeen - Joyce Meyer 00.00 Sanan ja 
runon tuoksua 00.15 Kosketus 00.25 
Parisuhdetta 00.55 Parantavat psal-
mit 01.00 Raamatun juhlakalenteri 
01.30 Lukuhetki

Torstai 3.5.
17.00 Bill Hicks, jumalaton rääväsuu 
(12) 18.00 Erityisiä naisia 18.50 
Avaruuskansiot 19.00 Omistava 
rakkaus (7) 19.54 Kalevala nyt 20.00 
Prisma Studio 20.30 Aivomyrsky 
21.00 Tiededokumentti: Aivojen 
sukupuolierot 21.55 - 00.10 Kino 
Suomi: Elämän vonkamies (12) 
21.55 Elämän vonkamies (12)

Perjantai 4.5.
16.50 - 17.40 Vuorelle nousu 16.50 - 
18.00 TV-arkisto: Elvi Sinervo 100 v 
17.40 Arkistovieraana: Kristiina Hal-
kola 18.00 Tekijänä: Heini Riitahuhta 
18.30 Design-klassikko: Conica 
-espressopannu 19.00 Historia: 
Ensimmäiset australialaiset 19.54 
Kalevala nyt 20.00 Tie Roomaan: 
kaksi pientä elefanttia 20.45 Kootut 
askeleet: Eeva Muilu 21.00 Arkisto-

jen salat: Salamurha Marseillessa 
21.30 Kino: Salaiset leikit (16) 23.45 
Frank Sinatran parhaat laulut 00.45

Lauantai 5.5.
10.10 Avoin tarina : Uusperhe 10.40 
Viipurin taidemuseon tarina 11.35 
Tie Roomaan: kaksi pientä elefant-
tia 12.20 Arkistojen salat: Salamur-
ha Marseillessa 12.50 Pieni moskeija 
preerialla 13.10 Pieni moskeija 
preerialla 13.30 Pieni moskeija pree-
rialla 13.55 Pieni moskeija preerialla 
14.20 Voimala 15.10 Prisma Studio 
15.40 Aivomyrsky 16.10 Tiededoku-
mentti: Aivojen sukupuolierot 17.05 
Historia: Länsimaiden illankoitto 
17.55 Omistava rakkaus (7) 18.50 
ToF 19.20 Siddharta 21.00 - 23.47 
Teemalauantai: Kriisien Italia 21.00 
Italia, ota tai jätä 21.50 Il Divo - 
Giulio Andreottin merkillinen 
elämä (16)

Sunnuntai 6.5.
10.10 Aivomyrsky 10.40 - 11.50 

TV-arkisto: Elvi Sinervo 100 v 10.40 
Vuorelle nousu 11.30 Arkistovieraa-
na: Kristiina Halkola 11.50 Francon 
jälkeen - Alcantaran perhe (7) 13.00 
Unelmien rivierat: Malibu 13.45 
Siddharta 15.25 Erityisiä naisia 
16.15 Tiededokumentti: Loppuuko 
ruoka? 17.10 Ranskalainen kylä (12) 
18.00 Kino Klassikko: Iivana Julma 
(12) 19.35 Elävä arkisto: Maailman-
valloituksia 20.05 Tekijänä: Aamu 
Song 20.35 Design-klassikko: Vespa 
21.00 Garibaldista Berlusconiin 
22.00 Identiteetti 22.05 Dante - 
näkyjä helvetistä 

Maanantai 7.5.
07.00 Historia: Ensimmäiset aust-
ralialaiset 17.53 Sininen sana 18.00 
Cousteau nuoremman meriseik-
kailut 18.55 Lapset puhuvat 19.00 
Francon jälkeen - Alcantaran perhe 
(7) 20.10 Elävä arkisto: Purkka, 
jytä ja säihke 20.30 Avoin tarina : 
Uusperhe 21.00 Vinyylimania 21.55 
Kalevala nyt 22.00 Carlos, shakaali 

(16) 23.00 Hävystä häpeämättä

Tiistai 8.5.
 04.00 Teematieto 17.00 Tiededo-
kumentti: Loppuuko ruoka? 17.50 
Lapset puhuvat 17.55 Sarjakuva 
sodassa 19.00 Ranskalainen kylä 
(12) 19.48 Kootut askeleet: Leena 
Gustavson 20.00 Garibaldista Ber-
lusconiin 21.00 Historia: Länsi-
maiden illankoitto 21.50 - 22.55 
Euroviisut Suomen karsinta 1975 
21.50 TV-arkisto: Viisut 1/2 22.55 
Tekijänä: Aamu Song 23.25 - 04.00 
Teematieto 

Keskiviikko 9.5.
 7.00 Dante - näkyjä helvetistä 18.17 
Avaruuskansiot 18.30 Agricolan 
jalanjäljillä 19.00 Avoin tarina : Aika 
paha (7) 19.30 Klassikkotarinoita : 
Lemmenyön tähden (7) 20.30 Arkis-
tojen salat: Salamurha Marseillessa 
21.00 Tie Roomaan: kaksi pientä 
elefanttia 21.45 Kino: Veljeni on 
ainoa lapsi (12)

Torstai 3.5.
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 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 4.5.
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 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 5.5.
11.15 Ostos-tv 14.15 Will & Grace 
(S) 14.45 Will & Grace (S) 15.15 Will 
& Grace (S) 15.45 Will & Grace (S) 
16.15 Flashback 16.45 Pelastajat (7) 
17.15 American Idol 19.00 American 
Idol 20.00 Viidakon tähtöset (7) 
21.00 Wallander: Syyllisyys (16) 
22.50 Vankikarkurit (12) 23.45 
Joshua - paholaisen lapsi (16) 01.45 
Kyttäkamera 02.40 Murhavaisto (12) 
03.35 Bändärille sulhanen 

Sunnuntai 6.5.
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 (7) 17.30 Tyhjätaskut 18.00 

Rakkaudella katettu 19.00 Jamie 
Oliverin koululaishaaste 19.55 
Myytinmurtajat 21.00 Poliisiopisto 1 
(12) 22.55 Paparazzit 23.25 Teräspal-
lit 23.55 Tosipaikka: Yhteensidotut 
kaksoset 01.05 Supernatural

Maanantai 7.5.
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 Kreisiä menoa 18.30 
Will & Grace (S) 19.00 Frendit (S) 19.30 
Miehen puolikkaat (S) 20.00 Kolme 
miestä ja tyttö (7) 20.30 Simpsonit 
(7) 21.00 Medusan sinetti (12) 23.20 
Chuck 00.15 Tosipaikka: Saamme 
identtiset neloset! 01.15 Flashback 
01.45 Kreisiä menoa

Tiistai 8.5.
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 Rillit huurussa (7) 20.30 Simp-
sonit (7) 21.00 Lainvalvojat (7) 21.30 
Pelastajat (7) 22.00 Iholla (S) 22.30 
Num3rot (12) 23.30 Supernatural 
00.30 Paparazzit 01.00 Chuck

Keskiviikko 9.5.
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 3.-9.5.
Sub, YLE Teema, TV7 (vain kaapelitalouksissa)

www.alueviesti.fi 

ISSN 1236-0619

Sanomalehtien 
Liitto ry:n jäsen

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

Ilmoitukset 
maanantaihin 

klo 14 
mennessä.

Aluetori-ilmoituk-
set, järjestöpalstat 

ja seurakunta-
tiedot ma klo 12 

mennessä.

Toimitus • 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 

Päätoimittaja 
Maija 
Latva 
010 229 0411

Uutispäällikkö 
Hannu 
Virtanen
010 229 0417

Toimittaja
Marianna
Langenoja
010 229 0419

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%)

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.

Perjantai 4.5.2012
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 Mantan matkassa. Studiossa Aulikki ja 

Martti. Numero lähetykseen 0700-
94433. Iskelmän yö. 

Lauantai 5.5.2012
8.00 Iskelmän viikonloppu.

14.00 Iskelmän Lista.
16.00 Aamuvirkkulan parhaat palat.
18.00 Iskelmädisko. Dj. Virtanen.
19.00 Aikakone Maxi.
00.00 Iskelmän yö.

Sunnuntai 6.5.2012
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 7.5.2012
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 Aikakone.
19.00 Kivan päivän ilta.
21.00 Aamuvirkkulan pikakelaus.
00.00 Iskelmän yö.

Tiistai 8.5.2012
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 Aikakone.
19.00 Kivan päivän ilta.
21.00 Aamuvirkkulan pikakelaus.
00.00 Iskelmän yö.

Keskiviikko 9.5.2012

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 Suora selostus Miesten Superpesisotte-

lusta Koskenkorvan Urheilijat-Kankaan-
pään Maila. Selostajana Jerry Stenberg. 

21.00 Aamuvirkkulan pikakelaus.
22.00 Juha Vuorisen Tähtivieras.
00.00 Iskelmän yö.

Tarkemmat ohjelmatiedot www.iskelma.fi /
ohjelmat

SASTAMALA 
101,2 MHz

KANKAANPÄÄ 
105,3 MHz

Reippaita nuoria valmiina töihin

4H-nuoret saivat kurssilla tietoa työelämän pelisäännöistä.

Sastamalan 4H-yhdistys jär-
jesti työpalvelukurssin, jos-
sa nuoret saivat tietoa työ-
elämän pelisäännöistä ja te-

kivät käytännön harjoituksia. 
4H:n kautta voi tilata nuoria 
esimerkiksi haravointi, siivo-
us, lastenhoito ja koiranhoito 

tehtäviin. Ahkeria nuoria löy-
tyy koko Sastamalan alueelta 
ja heitä voi tilata työtehtäviin 
4H-toiminnanjohtajan kautta.



SUOSI 
MAINOSTAJIAMME

He tarjoavat 
sinulle tämänkin 

Alueviestin

ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

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

ÄETSÄN

Päätie 25, ÄETSÄ
PIRJO ROSSI

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

poistot, akupunktiohoidot
Ajanvaraus arkisin (03) 513 1330

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

kunnonstartti@kunnonstartti.fi

OMT

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

RAKENNUSPALVELUT



Miljardin ihmisen näl-
kä on ihmisoikeusrikos. 
Nälkä tappaa päivittäin 
27  000 ihmistä, altistaa 
sairauksille, haittaa las-
ten ja nuorten kehitys-
tä ja riistää ihmisiltä voi-
mat vaikuttaa omaan elä-
määnsä. Suomessa kotita-
loudet heittävät vuodessa 
160 miljoonaa kiloa ruo-
kaa roskiin.

Jokainen voi tehdä jo-
takin: lahjoittaa varo-
jaan, muuttaa suhtautu-
mistaan ruokaan, vähen-
tää ruoan hukkaamista ja 
jakaa viestiä eteenpäin.

Fidan ja Suomen hel-
luntaiseurakuntien Eväät 
elämään –kampanja 116 
paikkakunnalla haastaa 
suomalaiset taistelemaan 
nälkää vastaan. Kampan-
ja huipentuu Sastama-
lassa viikolla 19, jolloin 
oranssiliiviset lipaskerää-

jät keräävät varoja Keni-
aan ja Pohjois-Koreaan. 
Näissä maissa Fidan ruo-
katurvahankkeet auttavat 
yli 70  000 ihmistä tuo-
malla kestävän ratkaisun 
nälkäongelmaan.

Pohjois-Koreassa Fida 
on toiminut jo yli kym-
menen vuotta paranta-
malla siemenperunoiden 
viljelyä ja varastointia. 
Keniassa opetetaan uusia 
ja kestävämpiä viljelyta-
poja sekä tehostetaan sa-
deveden keräilyä ja pui-
den istuttamista. Suomen 
kouluissa Eväät elämään 

–kampanja näkyy nuoria 
haastavina ruokaturva-
aiheisina oppitunteina.

Kampanjaan voi tutus-
tua ja tukea sitä osoittees-
sa www.eväätelämään.fi . 
Sastamalan kampanjas-
ta saa tietoa osoitteesta 
mhanhisalo@gmail.com.

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

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

- 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

SASTAMALAN

TERO KINNUNEN
KIINTEISTÖHUOLTOA, 
REMONTOINTIA JA 

RAKENTAMISTA

045-237 2185 
tero.kinnunen@mokkitalonmies.fi
www.mokkitalonmies.fi

MÖKKITALONMIESMÖKKITALONMIES

WWW.ISOTALOMULTA.FI

Puh. (02) 546 0838

Stailaus Melisa
Kaipaatko kotiin tai yrityksesi toimitilaan 
piristävää muutosta?

Puh. 0400-734 150
www.stailausmelisa.fi

p. 010 2290 415

 ➤ Yleisöltä

Sastamalan sosiaalitoimesta

Olen nyt vuoden ollut Sasta-
malan Sosiaalitoimiston asi-
akkaana ja kokemus 
on elämäni järkyttävim-
piä. Olin ensimmäiset puo-
li vuotta täysin ilman rahaa 
ja seuraavat puoli vuotta 700 
eur/kk. Eli ruokaa seura-
kunnalta ja Eu:n tukipaket-
tina. Sähköt ja vesi poikki ja 
asunnosta viittä vaille häätö.
Miksi muuten Sastamalan 
kokoisesessa kaupungissa 
on satoja ihmisiä, jotka jou-
tuvat hakemaan kerran kuu-
kaudessa EU:n näkkileipää 
ja maitojauhetta?Toiminta 
sosiaalitoimistossa on muu-
tenkin täysin ylimielistä ja 
mielivaltaista. Soittopyyn-

töihin ei huvita vastata, ky-
selyihin ei vastata lainkaan. 
Ollaan kahden lukollisen 
oven takana ja tehdään niin 
kuin huvittaa.

Kaksi kertaa olen päässyt 
tapaamaan sosiaalityönte-
kijää. Tilanne jäi siihen, et-
tä ”syöt mitä löydät ja asut 
missä asut”. Ei tarvitse ih-
metellä nuorten halutto-
muutta heille kuuluvien tu-
kien hakuun. Myös nuorten 
syrjäytymiseen on varmas-
ti iso osansa tällaisella asen-
teella. Itselläni on hakemuk-
sen käsitellyt viimeiset nel-
jä kertaa aina eri henkilö ja 
samoja liitteitä on pyydetty 
useaan kertaan. 

Lakeja ei noudateta. Eli 
käsittelyt seitsemässä päi-
vässä ja henkilökohtainen 
tapaaminen seitsemässä päi-
vässä. Ei ole mitään väliä, 
koska työpaikka on varma 
ja palkka tulee verovaroista, 
riippumatta valitusten mää-
rästä. Haluaisin esittää kysy-
myksen. Onko minulla mah-
dollista saada samoja ihmis-
oikeuksia kuin esim. vangeil-
la, siihen asti, kun työpaikka 
löytyy? Jos kuukausituloni 
tulevat Sastamalan kaupun-
gille, voiko kaupunki taata 
katon pään päälle, ruoan ja 
terveydenhuollon?

Nälkiintynyt

Sastamalan 
asuntopolitiikasta

Kaupungin laidoilla sijait-
seviin vuokrataloyhtiöihin 
on alettu sijoittaa häiriköi-
tä. Tavoitteena on saada 
keskusta vähemmän häiri-
öttömäksi. Mitä tästä seu-
raa? Häiriköitä on sijoitet-
tu esimerkiksi kerrostalo-
alueelle, jossa ennestään on 
ollut suhteellisen rauhallis-
ta. Seurauksena on jatkuva 
häiriköinti kerrostalossa 
ja vaikutukset näkyvät ko-
ko ympäristössä. Erityis-
tä vastuuttomuutta häiri-
köiden sijoittelussa on sil-
loin, kun päiväkoti sijait-
see aivan vieressä ja lasten 

päivittäin käyttämä leikki-
paikka kerrostaloalueen pi-
hassa.

Yhteiskunnan hyvin-
vointipalvelut tuottaa tä-
nä päivänä yhä lisää näitä 
ongelmia johtuen siitä, et-
tä rahaa jaetaan vastikkeet-
tomasti. Jos ihminen ei ha-
lua samaistua normaaliin 
elämiseen, niin sosiaalitoi-
mi hoitaa. Kulut kerätään 
veroina, ja tavallinen ve-
ronmaksaja pääsee samalla 
nauttimaan järjestelmän ai-
heuttamista haitoista.

Peter

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

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

AA-ryhmät. Uosson AA Asemak. 
9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 10. Laut-
takylän AA Kylänraitti 5 ma klo 19. 
Kauvatsan AA srk-talo, Kirkkot. 57 
to klo 19. Kokemäen AA Tulkki-
lantie 4 (terv. kesk. alakerta) pe 
klo 19. Auttava p. 040-8283847. 
www.suomen-aa.fi .

EL Kiikoisten yhdistys. osallistuu 
piirin järjestämälle Kaamoksen-
torjunta-risteilylle 22.-23.10.2012. 
Risteilylle on varattu paikka 1000 
hengelle. Mennään Kiikoisista 
isolla porukalla mukaan edulli-
selle risteilylle. Sitovat ilmoittau-
tumiset 29.5.2012 mennessä 045 
1234 329 Seppo Vienola.

Eläkeliiton Kiikoisten yhdis-
tys. Toukosiunaustilaisuus 10.5. 
klo.19.00 seurakuntatalolla , ter-
vetuloa joukolla mukaan.

Eläkeliiton Köyliön yhdistys. 
Lähiseuturetket Kokemäelle ma 
28.5 ja ti 29.5 ovat täynnä. Teem-
me samanlaisen retken myös ke 
30.5. Kaikki varapaikoilla olleet 
pääsevät mukaan. Muutama paik-
ka vapaana. Ilm. 10.5. mennessä 
puh. 0500818533

Eläkeliiton Mpuhijärven yh-
distys. Kuukausikokoontumi-
nen ti.8.5. klo.12.00. Osuus-
pankin kokoustilassa. Palve-
luohjaaja Päivi Marttila kertoo 
aiheesta:Ikäihmisten asumispal-
velut ja niiden tulevaisuus Mou-
hijärvellä.

Eläkeliiton Suodenniemen yh-
distys. Vuosikymmenten suosi-
kit konsertti Tamperetalossa 4.10, 
esiint. mm. Eino Grön, Vieno Kek-
konen ym. ilm.30.5. mennessä. 
Pikkuloma Lehmirannassa 11.-
14.9. sitovat ilm. 1.7. mennessä 
Puh. 0400 261905. Kevään viimei-
nen vesijumppa 9.5. lähtö Säästö-
pankilta klo 10.

Eläkeliiton Vammalan yhdistys. 
Kesäpäivä Tampereen Viikinsaa-
ressa. Lähdemme retkelle to 28.6. 
Saaressa mahdollisuus monenlai-
seen ajanvietteeseen ohjattuun 
tai omatoimiseen. Myös ruokai-
lu. Elokuussa 5 pv retki Oulujär-
ven rannoille. Ilmoittaudu mah-
dollisimman pian. Lähde torju-
maan kaamosta. Syksyn risteily 
22-23.10 Silja Europalla. Ilm. 30.5 
mennessä Aila Rautaselle 0400 
335 274. Tarinatupa kokoontuu 
muistelemaan aikaa, jolloin aloi-
timme työelämässä Ma.14.05 klo 
13.00 Kauppalan talon 2.kerros. 
Muistathan Kevätjuhlamme Seu-
kulla ke 9.5 klo 12.00. Olet terve-
tullut ja tuo ystävätkin mukanasi.

Heinoon Nuorisoseura ja Maa-
talousnaiset. Siivoustalkoot Yh-
teistalolla ma.7.5.2012 klo 17.00 
alkaen, voit tulla myöhemminkin. 
Ota mukaan siivousliinoja ym.

Huittisten Eläkkeensaajat Lau-
luryhmä Pirteet. Meillä on yli-
määräiset harjoitukset 11.5.12 
Järjestötalolla klo 11.00.

HUITTISTEN ELÄKKEENSAAJAT 
RY. Silja Euroopalle 8.5. linja-au-
ton lähtöajat: Siwa klo 17.15, linja-

autoas. klo 17.20. Kesäretki Virroil-
le 8.-10.6. Käymme kesäteatteris-
sa, perinnekylässä, hiekkarannan 
lavalla. Yöt olemme Rajaniemes-
sä. Ilmoita viimeistään 20.5. Tied. 
Sirpa V. 040 861 7111, Sirpa K. 050 
571 0694.

Huittisten Muistiyhdistys. Tou-
kokuun muistikahvila on Toripuo-
dissa keskiviikkona 2.5.2012 klo 
15.00 - 16.45. Aiheena vanhat lap-
suuden pihat ja muistiharhoituk-
sia. Kerromme osallistumisesta 
Huittisten Hullu Yö tapahtumaan 
11.5.2012. Tervetuloa mukaan.  
Kuntosalivuoromme on Kaariran-
nassa torstaisin klo 16.00 - 17.00.

Huittisten Reumayhdistys ry. 
Keskiviikoisin järjestettyä voimisl-
telua ei enään (kesätauolla syys-
kuussa jatketaan) Hallituksen ko-
kous 10.5 klo 16.30 Järjestötalol-
la Risto-Rytinkatu 70 Kaarirannan 
vanhusten ulkoiluttamispäivä 
14.5 klo 14.00 Laivaristeily 21.5 
seuraava 3.9 Kesäretki Orilam-
men lomakeskukseen ja Repove-
den kansallispuistoon 14.7 lähtö 
klo 5.30 Kesäistä iltapäivää viete-
tään Ylistenjärvellä Seurakunnan 
tiloissa 24.7 klo 13.00 alkaen. Ke-
säteatteri Nokialla Mustalais leiri 
muuttaa taivaaseen. ilm. Annelil-
le 0400-438152.

Huittisten Seudun Diabetesyh-
distys. Virkistyskerho kokoon-
tuu ma 7.5 klo 13 Kyläkartanolle 
kuuntelemaan lääkäri Marko Ali-
nia ikäihmisen terveydestä. Ta-
vataan kimppakyytien merkeis-
sä klo 12.30 Härkäpakarilla. Ter-
vetuloa!

Huittisten Seudun Hengitysyh-
distys ry. Ti 8.5. ulkoiluttaminen 
Annalassa klo 13.30, lähdetään 
torilta klo 13 yhdessä tai tule suo-
raan, jos asut lähenpänä. -- Ke 9.5. 
klo 18 yhteislaulua Päiväkoti Hu-
vikummussa, Räikänmaantie 93. 
Äänenavauksen ja laulua ohjaa-
vat Anne, Leena ja Riitta Sekuleis-
ta. Tarj. mehua, pastilleja ja äänen-
huoltovinkkejä. Tervetuloa!

Huittisten Seudun Kristillinen 
Eläkeläisyhdistys. Ulkoilutus 
Vanhainkodissa ma 7.5. klo 14. 
Seuraava kokous Helena -salissa 
ma 14.5. klo 13. Johtokunta klo 
12. Helyn kesäretki Turun saaris-
toon 12.6. sitovat ilmoittautumi-
set 11.5.  mennessä Pirkolle puh. 
040 523 0184 tai Kirstille puh. 02-
566 314.

Jaaran Kyläseura. Tehdään ret-
ki Suomussalmelle ystävyysky-
lä Juntusrantaan Heinäkuun 23-
25.07-2012 Tiedustelut ja sitovat 
ilmoitukset Leenalle 15.07-2012 
puh. 040-5908718

Keikyän MS. Eräveikot Tal-
koot ampumaradalla to 3.5. 
klo 17 alkaen. Haravat ja työka-
lut mukaan. Kaikki tervetulleita. 
T:Ampumatoimikunta.

Kiikan Nuorisoseura. Perintei-
nen Lastenvaate ja –tarvikekirp-
pari Su 6.5.2012 Klo 12 – 14.00 Kii-
kan nuorisotalolla. Tapahtumassa 
puff etti ja lapsille puuhanurkkaus. 
Sit. pöytävaraukset 4.5.mennessä 
p. 041-458 7922/Tuula tai Tuu-
la.Nurmi@kopteri.net Tervetuloa 

myymään ja edullisille ostoksille 
koko perheen voimin!

Kiikan Riento. Viidennet sarja-
maastot ke 9.5. klo 18.30 Kiikan 
pururadalla. Sarjat 3-5-7-9-11-
13-15-17-N/M. Kisojen yhteydes-
sä jaetaan sarjamaastojen palkin-
not kolmeen kisaan osallistuneel-
le.Kisat ovat samalla VsV:n mesta-
ruusmaastot.

Kiikoisten kuntoilijat.  Siivous-
talkoot pe 4.5., klo 17.30 ABC:n pi-
hassa ja ympäristössä.  Kiikoskier-
roksen pyöräily su 6.5., klo 14.00 
Toukolan koululta.  Tiistai-pyöräi-
lyt 8.5., klo 19.00 alkaen kirjastol-
ta.

Kuorsumaan Kyläseura ry. Kuor-
sumaanjärven lintutorni on jäl-
leen mukana Tornien taistossa la 
5.5. klo 5-13. Kyläseuran puff etti 
on paikalla klo 8 alkaen. Tervetu-
loa tapahtumaan!

Kärppälän maatalousnaiset. 
Vietetään keväistä iltaa mylly-
mestari Timo Ruohon myllyllä 
Viiterinkoskella pe 04.05. klo 18. 
(Masontietä n. 3 km ja siitä oike-
alle Viiterinkoskelle). Kuullaan us-
komatonta tarinaa myllyn synnys-
tä, nautitaan illasta ja tarjoiluista. 
Myös miehet tervetuloa! Sään 
mukainen varustus.

Lantulan seudun kyläyhdis-
tys. Perjantailounas norm. klo 12-
13.30, nyt talkkunaa jälkiruuak-
si. Seurakunnan ohjelmavuoro. 
Ke 8.5. klo 17.30 heinäkuun kylä-
markkinoiden suunnitteluun mu-
kaan yhdistyksen ja myös omi-
en tuotteiden myyjät. Muista: Ke 
16.5. Sylvään koulu, La 26.5. Rom-
petori ja Su 3.6. Rokpa Kid`s acti-
on Euroopan kiertue Virrin suuli, 
Ke 4.7. kesäretki Jämille. Ks. www.
lantula.fi 

Lopenkulman Nuorisoseura. 
Äitienpäivälounasvaraukset vas-
taanottaa Taru p. 0445011050, il-
moittauduthan 9.5. mennessä. 
Aikapoikien konsertti nuoriso-
seurantalolla su 20. toukokuuta. 
Kahvinkeittotalkoisiin ilmoittau-
du Pialle.

Mouhijärven Eläkkeensaajat. 
Kevätkauden viimeinen Elsanka-
mari ke 9.5 klo 13 , mukana Vilja-
sen Kaija. ( Hallitus klo 11 )

Mouhijärven kyläparkki. Avoin-
na pe 04.05.2012 klo 9 - 12.Ikäpis-
teessä klo 10.00 kuulon huolta-
minen Meria Mäkinen Tervetuloa 
kuuntelemaan.

Nohkuan Tyrisevän kyläseura.   
Muistathan kyläsuran kevätta-
pahtuman Nohkuan Seurojenta-
lolla 6. 5. Klo 12- 15

Omaishoitajat ja läheiset. Ti 
8.5. kerho Kaarirannassa klo 14, 
vieraanamme Paula Yli-Hukkala 
srk:sta. Tervetuloa! t. Tuula ja Aila

Punainen Risti Vla-osasto. Ystä-
vänpirtti vko 19 auki klo 10-15. 
Ma 7.5. klo 13 Yhteislaulut: Saa-
rinen Onni + Alatala, klo 18 Maa-
hanmuuttajat. Ti 8.5. klo 13 Hen-
ry Dunantin kahvit. Ke 9.5. klo 13 
Tietovisa. To 10.5. klo 9 Käsityö-
piiri. Verenpainemittaukset ja elä-
mäntapatestit koko päivän. Klo 
13 Jumppaa Rasila Sari. Pe 11.5. 

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 17 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Marjo Härmä
Punkalaidun

Oikea vastaus:
K-Supermarket Torikeskus.
Palkinto on noudettavissa

K-Supermarket Torikeskuksesta Sastamalasta

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

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

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

klo 13 Hengell. tuokio. 2.-8.5. Spr-
viikko.

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

Sarkia-Seura. Uusi sointu - Ka-
marikuoro Trilli johtajanaan Elisa 
Junttila esittää Sarkian sävellet-
tyjä runoja Äetsän Sarkia-lukiolla 
su 6.5. klo 15.00. Kahvitarjoilu klo 
14.00 alkaen.

Sastamalan 4H-yhdistys. En-
nakkotiedoista poiketen Suo-
denniemen kerho ei kokoonnu 
2.5. Viikolla 19 kerhoissa aihee-
na kevätpäättäjäiset: Ma 7.5. klo 
15.15-16.45 Vammalan Seukku, 
klo 17-18.30 Sammaljoen koulu, 
Ti 8.5. klo 17-18.30 Pehulan koulu 
ja Kutalan Ns.talo, klo 17-18 Hep-
pakerho Sammaljoella, klo 17.30-
18.30 Liikuntakerho Stormin kou-
lulla, Ke 9.5. klo 17-18.30 Suoden-
niemen kerho Kerolassa ja Illon 
kerho koululla, klo 17.30-19 Tyr-
väänkylän kerho Pikkupirtillä, To 
10.5. klo 17-19 Uotsolan kerho 
Nelismestassa ja Tervamäen ker-
ho ent. koululla, Huom! piden-
netty aika,  Satakunnan 4H-piirin 
Metsätaito- ja luontopolku-Mes-
taruuskilpailut Karkun evankeli-
sella opistolla Ti 15.5. klo 17. Sar-
jat Metsätaito 13-14v., 15-17v. ja 
18-28v. ja Luontopolku 6-9v ja 
10-12v. Ilmottautumiset pe 11.5. 
mennessä outi.jokela@4h.fi tai 
puh. 040-5737585 Työpalvelu-
nuoria varattavissa työpalvelu-
tehtäviin puh. 040-5737585/Outi

Sastamalan aivohalvausker-
ho. Kokoonnumme Seuraintalol-
la 11.5. klo 13. Asiaa kesäkuun ta-
paamisesta.

Sastamalan Kristilliset Eläke-
läiset. Tiistaina 8.5. menemme 
linturetkelle Puurijärvelle. Yhteis-
lähtö klo 9 aamulla Vammalan 
seurakuntatalon parkkipaikalta. 
Ensimmäinen kohde on Multilah-
den näköalapaikka. Ajo-ohje: Kar-
hiniementieltä Multilahdentielle 
ja sitä jatketaan näkötornille asti. 
Multilahden näkötornilta jatkam-
me Kärjenkalliolle kiikaroimaan. 
Ota mukaan omat eväsleivät, Mai-
ju tuo kahvit ja teevettä. Tervetu-
loa yksin tai kaverin kanssa.

Sastamalan Nivelpiiri. kokoon-
tuu keskiviikkona 09.05.2012 klo. 
18.00 Kauppalantalolla Puistoka-
tu 10. CAROLINA Garges Morales 
kertoo synnyinmaastaan Colum-
biasta ja fysioterapeutti Leena Ir-
ri Coxasta kotiin hankkeesta. Ter-
vetuloa!

Sastamalan reservijärjestöt. 
Perheretki Puurijärvelle su 6.5. 
Lähtö Vammalan lukiolta klo 9 ja 
Keikyän paloaseman parkista klo 
9.20. Paluu iltapäivällä. Sään mu-
kainen vaatetus, kiikarit ja kauko-
putket sekä omat eväät. Tutustu-
taan kevään muuttolintulajistoon 
lintutorneista. Makkaranuotio ja 
nokipannukahvit.

Sastamalan seudun erityislas-
ten tukiryhmä ERKKI. Kevään 
viimeinen kerhokokoontuminen 
la 12.5. alk. klo 14 Nuorisotalo Pil-
vessä, Marttilankadulla. Elokuussa 
sitten taas jatketaan...

SPR Mouhijärven osasto. Muis-
takaa kahvitus pe 4.5.12. Kahvitta-
jat ajoissa paikalle. Perinteiset ke-
vätlaulajaiset Mouhijärven hoito-
osastolla pe 11.5.12 klo 13 alkaen.

SPR:n Äetsän osasto. SPR:n vii-
kon merkeissä Avoimet ovet Hoi-
polla ma 7.5.12 klo 14-18, jolloin 
vaatekeräys. Tervetuloa pullakaf-
feille.

Stormin Teräs. Sarjamaasto-
kilpailut la 12.5. klo 15.00 Stor-
min koululla. Kevään ensimmäi-
set avoimet harjoituspyöräkilpai-
lut, eli Tempot aloitetaan ma 14.5. 
klo 18.00, matkat joko 10km, tai 
20km, Huom. lähtöpaikka on 
Rämsöö Vesilahti tienhaarassa sa-
maa reittiä ajetaan, tarkoitus ajaa 
kerran viikossa kuten edellisenä-
kin suvena. Eniten ajokertoja aja-
nut palkitaan kauden lopussa.

Suunta-Sepot. Kuntorastit to 3.5. 
Kiikassa. Opastus vt 12 Kiikan ris-
teyksestä 1 km Vammalan suun-
taan. Lähdöt klo 17-18:30 Terve-
tuloa!

Tampereen Seudun Omaishoi-
tajat ry. Mouhijärven omaishoi-
tajien retkipäivä tiistaina 8.5. Läh-
tö klo 9.15. Tervetuloa mukaan!

Tyrvää Petanque. Ke 2.5 klo 
18,00 harjoitukset hallilla Su, 6.5 
kilpailureissu Tampereelle.

Tyrvään Martat. Ke 9.5 klo 17 
kahvitellaan Mieliaitalla ja lähde-
tään tutustumaan: Lasien Lasi.La-
sitaiteilija Mirjam Kiiski Houhajär-
ventie 1123.

Tyrvään seudun selkäyhdistys 
ry. Ma 14.5. klo 18, Huom!!! muut-
tunut pvm!!! kevätkauden päätös 
Pirjon Pirtillä, Heinimaantie 29 
(Keikyä). Yhteislähtö omilla autoil-
la Kauppalantalon P-paikalta klo 
17:30. Savusauna lämpiää ja ui-
maankin pääsee. Vietetään yhdes-
sä keväistä iltaa. Tarjolla on myös 
iltapalaa. Tied. ja sitovat ilm. viim. 
7.5 Eiralle 050 5820 571; viiteno 

5283. Varainhankintatempaukse-
na järjestetään pihakirppis 9.6 ja 
10.6 Eiralla. Kaikenlaista myytä-
vää vastaanotetaan ja talkooapu-
akin tarvitaan. Ilm. Eiralle. Tulossa 
joko kesäkuulla tai elokuulla met-
sässä kulkemisen ja suunnistuk-
sen opettelua. Jos kiinnostuit, il-
moita Ritvalle 0505533063 mahd. 
pian. Jos kiinnostaa ilmoittele mi-
nulle mahd. pian.

Vammalan avantouimarit. Kir-
joita tähän ilmoituksesi teksti.Uin-
nit jatkuvat vielä torstait 3.5, 10.5 
ja 17.5 klo.16.00-21.00.

Vammalan eläkeläiset. Touko-
kuun kerhot ti 8.5. ja 22.5. sekä 
johtokunta klo 12.00 Raiviossa. 
Kerhot jää kesäksi tauolle, seuraa 
ilmoittelua järjestöpalstalla. Ke-
säntapahtumista. Liikuntapäivä 
Kokemäen Pitkäjärvi vapaa-ajan 
keskus la 12.5. alkaen klo 10.00. 
Lähtö Jaatsin parkkipaikalta klo 
8.45 yhteiskuljetus. Ilmoittautu-
miset viimeistään ti 8.5. kerhossa. 
Kutsuja: Pihlavan Eläkeläiset Me-
ri-Porin lukiolle ti 5.6. klo 12.00. 
Porin eläkeläiset to 14.6. Suvi-
pirtille Ahlaisten Pirttijärvelle. Il-
moittautumiset 13.5. mennessä 
puh. Maisa 050 523 0188 tai Tuula 
050 377 5323.

Vammalan Invalidit. Su Ikaalisiin 
kirkkopyhään lähtijät, bussireitti: 
8.35 Lauhamon talli, Tyrväänky-
läntietä, Superilta Itsenäisyyden-
tietä Paloaseman kautta, linja-au-
toasemalta lähtö klo 8.45. Halli-
tuksen kokous ma 14.5 klo 17 Lu-
hatuulessa.Pärnun reissu 10-16.6., 
lisätietoja Leo Hiedanniemi 0400-
833755.

Vammalan kansalliset seniorit. 
Lauleskelijat keskiviikkona 9.5. 
klo 15.00 Seurakuntatalon Ran-
tasalissa. Tervetuloa! Huomioikaa 
Sotesin järj. alustus ”Ajankohtais-
ta ikäihmisten palveluista” / Mari-
ta Pitkänen Vammalan neuvolan 
kokoustiloissa ke. 9.5. klo 13.00.

Vammalan Metallityöntekijät 
ao 345. Metallin Retkeilypäiville 
25.8 Särkänniemessä ilmoittau-
tumisia otetaan vastaan seuraa-
vasti: Työpaikoilla luottamusmie-
hille 8.6 mennessä sekä ammat-
tiosaston toimitilassa jäsenhuol-
tajalle 6.6 päivystysaikana kello 
18.00 - 19.00. Ilmoittautumisen 
yhteydessä peritään Särkännie-
men rannekkeen hinta. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä tulee ker-
toa myös ilmoittautuvien ruoka-
aineallergiat. Rannekkeet jaetaan 
linja-autossa matkalla Särkännie-
meen 25.8. Kuljetus on Metallin 
Lounais-Pirkanmaan seuturyh-
män yhteinen ja ammattiosastot 
maksavat linja-autokuljetuksen.

Vammalan seudun keliakiayh-
distys ry. Kevätretki la. 5.5. Ete-
lä - Pohjanmaalle, Pirjon Pakari, 
Hämes-Havunen, jossa ruokailu, 
Eduskuntamuseo, Juustoportti. 
Lähtö klo 7.30 Huittisten linja-au-
toasemalta, -7.45 Keikyä, Pehula, 
-8.00 Vammalan linja-autoasema, 
- 8.30 Häijää, Nesteen piha. Terve-
tuloa!

Vammalan seudun sukututki-
jat. Jäsenilta ke 2.5. Esitelmä, Kari 
Koivuranta: Kiikoinen Tyrvään pi-
täjässä ja Kiikan kappelissa, Jaa-
ran taloista ja suvuista - erityispiir-
teitä Kiikoisista juuriaan etsivil-
le. Kevätretki järjestetään la 19.5. 
Matka suuntautuu Tampereelle ja 
teemana on Tampere 1918 ja op-
paana Timo Malmi. Lähtö kirjas-
tolta klo 9.00 (paluu n. klo 15.00). 
Ilmoittaudu 2.5.2012 mennessä. 
Tervetuloa!

Vammalan seudun taideyh-
distys ry. Vammalan seudun tai-
deyhdistys ry:n vuosinäyttelys-
sä kävijät valitsivat ”kauneimman 
työn” . Eniten ääniä (18) sai Har-
ri Penkkimäki teoksellaan ”Sor-
vijärvi”, toiseksi eniten ääniä (16) 
sai Mikko Ylinen teoksellaan ”Evil 
1”. Kolmannen sijan jakoi Seija Te-
lilä ”Melonit” ja Antti Tapio ”Var-
jo dyyneillä” teoksillaan (14) ää-
nellä. Elina Kujansuun ”Kosketus” 
ja Sanna Ristolaisen ”Odotus” ja 
”Ikuisuus” keräsivät kaikki ääniä 
(11) neljänteen sijaan ja viiden-
nen sijan sai Minna Iso-Lähteen-
mäki ”Unikot” (10) äänellä. Tai-
dearpajaisten päävoiton Marja 
Pietarilan ”Ikkunani takaa” sai An-
nikki Kärki, kortit Markku Virtanen 
ja korun Ritva Järvinen. Voitot toi-
mitetaan voittajille.

Vammalan seudun Voima. Seu-
ran mestaruusmaastot ke 9.5. 
klo 18.30 Kiikan pururadalla. Sar-
jat 3-5-7-9-11-13-15-17-N/M. Ki-
sat ovat samalla viidennet sarja-
maastot. Kisojen yhteydessä sar-
jamaastojen palkintojenjako, 
kaikki kolmeen kilpailuun osallis-
tuneet palkitaan.

Äetsän martat ry. Kokoonnum-
me Äitienpäivälounaan merkeissä 
Leena Virtasen luona pe 4.5.12 klo 
17.00. Kaikki talkoolaiset mukaan.

 ➤ Yleisöltä

Herätkää Sastamalan päät-
täjät ja ottakaa järki käteen 
tässä uimahalliasiassa. Äl-
kää sulkeko hallia, joka on 
täysin käyttökelpoinen. Kei-
kyäläiset eivät ole mitään 
suuruudenhulluja eivätkä 
kaikki vammalalaisetkaan, 
koska ajavat kymmenen ki-
lometriä ohi sen hyvän Kii-
kan hallin tullakseen tänne 
uimaan. Emme odota mi-
tään suuria remontteja, tämä 
kelpaa meille. Kiikan halliin 
eivät liikuntarajoitteiset pää-
se, eikä monia muitakaan se 
houkuta. 

Katsokaas tätä asiaa vä-
hän nokkaanne pidemmälle, 
esimerkiksi terveysvaikutus-
ten kannalta. Kaikki emme 
pysty lähtemään juoksulen-
kille, hiihtoladulle tai kunto-

salille, mutta pystymme har-
rastamaan vesijumppaa, ve-
sijuoksua ja uintia. Lääkäri-
en mukaan tämä on parasta 
itsehoitoa selkä- ja nivelvai-
voihin. Näin pysymme ter-
veempinä ja kykenemme 
asumaan pidempään omas-
sa kodissamme. Säästyy siis 
hoitokustannuksia. 

Antakaa tämän hallin toi-
mia niin kauan, kun muu-
taman vuoden päästä saatte 
oman hallinne pystyyn. Jos 
tämä halli suljetaan, niin äl-
kää luulkokaan, että tulem-
me Vammalaan tai Kiikkaan 
uimaan. Suunta on silloin 
Huittinen. Siellä teemme 
myös ostoksemme -  mietti-
kääs tätä. 

Maija Haaparanta

Vieläkin uimahallista

Meitä on moneksi

Ammatteja Suomesta löy-
tyy useita, usein viimeisenä, 
mutta mielestäni ei vähäi-
sempänä, mainitaan aamun 
lehden kantaja. Työtä kuin 
työtä tehdään elääkseen tai 
hankkien lisä-ansiota, mut-
ta motivaation antaja jokai-
selle on sama, raha.

Mennyt talvi oli myös 
lehdenjakajalle suhteelli-
sen suotuisa, korkein pakka-
nen taisi olla ”vain”  36 astet-
ta, kun starttasimme jälleen 
tuomaan lehteä laatikkoon, 
iloisin mielin, eihän meillä 
ole pakkasrajaa ja hyvä niin.

Meitä on myös monel-
ta alalta ja jopa niitä akatee-
misesti koulutettuja, vaikka 
toisten mielestä onkin kä-
sittämätöntä, että korkeasti 
koulutettu voi tehdä tällais-
ta työtä. 

Lehti haetaan laatikosta 
iloiten piristämään aamua, 
entäpä jos lehteä ei laatikos-
sa olekaan? Silloin meidät 
kyllä muistetaan. Eikä hyväl-
lä, vaan usein voimasanoilla 
korostetuilla lauseilla.

Meitä tekijöitä on rajal-
lisesti, vaikka palkkakin on 
keskitasoa. Suurin syy lie-
nee se, että työtämme ei juu-
rikaan arvosteta. Et ehkä ole 
jakopiirisi ensimmäisten 
joukossa, saatat olla myös se 
viimeinen jonka luokse py-
sähdymme. Miksi lehti sit-
ten ei tule aina samaan ai-
kaan, joskus vasta yhdeksäl-
tä aamulla? No me jakajatkin 
olemme ihmisiä, syynä voi 
olla tylysti pommiin nukku-
minen, jonka meistä jokai-
nen kokee 

varmasti kerran elämäs-
sään, auton rikkoutuminen 
tai sairastuminen. Myös pai-
nossa on voinut olla ongel-
mia, jotka hidastavat leh-
den saapumista jakelupis-
teille. Toivomme myös, et-
tä laatikossa olisi nimi ja/tai 
numero selkeästi, näin leh-
den saanti olisi varmempaa. 
Piirin jakaja kun ei ole aina 
sama.

Laatikon edustan pitäi-
si olla talvisin aurattuna ja 
hiekoitettuna, jotta työm-
me olisi turvallisempaa, no-
peampaa ja helpompaa. Tä-
mä helpottaa myös muun 
postin saapumista. Kerros-
talossa asuvienkin olisi hy-
vä huomioida, että aina leh-
teä ei pysty laatikosta äänet-
tömästi pudottamaan.

Jakajan työtä voisi helpot-
taa oven sisäpuolella olevan 
kannen lyöntiä vaimenta-
malla, vaikkapa kalustehuo-
van paloilla.Kiittää tahdon 
myös teitä, jotka koko pit-
kän talven jaksoitte huoleh-
tia esteettömän pääsyn laati-
kolle helpottaen ja nopeutta-
en työtämme. Kiitos kuuluu 
myös teille, jotka olette kiin-
nittäneet laatikonne kunnol-
lisesti telineeseen, merkin-
neet nimen ja/tai talonnu-
meron selvästi ja poistaneet 
sen niin ikävän välikannen. 
Huomennakin lähden jaka-
maan lehtiä hymyillen, tun-
nollisesti ja työstäni naut-
tien, olenhan ylpeä työstäni 
jota teen!

Aamuinen kulkija
ja rapussa kolistelija

Tarvitaanko 
Vammalaan uimahalli, 

sitähän sä kysyit
Vastaan, että tarvitaan, koska 
Keikyän uimahallin käyttö 
ollaan menettämässä. Kiikan 
uimahallia ei kannata korjail-
la. Se on aikansa palvellut.

Tehkää vammalalaiset 
valtuutetut tänä syksynä pää-
tös, että vuoden 2013 ja 2014 
aikana rakennetaan nykyai-
kainen uimahalli Vamma-

laan. Piirustuksetkin ovat 
kai jo valmiina.

Kyllä ne miljoonat löyty-
vät, kuten eräät viimeaikai-
set hankkeet ovat osoittaneet.
Nyt puuttuu vain halu ja 
rohkeus tehdä päätös uima-
hallista. 

Matti Ahvonen

L E H T I  J O L L A  O N  M Y Ö S  Ä Ä N I
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Innova järjestää touko-
kesäkuussa lähes koko 
Suomen kattavan kiertu-
een yhteistyössä Suomen 
frisbeeliiton, kiertue-
paikkakuntien Interspor-
tien ja frisbeegolfseurojen 

kanssa. Kiertuepaikka-
kuntien ohjelmaan sisäl-
tyy tuote- ja lajiopastus-
ta sekä puttikisa paikalli-
sella liikkeellä ja parikisa 
frisbeegolfradalla. Tapah-
tumat ovat ilmaisia ja so-

veltuvat kaikentasoisille ja 
-ikäisille.

Sastamalassa kiertue 
vierailee perjantaina 11.5. 
Puttikisa on Kesport K-M 
Järvisellä ja parikisa Hopun 
puiston frisbeegolfradalla.

 

Kovapuupöytä, halk. 1,1m. 
Riippuaurinkovarjo, halk. 3m. 
Uudet, h. 40eur / kpl. Puh. 045 
3562928, klo 17-19. Vla

OSTETAAN
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

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 

Romuautot ym. metalliro-
mut. Nopea nouto, hyvä hin-
ta! Autoista romutustodistus. 
046 656 2651

Toyota Corolla -90-98 puh. 
040 556 2202

Ajettava ruohonleikkuri. Epä-
kuntoinenkin 040 556 2202

Kuolinpesät, ullakot yms. Os-
to- ja myyntiliike Huittinen, Kir-
jatie. Av. pe 12-18, la-su 12-16. 
Puh. 050-400 3419

Kuolinpes., vinttitav., astiat. 
P. 0400 969 577 / Matti

Vanha mopo kokonainen 
tai projekti/osakasa 1-1000€ 
P. 050 409 4559

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Siisti ja tilava asuntoauto. Fiat 
Adriatik 670DK 2,8 jtd vuode-
paikkoja 7. Tiedustelut klo 17 
jälk. 045 630 0075.

Kaksio 52m2 keskustasta, his-
si, remontoitu. P 040 549 6652

RT 3h+k+s Kiikan keskustassa 
vuokra 570,-/kk, 2kk:N takuu. 
Vapaa 1.6. alk. P. 0500 731 158

Marttilassa 2h+k+kph 58,5 
m2 +las.parv. 3/6 krs/hissita-
lo, vuokra 475 €. Keskustas-
sa 1h+kk+kph 27m2+parv, 
vuokra 360 €. Vakuudet 2 kk. Li-
sät. Vlan Kiint.väl., Puistok. 18, 
P. 03-511 4714, 040-129 3927

HALUTAAN
VUOKRATA

Sastamalaan töihin tule-
va pariskunta haluaa vuok-
rata 2h+k/kk(+s) 1.7.alk. Ei 
lemmikkejä eikä tupakointia. 
P.044-5416027 klo 18 jälkeen.

SEKALAISTA

Roosan päivä pe 4.5. 
Puodilla tapahtuu: Piirustus-

kilpailu, pikkupurtavaa, arpo-
ja ym. Hyviä lahjaideoita Äidil-
le! Saatavana myös lahjakortti! 

Honkolantie 23, Keikyä
 p. 050-5618407 

www.kasityopuotiroosa.com

Tietokonemurheita? Tieto-
konehuolto Mika Salminen. 
www.tietokonehuoltoja.fi . No-
pea ja edullinen P. 046 901 
5043

Edullisesti tuulilasit, myös tuu-
lilasin korjaukset, kiven-iskut, 
halkeamat 1 v. takuu. Huolto-
keidas Oy, Kokemäki (02) 546 
1532. Av. ark. 8-17.

Äitienpäivälounas Kiimajär-
ven kylätalolla klo 11.30-15. 
Aikuiset 22€ 7-12v 10€ alle 7v 
ilmaiseksi. Ilmoittautumiset ja 
ruokavaliot Tainalle 7.5. men-
nessä 050 525 1412

Naistensauna K40 Leinosen 
torpalla Kokemäellä ke 23.5. 
klo 18-21. Pesijä, naamioita 
ym. kahvit. Varaa heti paikka-
si p. 050-5484720. Lisätietoa 
www.onnenpaja.fi 

Suomalaiset käsintehdyt 
tuotteet verkkokaupasta, 
hopeakorut, poronsarvikorut, 
lompakot, neuleet jne. satatra-
de.shop.wosbee.com.

KIRPPUTORIT
Honkolan kirpputori. Av. ma-
pe 10-18, la-su 10-15. Hon-
kolantie 23, Äetsä. P. 044-358 
2120

Kamat meille, rahat teille! Näin 
toimii Tähti-Kirppis. Tuote-
hälyttimet + videovalv. Uu-
det ”äijä”paikat vain 1,-/pvä. 
Myyntipaikkavaraukset p. 03-
5112660. Av. ark. 10-18, la-su 
11-15. Nuutilankuja 4, Vam-
mala.

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 Pik-
kusuonkatu 5. Av. ti-pe 10-17, 
la 10-13. Kahvio. Lahjoituk-
sia vastaanotetaan puh. 044-
5112907.

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.

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 

L.A. Kirpputori: Hämeenkyrö, 

Mestarintie 2 p. (03) 371 3943. 

Tervetuloa myymään, osta-

maan ja viihtymään. www.la-

kirpputori.fi . Rompepäivät 5.-

6.5.

Rompepäivä kirppis Annu la 

5.5. Klo 10-15. Paljon myyjiä yl-

häällä hallissa ja pihassa. Kah-

vio, makeisia, makkaraa! Särki-

järventie 11, Mouhijärvi. P. 045 

2044621. Ma-to 11-18, pe 10-

18, la 10-16, su 11-16. Terve-

tuloa!

MYYDÄÄN
Moottoriajoneuvot

Edullinen matkailuyhdistel-
mä muuton vuoksi. Citroen 
XM, turbo diesel, rekisteröi-
ty pakettiautoksi, sekä 4 hen-
gen Spirite -musketer kat-
sastusvapaa asuntovaunu. 
Hyväkuntoiset, mol. uusil-

la renkailla, kats. ok. Myydään 
yhdessä tai erikseen. Läh. Puh. 

050 571 0441 /Pekka

MB C230 Kompressor -96 2 
renk., siisti. P. 0400 764 167

VW Transporter 2.5TDI 4x4 
Syncro vm. 2000. Aj. 202tkm.
Erikoisvarusteltu. 0400-299816

Corolla 2.0 D p-auto -01 2renk. 
P. 0400 764 167

Aprillia RS 125 cm3 -07 15 tkm 
hp. 4 000€ Puh. 0400 239 106

Mopo Yamaha DT 2008, juu-
ri huollettu. Uudet renkaat, 
rattaat ja ketjut. 1300 €. P. 
040 841 6078

Uutta vastaava siisti musta So-
lifer skootteri, takaboxi, ky-
pärä. Ajettu vain 3000km. Juu-
ri huollettu, uusi akku. Tied. 
0500-443784.

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.

Maaseudulta siisti saunalli-
nen RT kaksio 61m2 halpa. 
050 364 7551

Kaksio 2h + k + kh + parv. 58 
m² Sastamalan Pehulassa. La-
sitettu parveke, joki näkymin. 
Hp 35 300 e. Tied. 040 707 7462

Kaksio 47 m2 Vammalan kes-
kustassa. Huoneisto täydel-
lisen remontin jäljiltä. Tied. 
050 563 3411 tai 050 558 0994

Huittisten Nanhialla tukevalla 
kalliolla sijaitseva puustoinen 
pihapiiri lisäksi metsikkö ja pel-
tosarkoja. Puh. 0400 506 814

Hyväkuntoinen ja remontoitu 
RT-osake 2H +K+ Ph+ wc+ va-
rasto Vammalassa. Katso kuvat 
ja lisätiedot www.nettiasunto.
com kohteen ID 51960 ja soita 
0440507098, Markus

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.

Maansiirtokärryt, paalikärryt, 
metsäkärryt ja kuormaimet, 

etukuormaimet ja niiden työ-
laitteet. Pienpyöräkuormaajat, 
piennarmurskat ym. Renkaat 
maatalouteen ja urakointiin 

Katso: www.jatkone.com. 
Jatkone Oy, Sastamala, Häi-

jää. P. 0500 335 302

Myydään kotimaista peru-
naa kiloittain ja säkeittäin, Van 
Gogh, Annabelle, Nicola sekä 
porkkanaa ja sipulia. Äetsän 
torilla pe 4.5. klo 9-12.30, Vam-
malan Nesteen piha klo 13-17. 
Tuottaja.

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 

Peililiukuovet alum.kehällä 
edullisesti suor.tehtaalta. Sa-
tahansa keittiöt p. 02 5606770 
www.satahansa.com

Tuoretta seka- ja koivuklapia, 
myös kuivaa. Mahdollisuus toi-
mittaa tuoretta ja kuivaa sa-
malla kertaa, väliseinin erotel-
tuna, kysy lisää. P. 040 554 0227

Kuivaa ja tuoretta koivukla-
peja kotiin toimitettuna Puh. 
050 438 9992

Polttopuuta, tuoretta hyvälaa-
tuista koivu ja sekaklapia. Kul-
jetus mahdollinen. Soita 044-
303 3910

Myydään polttopuuta. Soita 
0500-733523 Markon puu- ja 
rakennuspalvelu

Polttopuuta, pihavarasto, polku-
pyöriä (Karkussa). 050 355 1623

Lue Hannu Perkon Kokemä-
enjoki! Kirjakaupoista. 30€

Kevätsiivous liikkeessä! Pal-
jon poistoeriä -50% alennuk-
sella. Paulan Putiikki.

Jos vietät arkea tai juhlaa, 
Pirkko kukkaideansa niihin 
tuhlaa. Lauantaisin Pirkon ja 
Reijon torilta löydät, vanhal-
la pirtillä to-pe 12-18 kukkais-
pöydät. P. 040 705 7013

Paulan Putiikista, Marttilank. 
26, Vammala. Keväisiä t- ja yö-
paitoja, pöytäliinoja, koti- ja 
neuletakkeja, Koruja ja paljon 
muuta!

Väh. aj. ruohonleikkuri 100€ 
ei käynnisty. Weider kunto-
keskus 100€. Penkki + tank. 
40 kg. 100€. Kulj. mahd. P.050-
522 8225

Kuivia heiniä pikkupaaleis-
sa, myös pyöröpaaleja. P. 
040 570 6452

Tuorerehupaaleja. Kuljetus 
järjestyy 0500 668 906

Kalliomursketta 0-100 mm 
n. 8500 tn tee tarjous. P. 0500 
335 595

Perämoottori honda bf 2,3b 
nelitahti vm. 2011 käyttö-
tunnit 4h, hinta 550 euroa 
puh. 0400 982 562

Tasaperäinen soutuvene Stel-
la 450, tarpeettomana hinta 
700 €. Vene lähes käyttämäton, 
nähtävänä Sylvään rannassa. 
Kuvia www.stella-veneet.fi  tie-
dustelut 050-599 4204

Henkilö ja pak. auton ren-
kaita alk. 160e sarja. P. 040 
512 7492

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

w
w

w
.p

el
to

si
em

en
.f

i

jp
s-

m
ai

no
s.

fi

Sastamala 
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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

Frisbeegolfkiertue 
saapuu Sastamalaan
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Liput 12 e

Pe 4.5.2012 klo 20-01

järj. MouMa

Saija Tuupanen &
Kunnon miehet

Liput
12,-

LEPPIHALLILLA TANSSITAAN
Porintie 739, Orisuo, Loimaa. Tiedustelut 0400 726 546

TERVETULOA!C-oikeudet

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS
Lopenkulman nuorisoseurantalolla 13.5. klo 13 

Lounaan hinta: 20€ aik. / 10€ 6-12v.
Lounaslippuvaraukset 9.5. mennessä, 044-501 1050 / Taru

Lounaspöydän on kattanut Lopenkulman Nuorisoseura
TERVETULOA !  Osoite: Stormintie 127, Stormi

Tanssin Tatsia -näytös
pe 11.5.2012 klo 18.30
Sylvään auditoriossa

Tule nauttimaan Vammalan 
alueen tanssinharrastajien 

esityksistä.
Mukana latinalaistanssia 

Suomen huipulta 
JUSSI PAKONEN ja

ANNIINA KOIVUNIEMI

iiput: 10/7€, perhelippu 25€

Järjestää:Tanssikoulu TanssinTahti

Let´s Dance -leirit
lapsille ja nuorille

11.-15.6.2012

leiritpsille ja nuorille
11.-15.6.2012

Lisätiedot: 050-443 1011
 www.tanssintahti.com

ANNELI MATTILA 
& V.I.P.

Patruunan herkullinen

ÄITIENPÄIVÄ-
LOUNAS
13.5. kello 13.00
Aik. 30 €, lapset 4–12v. 14 €
Varaukset to 10.5. menn. 040 509 4349
asiakaspalvelu@ravintolapatruuna.fi

Vammaksentie 1
040 509 4349

Katso koko menu
www.ravintola-

patruuna.fi

Tunnettu hyvästäruoastaan!

Meillä voit järjestää
myös ylioppilasjuhlat,
rippijuhlat, häät,
syntymäpäivät,
surujuhlat

Tervetuloa!
asiakaspalvelu@ravintolapatruuna.fi, www.ravintolapatruuna.fi

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€KAIJA LUSTILA & ROSETTE
KARI PIIRONEN &
CAMINITO

Lauantaina 5.5. klo 20-01 Keskiviikko 9.5. klo 20-01
NAISTENTANSSEISSA

Kamarikuoro Trilli 
johtajanaan Elisa Junttila esittää 
Kaarlo Sarkian runoja sävelin

Uusi sointu
sunnuntaina 6.5. klo 15.00 
Äetsän Sarkia-lukiolla 
Ohjelma 10 € sisältää Sarkia-
seuran kahvitarjoilun klo 14.

KONSERTTI

Äitienpäivä-
lounaalle

Ellivuoreen

Ellivuorentie 131, 38130 Ellivuori, Sastamala
Puh. 010 8351 900, fax (03) 515 4210
hotelli@ellivuori.fi

Ellivuoren perinteinen juhlapöytä 
Kolme kattausta klo 11, 14 ja 16. 

(aikaa ruokailuun n. 2 tuntia) 
Aikuiset 29 € 

Lapset 4-12 v. 13 € 
Tiedustelut ja pöytävaraukset: 

Hotelli Ellivuori, vaihde 010 8351 900   
Äitienpäivänä ei tarjoilla À la Carte -annoksia. 

Tervetuloa nauttimaan Äitienpäivän lounaasta ja
tunnelmasta Ellivuoreen!

LALLI-BINGO 
Köyliön työväentalolla
sunnuntaisin klo 17.45

1 x 120€ 

www.lallit.fi

JAHTI 2.000 €
1 x 200€

1 x 100€ 
ym.

VESUNNINHOVIIN
13.5.2012

KINO1-2 Sahakatu 2, Huittinen     
 010 420 5093  kinoset.fi

  Ohjelmisto ajalla
     5.-9.5.2012

AVENGERS 3D
LA      18:30
SU      18:30
KE      18:30

-K12- 11€ 
 2h20min

WAR OF THE DEAD 
- STONE’S WAR
LA,SU,KE 19:00

-K16- 9€ 
 1h26min

ENSI-ILTA VIIKKOTOIVOTTU MARVEL-SEIKKAILU

BIO Puistokatu 32, Sastamala  Ohjelmisto ajalla
 5.-9.5.2012Puh.010 420 5094 www.kinoset.fi

UUDISTUNUT BIO YLPEÄNÄ ESITTÄÄ

AVENGERS 3D
LA,SU 16:00 TI 18:30

-K12- 11€ 2h20min

WAR OF THE DEAD - 
STONE’S WAR
LA,SU,KE 19:00

-K16- 9€ 1h26min

Karjalanmatkoja 
2012

16. – 20. 5. Petroskoi, Karhunmäen 
bunkkeri, Kivatsinputous, 

Poventsankanava,
25. – 28. 5. Viipuri, Pyhäjärvi

30. 5. – 2. 6.  Pyhäjärvi
21. -  24. 6.  Viipuri, Pyhäjärvi, 

Valamo (Juhannusmatka )
5. – 9. 7. Vartius, Vienankemi, 

Solovetskin luostari
26. 7. – 29. 7. Viipuri, Pyhäjärvi, 

Konevitsa
10. – 13. 8. Viipuri, Pyhäjärvi, 

Valamo
Tiedustelut: 

Heli Salminen, puh. 050-5671586
Olli Lönnberg, puh. 02-8652110

Äitien-
päivälounas

Kokemäen Seuratalolla
su 13.5. 

Kattaukset klo 12 ja 14
Ilmoittautumiset 

viim. 9.5. Auli Mikola 
p. 040-8370 496
tai Anja Huida 

p. 040-5347 044

Hinta sis. kuljetuksen, miniristeilyn 
ja. lounaan ruokajuomineen.

Reitti: Vammala - Kiikka - Pehula
 - Huittinen - Vampula.

Toimistomaksu 5-/varaus.

Matka-Merilä 

Äitienpäiväristeily
 m/s Isabella Turusta
12.-13.5.12 (la-su)

Vain  €/B2P/aikuinen

Puistokatu 4   puh. 03 - 519 41 
 

 

www.vammalanseurahuone.fi 

Jääkiekon MM-Kisat 
suorana screeniltä! 

13.05.2012 

Kattaukset  klo 12.00 ja 14.00 aaaaattaatttttatttttttttttttaaaaaaaauuuuaauuuuuuua kkkskssksett kkkkkklloo 00 jjjjjj0 ja 1402.02o 1 4Hinta 28 € (4-12 v. 12 €)

La 5.5.   Laa aa 55.55 5.5.  

 
 Liput 8 € 

Herättäjän kirkkopyhässä 
komea ohjelma

Sastamalan seurakunnas-
sa  vietetään tulevana sun-
nuntaina tänä vuonna 
100-vuotta täyttävän   He-
rättäjäyhdistyksen kirkko-
pyhää. Jaakko Löytty saar-
naa Tyrvään kirkossa  kel-

lo 10 alkavassa messussa. 
Vammalan seurakuntata-
lossa on soppalounas,  se-
kä kello 12.30 alkaen seu-
rat. Lauluyhtye Histan vei-
saajien Siionin virsiä -kon-
sertti alkaa kello 14.

OLEMME 
FACEBOOKISSA!

JUKOLAN BINGO

JAHTI  2.200 €
€ €

www.alueviesti.fi
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Tulvasuojelupenkereiden suunnittelusta järjestetään 
tilaisuus torstaina 10.5.2012 klo 18, Kauvatsalla.

Piilijoki-ilta
Keskustelutilaisuus alueen asukkaille, maanomistajille ja 
viljelijöille Piilijoen tulvasuojelupenkereiden suunnittelun 
aloittamisesta Tiinan Pitopalvelussa, osoitteessa  
Yttiläntie 261, Kauvatsa

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30  

velho (Vesienhoito > Ajankohtaista vesienhoidosta)
Ilmoittautumiset:
tai 040 769 9092

Sunnuntaina 6.5.2012 klo 15 & 17
Sylvään koulun auditoriossa

Sastamalan Vammalassa
Liput: aikuiset 10 e & lapset (alle 15 v. ) 7 e

myynti 1/2 tuntia ennen ovelta

Tanssistudio Minna Kosken oppilasnäytös

Tanssisatu
TAIKARATSU

UUDET OMP.KONEET ALK. 190€
SAUMURIT ALK. 370€

OMPELU- JA SAUMAUSKONEIDEN
MYYNTI JA HUOLTOPÄIVÄ
pe 4.5. klo 10-17

HUITTINEN KANGASFRILLA
Lauttakylänk. 4 p. 02-561419

• Arto 
   Satonen

Arton sihti

Kulta tuli vihdoin 
kotiin

Lentopallolla on ollut keskeinen osa kotikaupun-
kimme elämää jo vuosikymmenien ajan. Ensimmäi-
sen kerran valtakunnallista menestystö saavutet-
tiin junioreissa jo 50-luvun lopulla, miesten huipul-
la pelattiin 70- luvun puolivälissä, käytiin mitaleilla 
90-luvulla, vakiinnutettiin asema Suomen huipulla 
2000-luvun alussa ja vihdosta viimein saatiin se kul-
tamitali tänä keväänä. 

Historiallisen perspektiivin ymmärtäminen on tär-
keää, koska kaikki osaaminen rakentuu aiemmin 
opittuun. Tätä kultamitalia eivät siten voittaneet 
vain pelaajat, valmentajat, seuran johto, talkoomie-
het, yhteistyökumppanit ja fanit, vaan myös kaikki 
ne, jotka vuosikymmenien aikana ovat tehneet työtä 
vammalalaisen lentopalloilun eteen. 

Vuosien saatossa on onnistuttu rakentamaan VaLe-
Pa, jossa kaikki osa- alueet ovat kunnossa. Seural-
la on huippuvalmentaja, loistavat pelaajat, vakaa ta-
lous, vahva junioritoiminta, iso joukko talkoolaisia 
ja laaja faniryhmä. Ensi syksystä lähtien myös puit-
teet ovat kunnossa, kun pitkään ja ansiokkaasti pal-
velleesta Sylvään salista siirrytään kansainväliset mi-
tat täyttävään SASKYn uuteen halliin.

VaLePan kapteeni Antti Esko omisti mestaruuden 
kotikaupungille. Se oli osuvasti sanottu. Juuri me 
sastamalalaiset sen voitimme. Oli ikimuistoinen ti-
laisuus, kun palkintojenjaon jälkeen VaLePan fanit 
valtasivat Salon areenan, onnittelivat ja halasivat pe-
laajia, sekä toisiaan. Valtava paikallinen kiinnostus 
asiaa kohtaa kertoo siitä, että me todellakin olem-
me lentopallokaupunki. Nyt sen tietää koko Suomi.

Sastamala on jo pitkään ollut johtava huippupelaa-
jien tuottaja. Jo 70-luvulla maajoukkueeseen nousi 
useita Vammalan Kisan pelaajia. Kirkkaimpana tie-
tenkin vuoden lentopalloilijaksikin valittu Arto Mä-
kinen, joka nyt VaLePan valmennuspäällikkönä on 
nostamassa uusia nuoria huipulle. VaLePan voitos-
sa oli poikkeuksellista myös se, että valtaosa Suomen 
mestareista on oman paikkakunnan junioreita. Li-
säksi mestareissa on heitä, jotka ovat aikuisiällä sy-
västi vammalalaiseen lentopalloperheeseen juurtu-
neet. 

Nyt olympiapaikkaa tavoittelevassa maajoukkuees-
sa on VaLePan junnukoulun kasvatteja Mikko Esko, 
Olli- Pekka Ojansivu ja Jari Tuominen. Lisäksi FCn 
riveistä sinne on noussut Eemil Tervaportti ja Huit-
tisista Oivasen veljekset Mikko ja Matti. Ja tietenkin 
siellä on myös mukana VaLePan supertähti Olli Kun-
nari. Voi siis sanoa, että maajoukkueen runko muo-
dostuu lähialueemme pelaajista. 

Sastamala on tunnettu kirjoistaan ja kirkoistaan. 
Lentopallon kautta saavutettu julkisuus on myös 
erittäin arvokasta. Se antaa kaupungista nuorekkaan, 
urheilullisen ja menestyvän kuvan. Kirjapääkaupun-
gin lisäksi meidän kannattaa puhua myös lentopal-
lopääkaupungista. 

Hakusessa suomalaisten 
suosikkiruno ja -runoilija
 • Alueviesti

Suomalaisen kirjan museo 
Pukstaavi aloittaa yhteistyön 
tamperelaisen Annikin Ru-
nofestivaalin kanssa. Puks-
taavi johdattelee ajatukset 
ensi kesän runofestivaaliin 
tiedustelemalla suosituinta 
suomalaista suosikkirunoa 
ja -runoilijaa.

Kesäkuussa järjestettävän 
Annikin Runofestivaalin tee-
mana ovat lempirunot, ja ta-
pahtumassa nähdään muun 

muassa Heli Laaksonen 
ja Anja Snellman & Jukka 
Orma.   Lempirunoni-ky-
sely puolestaan on avoin-
na ennen festivaalia 7. kesä-
kuuta saakka. Lyhyeen kyse-
lyyn voi vastata Pukstaavis-
sa, Sastamalan pääkirjastolla, 
sähköpostitse sekä Pukstaa-
vin Facebook-sivulla.Vas-
tanneiden kesken arvotaan 
aiheeseen sopivia palkinto-
ja. Kyselyn tulokset esitetään 
Annikin Runofestivaaleilla 
Tampereella 9. kesäkuuta.

Eläkeliiton Vammalan yhdistys kutsuu
Sastamalan ja lähiseudun eläkeläisiä yhteisiin

KEVÄTKARKELOIHIN
Vammalan Seukulle keskiviikkona 9.5.2012

Aloitamme tarjoilun klo 12.00 ja ohjelman klo 13.00
Pika-arpajaiset kuuluu vanhan tavan mukaan kuvioihin.
Lopuksi Aulis Järvinen tahdittaa tanssit.
Tarjoilumaksua perimme 10e/hlö.
Tilaisuus päättyy noin klo 17.00.
Tapaamisiin Seukulla. Tule ja tuo ystäväsikin.
Eläkeliiton Vammalan yhdistys ry
sitoutumaton eläkeläisjärjestö

HYYNILÄN KIRPPURAITTI
Mouhijärvellä 5.-6.5., la 10-16, su 12-17
Lähde elämysmatkalle keväiseen Hyynilään!
Kortejärven kiertävän lenkin varrella kolme 
myyntipistettä. Tarjontaa taimista traktoriin, 
moposta mööpeleihin, kädentöistä koneisiin, 
leluista leivonnaisiin, soittimista soppaan.
Poniratsastusta la 10-14, su 12-16
Opastus Porintieltä, reittikarttoja Hyynilän ent. 
kaupalla.
Hyynilän kyläyhdistys ry

Markkinameininkiä Pehulan torilla
Keikyän Eläkeläiset myyvät muurinpohjalettuja, 

kahvia, pullaa.
Muitakin kauppiaita paikalla pe 4.5. klo 9.

Seuraavat kk. ensim. perj. 7.9. asti

€

Vilma Hassille ja Ninja 
Korvenperälle SM-kultaa 
ammattitaitomittelöissä

Ainoa kivityössä kilvoitellut naispuolinen ammattitaituri, Sastamalan koulu-
tuskuntayhtymän Ninja Korvenperä on lajissaan tällä hetkellä Suomen paras. 
Viime vuonna Kuopiossa hän nappasi hopeaa. Vilma hassi puolestaan on jo 
kaksinkertainen kultamitalisti.

 • Alueviesti

Kiikoislainen Ninja Kor-
venperä Vammalan ammat-
tikoulusta voitti SM-kultaa 
ammattitaitoa mittaavassa 
Taitajat 2012 -kisassa. Ninja 
oli lajissaan ainoa naispuo-
linen kilpailija. Lajin neljäs-
sä tehtävässä kilpailijat asen-
sivat luonnonkivitulisijan, 
luonnonkivisokkelikiveyk-
sen, luonnonkivijulkisivun 
ja luonnonkivitasokiveyksen. 

Tampereen ammattiopis-
tossa opiskeleva vammala-
lainen Vilma Hassi, 19, va-
littiin kisoissa Taitajien Tai-
tajaksi. Vaatetusompelijaksi 
opiskeleva Hassi voitti kil-

pailussa kultaa pukuompelu-
lajissa. ”Taitajien Taitaja -tit-
teli on erittäin suuri kunnia. 
Hiljaiseksi tämä vetää”, Vil-
ma Hassi kuvaili tuntemuk-
siaan heti voiton varmistut-
tua Jyväskylän Paviljongissa.

Taitajien Taitaja toimii 
seuraavan vuoden ajan am-
matillisen koulutuksen edus-
tajana. Palkinnoksi hän saa 
vuodeksi käyttöönsä auton, 
joka on tänä vuonna BMW 
118i. 

 400 kilpailijaa

Jyväskylän Taitaja 2012-fi-
naaliin osallistui 400 kil-
pailijaa. Jokaisesta lajissa 

kilpaili enintään kahdek-
san parasta kilpailijaa tai 
joukkuetta. Vuosittain eri 
puolilla Suomea järjestet-
tävä ammattitaidon SM-
kilpailu Taitaja on tarkoi-
tettu 20-vuotiaille tai sitä 
nuoremmille ammatillis-
ten oppilaitosten opiske-
lijoille. Kilpailuissa ratko-
taan yli 40 lajin Suomen 
mestaruudet. Taitaja-kil-
pailuita on järjestetty vuo-
desta 1989 lähtien.  Nyky-
ään kilpailijat valikoituvat 
finaaliin lähes kahden tu-
hannen opiskelijan joukos-
ta eri puolilla Suomea käy-
tävien semifinaalien kaut-
ta.

Sastamalan Diabetesyhdistys ry:n
 KEVÄTRETKI

Raaseporiin lauantaina 5.5.2012 on PERUTTU
ilmoittautuneiden vähyyden vuoksi.
Sastamalan Diabetesyhdistys ry
Hallitus
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www.saastopankki.fi /huittistensp
puh. 010 841 5700

JOKAISELLE LÖYTYY

OMA 
TAPANSA

SÄÄSTÄÄ JA VAURASTUA.

Tule keskustelemaan 
sinulle sopivista säästämisen 
vaihtoehdoista lähimmässä 

konttorissamme tai ota 
yhteyttä osoitteessa 
www.säästöpankki.fi 

Stanley 
KOMPRESSORI 

50L
Edullisempaa elämää KOEdullisempaa elämää

Matkaaja Sähköavusteinen 

PYÖRÄ jalkajarrulla
Nopeuden säätö kaasukahvasta

Jalkajarru, 26” renkaat, Irrotettava lyijyakku 
pikalukituksella: 24V/12 Ah huoltovapaa

Varusteet: soittokello, tavarateline, heijastimet,
Ajomatka noin 25 km yhdellä akulla

Maxnopeus moottoria 
hyödyntäen 25 km/h
Latausaika: 6-8 h
Moottori: 250 W
Paino: noin 35 kg

KATOPPA 

HINTAA!KATOPPA 

HINTAA!KATOPPA 

HINTAA!KATOPPA 

HINTAA!

399,-399,-
(449,-)

(19,95 kpl)

(209,-)

(179,-)

(229,-)

-50%-50%

PUUN-
HALKAISUKONE 

5 t. max. puun pit. 52cm 

VAMMALA
PUISTOKATU 30 p. 511 3103

MA-PE 9-18, LA 9-15

189,-189,-

199,-199,-

Kaikki Naisten ja Miesten

VERRYTTELY-
PUVUT 
 (ei Adidas)

PUURITILÄ-
MATTO 
90x60cm

25,-25,-2 kpl

PALLOGRILLI 
ruostumaton teräs 
58 cm, kork. 90 cm

REIKÄ-
KENGÄT
koko perheelle

19951995

Naisten FARKKU-

LEGGINGSIT

169,-169,-

69,-69,-

HÄMÄHÄKKI-
KEINU

100cm max. 200kg

Metabo 
JIIRISIRKKELI 

KGS 216M, 1500W, terä 216 mm

15951595

Naisten 
TRIKOOPAITA 
Raita tai kukkapainatus

49549559,-59,-
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