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

Ole huoleti
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on paikalla puolestasi
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Maanantaina 21.5.2012 tulee kuluneeksi 150 vuotta 
siitä,  kun Suomen Yhdys-Pankki sai toimiluvan ja 
aloitti toimintansa . 

Nordean 150-vuotisjuhlan kunniaksi tarjoamme  
kakkukahvit klo 10.00–16.00.

Tervetuloa kakkukahville!

Teemme sen mahdolliseksi

SYP:n pääkonttorin henkilökunta kevättunnelmissa 1892.

Sastamala
Punkalaidun
nordea.fi

TULITYÖKURSSI
ABC-Huittinen 25.5.2012 klo 8.00

Koulutuspäivän hinta 100€+Alv. Ilmoittautumiset Hannu Uusitalo 
Puh 050 599 5299 tai hannu.uusitalo@papekon.fi

Olemme myös Facebookissa. Liity faniksemme, 
ryhmä on Liikuntakeskus Pinkki, Sastamala

Kesän aikataulun mukaan 
jumpataan 21.5. alkaen

Meillä liikutaan 
koko kesä!
Meillä liikutaan 
koko kesä!

Kuntosali avoinna magneettikortilla 
JOKA PÄIVÄ klo 05.30-21.30 

myös pyhäpäivinä

Uudet ohjelmat vaihtuu kaikille Les Mills -tunneilla viikolla 21 ja 22

Sastamalan myymälästä autohifi-
tarvikkeet suoraan varastosta!

Tykkää Facebook.com/sahkotekniikka

Sastamalan parhaimmat soundit
-tuotteillaja

Sastamalan myymälästä autohifi
ta ikk t t sta!

SSa tstam lalan parhhaiimmatt soundiditt
-tuotteillaja

arvikkeet suoraan varastos

Kevätuutta!

 Rajoitettu erä!
Arvo 51,-

Puistokatu 2  
Vammala  
03-511 2884

Tervetuloa asiantuntijoiden palveltavaksiTervetuloa asiantuntijoiden palveltavaksi

Kahden biotherm tuotteen ostosta 
joista toinen on hoitovoide saat 

GIFT TIME -tuotepakkauksen, 
joka sisältää useita 

matkakokoisia tuotteita!

Kahden biotherm tuotteen ostosta 
joista toinen on hoitovoide saat 

GIFT TIME -tuotepakkauksen, 
joka sisältää useita 

matkakokoisia tuotteita!

Merjan 
Puutarha Oy

Merjan 
Puutarha Oy

Tampereentie 486, Sastamala 38220 
044 595 9233 · www.merjanpuutarha.fi

Avoinna joka päivä 9-2012 12

12
2522

Vammala

Tampereentie

        Pi rkanmaantie

Huittistentie

Var
ila

Nokia 28 km
Huittinen 30 km

Merjan Puutarhan ammattitaitoiset 
puutarhurit auttavat löytämään 

oikeat kasvit oikealle paikalle. Saat neuvoja 
sekä opastusta, ja koet onnistumisen iloa.

Kasvivalikoima nyt runsaimmillaan!
Tarjolla on mitä erilaisempia monivuotisia 
kasveja, eri kokoluokissa. Muhkeita havuja 
ja upeita alppiruusuja, runsaasti erilaisia 
kesäkukkia ja -köynnöksiä, yrttejä sekä vi-
hannesten taimia! 

Taimipihan valikoima karttuu päivä 
päivältä ja laadukkaat taimet odottavat 
vain pääsyään uuteen kotiin.

Erilaisia tarjouksia viikoittain. 
Niistä voit bongata edulliset, mutta silti 
laadukkaat, hyväkuntoiset ja elinvoimaiset 
kasvivaihtoehdot omaan pihaan! Yakushiman-

alppiruusu 
Kalinka 25€Nyt tarjouksessa esimerkiksi 

kukkivat alppiruusut, hedelmä-
puut ja paljon erilaisia pensaita!

Varilan viitasta 450 m, 
kiviaidan päästä oikealle

LOPPUUN-
MYYNTI 

(vuokrasopimus päättyy)

KAIKKI 
TUOTTEET

Myös kalusteet 
myydään pois!

Puh. 045 111 6120
Risto Rytin katu 27, 

Huittinen
S-Marketin etutila

-20%-20%
JOPA 

-50%

www.alueviesti.fi

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 17.-23.5.2012 
vain Härkäpakarin Hesburgerissa

NACHO 
GRANDE 
-ATERIA

TERVETULOA 
SATAKUNNAN 

PARHAAKSI 
VALITTUUN 

HESBURGERIIN 
HÄRKÄPAKARILLE!

VIIHTYISÄ
RUOKAPAIKKA
TERVETULOA!

PORON 
KÄRISTYS

JA PÄÄLLE 
HYVÄT KAHVIT

1480

725

OLEMME 
FACEBOOKISSA!

TYKKÄÄ
MEISTÄ

Lauttakyläntie 1066 
31930 VanttilaSeija Ranta 0500 733 724

Taikayöntien varrella Huittinen-Punkalaidun

Perennat, pensaat, köynnökset, pienhavut...
Tomaatin, kurkun ja yrttien taimia

Paikalla myös puutarhuri Kaija Ruuska. 
Anu Isokallion keramiikkaa puutarhaan.

KAHVIA JA MUURINPOHJALETTUJA

www.perennatarha.net Tervetuloa!
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PYSYVÄSTI
ENEMMÄN KUIN ETSIT!

Kotimaiset kauniit
PELARGONIAT TAI
MARKETAT

1000
4 KPL

à 2,95

TERASSIMATTO
Leveys 133 cm

M 795

Leveys 200 cm

M 1295 MATKAAJA Kick Bike
Kätevä menopeli vaikka kaupunkiin
ja mukava kunnon kohottaja

etupyörä 26” ja takapyörä 20”
teräsrunko
alumiinivanteet
seisontatuki, heijastimet,
    lokasuojat, v-jarrut edessä
    ja takana, etukori

  10900

PATA-ALLAS MINI
vankka 3-keroksinen pvc ja 
polyesteri allaskangas

2695

USB-AUTORADIO
autoradio jossa USB-liitäntä 

sekä SD-korttipaikka
soittimessa LCD-näyttö ja 
RDS-toiminto
teho 4 x 15 W
mukana kaukosäädin

3995

Petuniat, samettiruu-
sut, taikaneilikka, ah-
keraliisa, hopealehti. 
Kestolannoitetut 
kotimaiset taimemme 
kukkivat pitkään!

Tarhurin
PUUTARHAMULTA

50 L

4 SK 1200 
(0,06/l)

Kotimainen uutuus!
Laadukas, kotimainen puutarhamulta 
kaikille puutarhan kasveille. 
Yksittäin 3,50

LAADUKKAAT, KESTÄVÄT, 
VAIKKA JUHLAKÄYTTÖÖN SOPIVAT KERTA-ASTIAT!

Eco Cattava 
KARTONKILAUTANEN 17,5 cm 20 KPL
KARTONKILAUTANEN 22,5 cm 20 KPL
KARTONKILAUTANEN LOHKO 26 cm 12 KPL
KARTONKILAUTANEN SYVÄ 19 cm  20 KPL
KARTONKIMUKI 225 ML  20 KPL

Cattava Eco
KERTA-ASTIAT

3 PKT 500 

kansipellit ja ohjauspaneeli terästä 
kannessa lämpömittari
grillausala (LxS) 62 x 42 cm 
kaksipuolinen valurautaparila

3-poltin parilagrillissä grillausala on jaettu valurautaiselle grillausritilälle 
ja kaksipuoliselle valurautaparilalle
rosteriputkesta valmistetut polttimet, yhteisteho on 10,5 kW 
yhdessä polttimessa on säätimeenintegroitu Piezo-sytytin 

alataso ja sivutasot maalattua terästä sekä puuta
Norm. 199,00

Kotimaiset KESÄKUKAT 
8 KPL/LTK

LTK 595 

American Barbecque
KAASUGRILLI

18900

HUITTINEN  Lauttakylänkatu 12, 32700 HUITTINEN Avoinna ark 9-20, la 9-16, su 12-17 Pidätämme oikeuden toimitusten viivästymisiin ja tuote-erien loppumiseen.

Puistokatu 1, Vammala 03-514 1290 • Av. ma-pe 9-17.30, la 10-14

TESTAUS- JA TARJOUSPÄIVÄ
LIIKKEESSÄMME PE 18.5.

SKATE 13 CARBON
Kevyesti rullaavat rullasukset.
Skate vapaaseen tyyliin

Little Advice
juoksutakki
Koko
perheelle
XXS-XXL

NORDIC EYE
Aktiivisen liikkujan urheilulasit.
Useita värejä

ONE WAY
TUOTEPAKETTI

TILAA
ENSITALVEN

KISASUKSET
ENNAKKOON
ASIANTUNTIJAN

AVULLA

379,-
Sisältää:
PREMIO 10 Classis/Skate
KISASUKSET
-suksipidikkeet
-Pro team lippis
-PRO TEAM
 toppatakki (499,-)

Tule ja testaa suksien rullaus
OW-asiantuntijan avulla!

Urheilu- ja aurinkolasien SUPERTARJOUKSET

SKATE 7 Red Rubber ja
CLASSIC 7 Red Rubber
Kevyesti rullaavat rullasukset.
Skate vapaaseen ja Classic perinteiseen syyliin

CLASSIC 9 Silver

(349,-)
279,-

(219,-)
169,-

(249,-)
199,-

MALABOO
Aurinkolasit aikuisille.
Värit: pun., valk., vihreä, vihreä, vih

9,90
(69,90)

Urheilutekstiilit TARJOUSHINTAAN

(29,90)
1490Mania 600

kävelysauva

(39,90)
2490Diamond 640

rullahiihto/
hiihtosauva

(49,90)
2990Teleskooppi-

sauvat
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Tule testaamaan
uusi Throax Trainer

Hiihtoharjoittelua
kesällä.

Parhaat palkitaan

Advice
takki

e
L

-50%
HINNAT

(70,-)
4990

juoksu-
trikoo

(59,90)
3990

• Juoksupaitoja
• Teknisiä T-paitoja

(39,90)
1990

Maahantuojan
edustaja
paikalla
klo 12-18 Tarjoukset voimassa

vain perjantaina!

Kahvi-
tarjoilu

12,90
(59,90)

300 kpl erä

200 kpl erä

SAUVATARJOUKSET
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kpl

 

Tarjoukset voimassa KE-SU 16.-20.5.2012 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

Pouttu 
ULKOFILEE-
PIHVI
1 kg
• marinoitu 
• kermainen

Meira 
Ranskalainen

SALAATINKASTIKE
300 ml tai

GRILLAUSKASTIKE
305 ml

Atria
ATRILLI 
400 g

Valio 
ARKIJUUSTO-
VIIPALE
500 g

Ingman Kingis
JÄÄTELÖPUIKOT
78 ml
• minttu • mansikka 
• light vanilja

pkt
norm. 6,99

KONSULENTIT HUITTINEN: 
PE 18.5. Pyymäen Leipomo  9-16
  Palvimestarit   9-17

LA 19.5. Porin Leipä  9-15 PE 18.5. Heinon Leipomo 9-16
KONSULENTIT HÄIJÄÄ:

Turun 
SINAPPI

275 g
• tulinen • mieto 

•väkevä

Mustang
KAASUGRILLI

• 3B-GM

pkt
(6,98 kg)

SULKAPALLO-
SETTI

• 2 mailaa 
• 3 palloa

kpl
norm. 5,95

395kpl
norm. 9,95

Edullisesti 
Säästömarketista

595

099
plo

(3,25-3,30 l)

1,-kpl
(3,64 kg)

norm. 1,79349

PALIKKAPELI
• verkkopussissa

Nalle 
Aamunhyvä

PIKA-
KAURAHIUTALE

500 g

1,-2 pkt
(1,- kg)

yks. 0,65

TO 17.5. SULJETTU

pkt
(2,48 kg)

099
5 kpl
(0,51 kg)
yks. 0,49 

norm. 1,59 kpl

2,-

kpl159,-

Kekkilä
PUUTARHA-

MULTA
50 l

10,-4 skk
(0,05 l)

yks. 3,50

HÄMÄHÄKKI-
KEINU
100 cm

kpl49,-695

Torino
MAKARONI 

400 g

10 pss
(0,50 kg)
yks. 0,39

2,-
ULKOMYYNTI

la 19.5. klo 9-15 
kummassakin myymälässä

La 19.5. klo 9-15 
Huittisissa

Lauttakylän Luja 
ja Häijäässä

Leirikoululaiset
MYYVÄT 

MAKKARAA

Sastec Oy esittelee 
markkinoilla Huittisissa
jätevesijärjestelmiä ja 

aurinkoenergiatuotteita
la 19.5. klo 9-15.

Tervetuloa tutustumaan!

Bockman
TYÖVAATTEET

-30%

LA 19.5. Pyymäen Leipomo  9-15

Wurth
CLEANER

500 ml

295
plo
(5,90 l)

norm. 3,95
2 pkt
(1,25 pkt)
yks. 1,99

250

Mustang
GRILLIALUSTA

• 4 kpl/pkt • 34x23x3 cm

Suomalainen
KOIVUHIILI

3 kg ja
Mustang

SYTYTYSNESTE
1 l

yks. hiili 4,95 
ja neste 2,25

YHTEISHINTAAN

Halkaisija
1 m!!

10 vuoden

toimintatakuu

Ekologinen
jätevedenpuhdistus

IN-DRÄNN Biosuodatin 5 maasuodattomon ja
laitepuhdistamon parhaat puolet yhdessä

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

Puistokatu 6 A 11, 38200 Sastamala
p. 0500 621 574
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Pääkirjoitus 16.5 .2012

ALUESÄÄ

 • Alueviesti

Huittisten kaupunki julisti maa-
nantaina maankäyttöpäällikön 
viran haettavaksi 7. kesäkuuta 
mennessä. Maankäyttöpäällikkö 
osallistuu kaupungin johtoryh-
män ja teknisen johtoryhmän 
työskentelyyn sekä toimii tekni-

sen palvelukeskuksen suunnit-
telu- ja maankäyttöpalveluiden 
vastuualuepäällikkönä. Suun-
nittelu- ja maankäyttöpalve-
lut vastaa kaupungin maankäy-
tön suunnittelusta, paikkatiedon 
tuottamisesta ja ylläpidosta, kiin-
teistönmuodostuksesta, kiinteis-
törekisteristä, kaupungin maa-

omaisuudesta sekä kunnallistek-
niikan suunnittelusta.

Maankäyttöpäällikön viran 
kelpoisuusvaatimuksena on so-
veltuva korkeakoulututkinto, jol-
la tarkoitetaan joko diplomi-
insnöörin tai ammattikorkea-
koulusta valmistuneen insinöö-
rin tutkintoa. Lisäksi edellytetään 

hyvää perehtyneisyyttä maan-
käytön suunnitteluun, maapoli-
tiikan hoitamiseen ja kiinteistön-
muodostukseen. 

Kaupunki katsoo valinnassa 
eduksi maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisen kaavoittajan päte-
vyyden ja kiinteistöinsinöörin pä-
tevyyden.

Kaupunki myönsi huhtikuun 
lopulla Pertti Onkalolle eron 
maankäyttöpäällikön virasta 30. 
toukokuuta alkaen. Tehtävää vi-
ransijaisena viime ajat hoita-
nut Ulla Ojala valittiin taannoin 
Huittisten kaupungin teknisen 
johtajan virkaan.

Kaikenlaiset suunnitelmat ja toteutukset  
puutarhaasi tekee Tyrvään Vihertoimi.

Muistathan, että  kotitaloustöillä on  kotitalous-vähennys- mahdollisuus

puutarhaasi tekeeee TyTyrvrvä
K ik l i i l j ki ll j k

Parhaat pihasäät

Vuodeosaston remontti 
ennakoitua kalliimpi

 ▶ Korjaustöiden kustannukset nousevat 1,6 miljoonaan euroon. 
 Kaupunki perää säästöjä töiden jatkovaiheista.
 • Hannu Virtanen

Huittisten terveyskeskuksen vuo-
deosasto 2:n peruskorjaus on enna-
koitua kalliimpi juttu, minkä vuok-
si kaupunki haluaa etsiä remontin 
jatkovaiheista säästöjä. Korjaustöi-
den kokonaiskustannukset nouse-
vat 1,6 miljoonaan euroon. Viime 
syksynä laskennallisena kustan-
nusarviona käytettiin miljoonaa 

euroa. Edullisimpien urakkatarjo-
usten yhteissummaksi muodostui 
1 372 100 euroa, josta rakennus-
urakan osuus on 778 000, LVI-ura-
kan 178 000, sähköurakan 373 600 
ja sprinklerurakan 42 500 euroa. 
Lisä- ja muutostöihin varaudutaan 
lisäksi 70 000 eurolla ja rakennut-
tajan hankintoihin 150 000 eurolla.

Kaupunginhallitus myön-
si maanantaina vuodeosaston 

peruskorjaukselle aloitusluvan. 
Hankkeen tarvitsema lisärahoi-
tus taas käsitellään ensi vuoden 
talousarvion laadinnan yhteydes-
sä tulevana syksynä. Myöntäes-
sään aloitusluvan kaupunginhal-
litus totesi edellyttävänsä, että pe-
ruskorjaushankkeen jatkovaihei-
den hankesuunnittelussa pyritään 
löytämään säästöjä tuovia ratkai-
suja. Vuodeosaston peruskorja-

uksen alkuperäinen hankesuun-
nitelma hyväksyttiin kaupungin-
valtuustossa elokuussa 2010. Töi-
den suunnittelu alkoi vuosi sitten. 
Esiin tulleiden muutostarpeiden 
vuoksi perusturvakeskus täydensi 
hankesuunnitelmaa, joka hyväk-
syttiinkin valtuustossa viime loka-
kuussa. Tällöin hankkeen lasken-
nallinen kustannusarvio oli nous-
sut miljoonaan euroon.

Huittisten kaupunki etsii 
maankäyttöpäällikköä

Suomalainen työelämä 
tarvitsee maahanmuuttajia

E
linkeinoelämän valtuuskunnan hiljattain julkai-

semasta tutkimuksesta ilmenee, että suomalais-

ten maahanmuuttoasenteita aiemmin leimannut 

kriittisyyden kasvu on pysähtynyt, mutta varsin varau-

tunutta kansaa me edelleenkin olemme ja suhtautu-

misemme maahanmuuttajiin on enempi torjuvaa kuin 

vastaanottavaista.

Väitteisiin maahanmuuton hyödyistä suhtaudutaan yhä 

epäillen, oli kyse sitten maamme talouden tarpeista tai 

kulttuurimme kansainvälistymisestä. Vain kolmannes 

helpottaisi maahanmuuttoa väestömme ikääntymisen 

vuoksi ja joka toinen pitää suomalaisten varauksellista 

asennoitumista ulkomaalaisia kohtaan ”viisaana varo-

vaisuutena”, eikä rasismina. En väitä, etteikö tuo jälkim-

mäinen voisi olla osaksi tottakin. Eräs maahanmuuttaja 

sanoi minulle, että ”teihin suomalaiseen on yleensä hie-

man vaikea tutustua, mutta kun se onnistuu, saa hyvän 

ja luotettavan ystävän.”

Alueviestissä alkaa juttusarja ”Maahanmuuttajan pu-

heenvuoro”, jossa esitellään erilaisten syiden vuoksi ko-

timaistaan Suomeen muuttaneiden henkilöiden tari-

noita, ajatuksia ja unelmia. Jakelualueellammekin asuu 

paljon maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, joilla oli-

si myös annettavaa meille suomalaisille. Monilla esi-

merkiksi hyvä ammattitaito. ”Olisin hyvä työntekijä, jos 

saisin töitä”, lupaa juttusarjan ensimmäinen haastatel-

tava, afganistanilainen Fardin. Hänen ajatuksiaan voit 

lukea sivulta 18.

Olisiko asenteissamme parantamisen varaa, sillä tosi-

asiat puhuvat puolestaan: on arvioitu, että suomalai-

nen työelämä tarvitsee varovaistenkin arvioiden mu-

kaan jopa 10 000-20 000 maahanmuuttajaa vuodes-

sa, sillä väestön ikärakenteen muutos tulee lähiaikoi-

na vaikuttamaan työvoiman määrään oleellisesti. Ja jo 

nyt on aloja, jotka ovat pitkälti riippuvaisia maahan-

muuttajista. 

Maija Latva

Tehtävämäärän kasvu ei 
haitannut hälytyspalvelujen 
saatavuutta

 • Hannu Virtanen

Tapanin ja Hannun päivien 
myrskyt näkyvät pelastuslai-
tosten tilastoissa. Pelastustoi-
men tehtävämäärä kasvoi vii-
me vuonna esimerkiksi Lou-
nais-Suomessa yhteensä 19 
prosenttia edellisvuoteen näh-
den. Kasvu johtuu osittain 
juuri myrskyistä joulun jäl-
keen, jolloin Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan pelastus-
laitoksille kirjattiin noin 4 
000 tehtävää. Tehtävämäärän 

kasvu ei kuitenkaan ole aihe-
uttanut merkittäviä muutok-
sia pelastustoimen hälytyspal-
velujen saatavuudessa, koska 
pelastustoimelle asetetut toi-
mintavalmiusajat pääsääntöi-
sesti saavutettiin. Vuonna 2011 
Varsinais-Suomessa oli pelas-
tustehtäviä yhteensä 8 401. Lu-
ku ei sisällä ensivastetehtäviä. 
Satakunnassa oli 4 632 pelas-
tustehtävää. Tiedot käyvät ilmi 
Lounais-Suomen aluehallinto-
viraston peruspalvelujen arvi-
ointiraportista.

Huittisten pääkirjastoon 
tulee digitointipiste
 • Hannu Virtanen

Huittisten pääkirjastoon on tulos-
sa laitteistoa, jonka avulla asiakkaat 
voivat muuntaa kotivideoita DVD-
levyiksi, vanhoja valokuvia digitaali-
siksi kuviksi ja levyjä musiikkitiedos-
toiksi. Lisäksi aikomuksena on hank-
kia laitteistoa digiaineiston editoin-
tiin. Digitointipalvelulle on ollut koko 
ajan kysyntää ja sitä onkin alettu tar-
jota maamme kirjastoissa. Huittisissa 
digitointipiste sijoitetaan pääkirjas-
ton tutkijanhuoneeseen, jossa se toi-
mii itsepalveluperiaatteella.

Uuden palvelun toteuttamiseksi 
asian ympärille on räätälöity hanke, 
joka alkaa ensi syksynä laitteiden 

hankinnalla. Koulutus ajoittuu en-
si vuoden alkuun. Koulutusta lait-
teiden käyttöön tarvitaan sekä kir-
jaston henkilöstölle että asiakkaille, 
minkä lisäksi on syytä perehtyä te-
kijänoikeuskysymyksiin. Koulutuk-
sessa on tarkoitus tehdä yhteistyö-
tä Huittisten seudun kansalaisopis-
ton kanssa.

Hankkeesta syntyvissä 7 000 eu-
ron kustannuksissa laitehankinto-
jen ja palkkojen osuudet menevät 
puoliksi. Valtionavustusta on tulos-
sa 4 500 euroa, minkä lisäksi kus-
tannuksia kattavat 1 000 euron ar-
voinen oma työ sekä kaupungin va-
raama 1 500 euron suuruinen kun-
taraha.

Lavia

Kiikoinen Sastamala

Punkalaidun

Säkylä

Köyliö
Huittinen

Kokemäki
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Esteetön luonto

Antti Yrjölä on vuosien saatossa tallentanut videolle niin 
Lapin luontoa ja kaukomaita kuin Kiikan Kiimajärven ko-
toisia maisemiakin. Maallista mammonaa luontoelokuvat 
eivät ole miehelle tuoneet, muita elämänrikkauksia sitä-
kin enemmän. 

Seuraavaksi hän aikoo rauhallisella otteella leikata mit-
tavasta kuva-ainestostaan luontoelokuvia kaikille heil-
le, jotka syystä tai toisesta eivät pääse luontoon. Esteetön 
luonto odottaa. Sivu 23.

Mukana myös:

Vammalan seudun
omakotisanomat
Sivut 19-22.

Miljoonaristeys saa 
katseenvangitsijat
 Doris ja Urpo saavat Huittisten 
keskustassa seuraa Uusista tulok-
kaista, jotka vangitsevat katseita 
Miljoonaristeyksessä jo ensi syk-
synä. Elinkeinojohtaja Eila Tör-
män mukaan kaupungin keskus-
tan elävöittäminen taiteen avulla 
koituu lopulta myös elinkeinoelä-
män hyödyksi. Sivu 7.



LOIMITRAKTORI OY
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Nro 20 | 30. vuosikerta | Keskiviikko 16.5.2012 | Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen | www.alueviesti.fi  | Painos 32 000 kpl

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

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

 • Maija Latva

Punkalaitumen kunnan-
johtajana viime syksynä 
aloittanut Heidi Rämö ha-
kee Hattulan kunnanjohta-
jan virkaa. Virkaan on 14 
hakijaa, joista 10 kutsutaan 
haastatteluun. Valtuusto 
valitsee kunnanjohtajan 
kesäkuun kokouksessaan.

”Haasteita 
kannattaa hakea”

”Hakeudun tehtävään 
puhtaasti ammatillisis-

ta syistä. Hattula sijaitsee 
Suomen ainoalla ja aidol-
la kasvukäytävällä. Kun-
ta on tunnettu pitkän jän-
teen itsenäisyyspolitiikas-
ta, mikä sopisi minun pir-
taani.

Haasteita  kannat-
taa aina hakea, jos tah-
too elämässään eteen-
päin”, Rämö perustelee. 
Rämö vakuuttaa edel-
leen olevansa motivoitu-
nut nykyisessä tehtäväs-
sään. ”Pidän Punkalai-
dunta hienona kuntana”, 
hän sanoo.

TAKSIVENEPALVELU 

WINDECS OY
TTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAKKKKKKKKKKSSSSSSSSSIIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEEENNNNNNNNNNEEEEEEEEEPPPPPPPPPPAAAAAAAAAALLLLLLLLLVVVVVVVEEEEEEEEELLLLLLLLLUUUUUUUUU  TAKSIVENEPALVELU 

WINDECS OY

Veneretkiä ja vesiurheiluelämyksiä 
Sastamalan Rauta-, Kulo- ja Liekovedellä.

Erilaisia palvelupaketteja 
retkeilijöille, polttariporukoille, hääseurueille jne.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: 
044-3550181/info@windecs.fi

www.windecs.fi

Yhteistyössä HH-Liikuntapalvelut: www.hhliikuntapalvelut.fi

Rantatie 281, Säkylä, puh. 867 1360

HAVUPUU-
BALSAMI 
250 ml

KAIKKI RUUKUT JA 
KORIT

Elvytä havut ja alppiruusut
Runsaasta valikoimasta

Kestävä herkku 
SUKLAA-
KIRSIKKA

19,90

-27%

Tervetuloa maistelemaan 
jääteetä!

Huom! Palvelemme 
Helatorstaina 9-13!

17,50

Tervetuloa
kahville 21.5.

Osuuspankkiviikon kunniaksi konttoreissamme on 
tarjolla kahvia maanantaina 21.5. koko päivän. 
Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ei 
muuten ole lainkaan vaikeaa.
Osoitteessa op.fi/bonuslaskuri voit laskea, miten 
paljon esimerkiksi vakuutuslaskusi OP-bonusten 
avulla pienenisivät. Tervetuloa!

Puistokadun konttorilla VaLePan
kultamitalipelaajia klo 14-16.
Myös Hanna Hippo vierailee.

Kiikoinen

Kuntaliitospäätöksestä 
jätetty kaksi valitusta

 ▶ Pro Kiikoinen -liikkeestä kerrotaan, että kolmaskin on tulossa.

Kuntaliitos Sastamalan kanssa jakaa kiikoislaisia. Seppo Sivonen heilutteli rikkinäistä Kiikoisten vaakunaa Pro Kiikoinen -liikkeen 
järjestämässä mielenosoituksessa huhtikuussa.

 • Maija Latva

Kiikoisten valtuuston pää-
tös liittää Kiikoinen Sastama-
laan on poikinut kaksi vali-
tusta Turun hallinto-oikeu-
teen. Toisen valituksen on 
allekirjoittanut Jyrki Siro-
la, toisen keskustan valtuute-
tut Jari Jaakola ja Olavi Iso-
nokari.

Sirolan valituksessa vaa-
ditaan asian palauttamis-
ta uudelleen käsiteltäväk-
si sekä toimeenpanokieltoa 
liitospäätökselle. Sirolan 
mukaan asian valmistelu ei 
ole perustunut hyvään hal-

lintotapaan eikä Euroopan 
neuvoston paikallisen it-
sehallinnon peruskirjaan 
asukkaiden kuulemisesta 
heitä koskevien päätösten 
valmistelussa. Sirola toteaa 
perusteluissaan myös, että 
huomautuksiin on vastattu 
ylimalkaisesti ja puutteelli-
sesti. ”Kaikkiin jätettyihin 
huomautuksiin vastattiin 
yhdellä koosteella, vaikka 
huomautuksia oli oli yli 50. 
Yhtään huomautusta ei ole 
käsitelty yksilöidysti”, Siro-
lan valituksessa todetaan.

Jaakolan ja Isonoka-
rin tekemässä valituksessa 

vaaditaan, että kaikki Kii-
koisten kunnanvaltuuston 
18.4. tekemät päätökset ku-
motaan, samoin päätös yh-
distymisestä. Jaakola ja Iso-
nokari perustelevat valitus-
taan sillä, että Kiikoisten 
kunnanvaltuuston kysei-
nen kokous ei ollut laillises-
ti koollekutsuttu eikä pää-
tösvaltainen, koska siitä il-
moitettiin kuntalaisille lii-
an myöhään.

Heidän mukaansa kun-
nanvaltuusto myös käsit-
teli kuntaliitosta koskevan 
pykälän väärässä järjestyk-
sessä.

Viikko valitusaikaa

Liitospäätöksestä on tulos-
sa vielä ainakin yksi vali-
tus. ”Kyllä, valitus tullaan te-
kemään”, vahvistaa Markku 
Väkkärä Pro Kiikoinen -liik-
keestä. Hän ei vielä osannut 
sanoa, lähteekö valitus tällä 
viikolla vai ensi viikon alussa.

Valitusaika päättyy 23.5. 
eli ensi viikon keskiviikkona.

”Kuntajakolain mukaan 
valtioneuvosto voi päät-
tää kuntien yhdistymisestä, 
vaikka valituksia valtuusto-
jen päätöksistä olisikin kä-
sittelemättä”, toteaa Kiikois-

ten kunnanjohtaja Tapio 
Rautava. Hän lisää, että ai-
noastaan siinä tapauksessa, 
että hallinto-oikeus kieltää 
valtuuston päätöksen täy-
täntöönpanon, valtioneu-
vosto ei voi päättää kuntaja-
on muuttamisesta.

”Kuntajakolain mukaan 
myös kuntajaon muuttamista 
koskeva valtioneuvoston pää-
tös voidaan panna täytäntöön 
ennen kuin se on saanut lain-
voiman. Täytäntöönpanoon 
ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos 
korkein hallinto-oikeus kiel-
tää täytäntöönpanon”, Rauta-
va selventää.

Heidi Rämö hakee Hattulaan
 ▶ ”Olen edelleen motivoitunut nykyisessä tehtävässäni.”

Heidi Rämö on niiden 
14 henkilön joukossa, 
jotka ovat hakeneet 
Hattulan kunnanjoh-
tajan virkaa.

Huittisten 
Jokilevo kokonaan 
teollisuusalueeksi
 • Minna Isotalo

Huittisten kaupunginhallitus 
hyväksyi maanantaina ase-
makaavan muutosluonnok-
sen, jossa esitetään Jokilevon 
teollisuusalueen muuttamis-
ta yksinomaan teollisuusalu-
eeksi. Jokilevon vuonna 1990 

vahvistettu asemaakava mah-
dollistaa erillispientalojen 
korttelialueen rakentamisen 
teollisuusalueelle. Tontit ei-
vät kuitenkaan ole menneet 
kaupaksi toivotulla tavalla. 
Kaupunki omistaa suurim-
man osan viiden hehtaarin 
kokoisesta alueesta.

www.alueviesti.fi
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 • Alueviesti

Pirkanmaan liitto etsii 
parhaillaan tuulivoima-
tuotantoon soveltuvia laa-
jempia aluekokonaisuuk-
sia, joilla yhteensovitta-
misen tarve tuulivoima-
puiston ja alueen muun 
käytön välillä on vähäi-
nen. Selvitys liittyy Pir-
kanmaan maakuntakaa-
van taustatyöhön, ja sen 
perusteella maakuntakaa-
vaan voidaan osoittaa tuu-

livoimatuotannolle sovel-
tuvia alueita.

Tällä hetkellä kartoite-
taan paikkatietojen avulla 
asutuksesta vapaita alueita 
sekä sellaisia alueita, jotka 
eivät sovellu muista syistä, 
esimerkiksi luonto- ja mai-
sema-arvojen takia, tuuli-
voimaloiden sijoittamiseen. 
Ilmatieteen laitoksen Tuu-
liatlas-aineiston avulla on 
mahdollista tarkastella tuu-
lisuuden perusteella poten-
tiaalisimpia alueita.

Mahdollisuus kansa-
laiskeskustelulle avautuu 
lähiaikoina Pirkanmaan 
liiton sivuilla, sillä kuka 
tahansa voi toukokuun ai-
kana karttasivuston kaut-
ta ehdottaa tuulivoimal-
le soveltuvia alueita sekä 
jättää muuta palautetta. 
Kevätkauden aikana käy-
dään keskustelut tuulivoi-
man tuotantoon soveltu-
vista alueista myös kunti-
en ja sidosryhmien edus-
tajien kanssa.

Palautteen perusteel-
la karsitaan alueita ja jäl-
jelle jäävien alueiden so-
veltuvuutta tarkastellaan 
muun muassa siinä, mil-
lainen tekninen toteutet-
tavuus alueella on. Syk-
syllä seutukunnissa järjes-
tetään yleisötilaisuuksia 
sekä toteutetaan maakun-
nallinen tuulivoimasemi-
naari, jossa esitellään sel-
vitysluonnos. Selvitys val-
mistuu vuoden loppuun 
mennessä.

Kolme loukkaantui 
nokkakolarissa 
Kiikoisissa

Kahden henkilöauton nok-
kakolarissa Kiikoisissa 
loukkaantui kolme ihmis-
tä maanantaina iltapäiväl-
lä. Loukkaantuneiden aut-
tamiseksi toisesta ajoneu-
vosta jouduttiin irrotta-
maan katto. 

Onnettomuus sattui kan-
tatiellä 44 Rauduntien ris-
teyksessä ennen kello kym-
mentä. Toinen autoista oli 
kääntymässä Honkatieltä 
Sastamalan suuntaan, toi-
nen auto tuli risteykseen 
Sastamalan suunnasta ja oli 
menossa Kiikoisten suun-
taan. Autot törmäsivät toi-
siinsa toistaiseksi tuntemat-
tomasta syystä. Sastamalan 
suunnasta tulleessa autossa 
oli kaksi henkilöä ja Kiikois-
ten suunnasta tulleessa yksi.

Motoristi porhalsi 
ylinopeutta Laviassa

Moottoripyörän kuljettaja 
ajoi roisia ylinopeutta kan-
tatiellä 44 Laviassa sunnun-
taina. Hän porhalsi kaksi-
pyöräisellään 114km/h alu-
eella, jonka nopeusrajoi-
tus on 60 km/h. Kuljettajaa 
epäillään törkeästä liiken-
neturvallisuuden vaaranta-
misesta.

Linja-auton 
rikkoutuneesta 
bensatankista valui 
polttoainetta
Sastamalan Häijäästä Tam-
pereen suuntaan matkalla 
olleen linja-auton rikkou-
tuneesta polttoainesäiliös-
tä valui polttoainetta tielle 
Mouhijärvellä varhain kes-
kiviikkoaamulla. Palomes-
tari Jari Hiltusen mukaan 
polttoainesäiliö irtosi osit-

tain kiinnittimistään tekni-
sen vian vuoksi ja raahautui 
rikki ajon aikana. Polttoöl-
jyvana kulki Häijään Nes-
teen tienoilta koko matkan 
bussin Mouhijärven kes-
kustan, Uotsolan läpi vie-
vää reittiä myöten. 

Mouhijärven VPK:n se-
kä tien ylläpitäjän toimesta 
öljyä siivottiin tieltä muun 
muassa lapioimalla, har-
jakoneen avulla ja turpee-
seen imeyttämällä. Erityi-
sesti Mouhijärven osuus-
pankin kohdalla polttoöljyä 
oli tiellä runsaasti. ”Vuo-
dosta jää tumma jälki tie-
hen vielä joksikin aikaa, ja 
tienpinta voi olla paikoitel-
len liukas, joten liikentees-
sä liikkuvien kannattaa ol-
la varovaisia etenkin sateel-
la. Sataprosenttisesti emme 
saaneet tietä putsattua”, pa-
lomestari Hiltunen kom-
mentoi onnettomuuden 
jälkeen.

Avoinna:
ark. 7-21, la 7-18 su 12-18

Torikatu 1, Sastamala
p. 010 239 9750

KONSULENTIT: 
PE 18.5. Saarioinen, Suominen 
  ja Pyymäki, 
LA 19.5. Pajuniemi

Herkkutorilta

Grillikausi alkaa K-supermarketista!

 

 kg495

ESIKYPSÄ 
MAISSINTÄHKÄ
2 kpl/400 g 
(2,48 kg)
Espanja

ERÄ

RUODOTON

-28 %

-26 %

TUORE SILAKKAFILEE

 kg1295
SAVULOHIFILEEPALA

 kg1990
Ruokamestarin
NAUDAN 
ENTRECOTE-PIHVI

TUORE 
KURKKU
Suomi

HK
AMERIKAN PEKONI
120-170 g (10,53-14,92 kg)

Pepsi ja Pepsi Max
VIRVOITUSJUOMAT
2 x1,5 l (0,73 l)
sis. pantit 0,80
rajoitus 3x2-pack/talous-16-20 %

Ilman korttia 
3,79 2-pack (1,00 l) 
sis. pantit 0,80

-28 %

 kg449449Snellman
PORSAAN 
FILEEPIHVIT
maustamaton 
ja pintamaustettu
400-420 g 
(10,69-11,23 kg)

HKÄ

Pakattuna tuore 
LOHIFILEE
Norja, 
rajoitus: 
2 pkt/tal.

 kg kg599
 pkt099

ORE 
RKKU

omi

 kg149
Ilman korttia 2,15-2,25 
pkt (12,65-18,75 kg)

2-pack2992 kg)
 pkt179

Ilman korttia 6,29 rs

Tarjoukset voimassa ke-la 16.-19.5.
Helatorstaina 17.5. 
olemme suljettuna

 ➤ Poliisin piiristä

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

Esittelemme uudet edulliset digikamerat perjantaina 18.5.
Maahantuojan asiantuntija Veli-Matti Kuisma paikallaKuisma paikallantuntija Veli-Matti Ki K

Luxmedia 14Z51, 14 MP 
ccd kenno, supermakro, 
video, 32 Mb sis.muisti

99,- Skannaa negat ja diat, 
mukana kuvan-
käsittelyohjelma

99,90 Huippuvideo
Full HD 1920 x 1280
12 x zoom  (Tamron)

279,- Luxmedia 16-zzlc
Superzoom 21 x
Täydellinen paketti

279,-

Luxmedia 14Z280s, 
14 MP ccd kenno, 
8 x zoom, video HD

149,- Luxmedia 16-Z21S
21 x zoom, 16 MP kenno, 
Optinen vakaaja

199,- Luxmedia 16Z51
16 MP ccd kenno,
5 x zoom, video

112,-

Arvotaan                               tuotteita

Esillä myös kätevä valaisin
Tule koekuvaamaan!

                              

Tuulivoimalle sopivasta alueesta voi antaa vinkin
 ▶ Kuka tahansa voi toukokuun aikana ehdottaa karttasivuston

 kautta tuulivoimalle soveltuvia alueita Pirkanmaalta.

Perheväkivalta lisääntyi 
viidenneksen Satakunnassa

 ▶ Myös lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta on ollut kasvussa.

 • Hannu Virtanen

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva 
väkivalta sekä perheväkivalta 
lisääntyivät Lounais-Suomes-
sa viime vuonna. Lähisuhde-
väkivalta lisääntyi Satakun-
nassa viime vuonna 18,32 
prosenttia, kun koko Lou-
nais-Suomen alueella kasvua 
oli yhteensä 6 prosenttia. 

Tieto perustuu poliisin 
kotihälytystehtävien luku-
määrään. Poliisi tunnistaa 
perheväkivallan aiempaa pa-
remmin ja toisaalta perhevä-

kivallan aiheuttamat tehtävät 
mitä ilmeisimmin lisääntyi-
vät ilmoituskynnyksen ale-
nemisen vuoksi.

Lounais-Suomen aluehal-
lintoviraston peruspalvelu-
jen arviointiraportin yhtey-
dessä todetaan, että perhe-
väkivaltaan liittyvät projektit 
ja muut sosiaali- ja terveys-
toimen palvelut tulisi saada 
toimimaan seudullisesti tai 
muutoin kuntien yhteistyö-
nä. Näin turvattaisiin pal-
velujen saatavuus myös pie-
nemmissä kunnissa.

Väkivaltarikoksen koh-
teeksi joutuneiden alle 
21-vuotiaiden nuorten mää-
rä lisääntyi alueella poliisin 
tilastojen mukaan 12 pro-
sentilla vuodesta 2010. Al-
le 15-vuotiaiden ikäryhmäs-
sä kasvua oli peräti 38 pro-
senttia. 

Pahoinpitelyrikollisuu-
den merkittävä kasvu johtu-
nee pääosin lakimuutokses-
ta, jonka seurauksena entistä 
suurempi osa lievistäkin vä-
kivallanteoista siirtyi viralli-
sen syytteen alaisiksi.
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 • Minna Isotalo

Elinkeinojohtaja Eila Tör-
män mukaan Heli Ryhäsen 
ja Matti Kalkamon suun-
nittelema Uudet tulokkaat 
on juuri sellainen taideteos, 
jonka Huittinen tarvitsee. 

”Se edustaa jotakin upeaa ja 
innovatiivistä. Nuoremman 
polven taiteilijat uskalta-
vat rikkoa perinteitä. Myös 
Huittisissa halutaan katsoa 
tulevaisuuteen ja uudistua, 
toisaalta uuden teoksen ha-
luttiin sopivan jo olemas-
saolevaan kokonaisuuteen”, 
Törmä selvittää.

Miljoonaristeyksen Uu-
sien tulokkaiden muotokieli 
onkin huittislaisille entuu-
destaan tuttu, sillä samais-
ten taiteilijoiden teokset 
Matkalla ja Esteitä ovat jo 

osa kaupunkikuvaa. Ryhä-
sen Matkalla-teoksen alas-
ton nainen, Doris pitää hy-
vää juoksuvauhtia yllä Risto 
Rytin kadun varressa. Kal-
kamon ja Ryhäsen Esteitä-
teoksen Urpo puolestaan 
tönöttää puhelinkopissa sa-
maisen kadun varrella.

Ryhäsen kansansuussa 
Dorikseksi ristitty naispat-
sas oli osa ensimmäistä Ka-
tugalleria Huittinen -kesä-
näyttelyä vuonna 1996. Sen 
seuralainen, Esteitä-teok-
sen Urpo syntyi vuotta myö-
hemmin Kalkamon ja Ryhä-
sen yhteistyönä Tampereen 
nykytaiteen museon näyt-
telyyn. Doriksen kiinnitti 
Huittisten kaupunkikuvaan 
aikoinaan Kiinteistö oy Ra-
hapuisto, Urpon puolestaan 
Huittisten Puhelin Oy.

Tarjous koskee kehyksiä alk. 79€ Voit valita toisen parin samasta tai alemmasta hintaluokasta. Hintaan sisältyy vakio-
yksiteholinssit. Hinta vakiomoniteholinsseillä alk. 149€. Muut linssit ja lisät hinnaston mukaan. Kun otat toisen parin 
aurinkolaseina, hintaan sisältyy väri (arvo 20€). Molemmat parit samalla reseptillä. Valikoima vaihtelee liikkeittäin. 
Täysi tyytyväisyystakuu 3kk ajan ostosta. Tarjous voimassa toistaiseksi. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

©2012 Specsavers Optical Group-konserni. Kaikki oikeudet pidätetään.

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.

 NOKIA :  Välikatu 17 , puh.  03 341 4344  |  ORIVESI :  Anttilantie 7 , puh.  03 335 1456  |  PIRKKALA : 
 S-market, Kenkätie 4 , puh.  03 265 0686  |  SASTAMALA :  Puistokatu 15 , puh.  03 511 5442  
 TAMPERE HERVANTA :  Kauppakeskus Duo, Pietilänkatu 2 , puh.  03 317 6066  |  TAMPERE 
KESKUSTA :  Hämeenkatu 19 , puh.  03 356 8900  |  TAMPERE KOSKIPUISTO :  Hatanpään 
valtatie 2 , puh.  03 214 2010  |  TAMPERE TURTOLA CM :  Martinpojankatu 4 , puh.  03 363 5527  
 VALKEAKOSKI :  Kauppatori 5 , puh.  03 584 9490  |  YLÖJÄRVI :  Kauppakeskus Elo, Elotie 1 , 
puh.  03 348 2422   Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 

Hinta vakiomoniteholinsseillä alk. 149€

alk. 79€
SILMÄLASIT + AURINKOLASIT 
VAHVUUKSILLA kaupan päälle!

0400 773 012
045 651 2237
(03) 517 157 
(elintarvike)

www.k-extra.com

SINERVÖN KAUPPA
SUODENNIEMI

RAKENNUSTARVIKKEET

LANKANAULAT
kuumasinkityt 10kg/ltk
60-125mm

PUUTARHAMULTA
45 lt, 6 sk 1690

erä

PUUTARHAKALKKI
25 kg 690

sk

PUUTARHA-
LANNOITE
25 kg

2590
sk

390,-390,-

PIHAAN JA 
PUUTARHAAN 
KEKKILÄ-
TUOTTEET 
TARJOUSHINNOIN!

KESTOPUUT piharakentamiseen 
tarjoushintaan!
TERASSILAUTA
28x95 vihreä, täyssärmäinen115

jm

KESTOPUU
48x98 vihreä 210

jm

KESTOPUU
48x123 vihreä 265

jm

KESTOPUU
48x148 vihreä 320

jm

TERASSILAUTA
28x95 ruskea, uritettu 125

jm
KOMPRESSORI
NuAir Tempo 2,2 kW

295,-295,-

2150
ltk

149,-149,-
469,-469,-
399,-399,-RUOHONLEIKKURIT

varastosta kysy!
RUOHONLEIKKURIT
varastosta kysy!

Myös paljon muita kokoja 
varastossa, kysy!

Alk.

199,-199,-

MOOTTORI-
SAHA
420 SC 2,2kW

LÄMPÖ-
KOMPOSTORI

PIKAKOMPOSTORI
Biolan 220 eco
Erotteleva
KUIVIKEKÄYMÄLÄ
Biolan

PIHAKIVET 
EDULLISESTI, 

KYSY TARJOUS!
Meiltä kaikkea kesän rakentamiseen 

ja remontointiin, myös edullisesti 
kotiin kuljetettuna, kysy tarjous!

Meiltä kaikkea kesän rakentamiseen 
ja remontointiin, myös edullisesti 
kotiin kuljetettuna, kysy tarjous!

AKKUPORAKONE-setti 
DK1877x1

 BTD156 499,-499,-

Uudet tulokkaat valtaavat 
Miljoonaristeyksen

 ▶ Huittisissa halutaan pitää kiinni kivijalkapuodeista
 kehittämällä keskustaa myös kulttuurisista lähtökohdista.

Risto Rytin kadulla viihtyvät Doris ja Urpo saavat seuraa Uusista tulokkaista, joista toinen istuskelee tyy-
nen rauhallisesti Miljoonaristeyksen liikenteen ympäröimänä. Tulokkaista toinen, nuorempi on tähyilee 
valaisintolpasta tulevaisuuteen.

 • Minna Isotalo

Suuret pronssiveistokset 
vangitsevat katseita Huittis-
ten keskustan Miljoonaris-
teyksessä ehkä jo ensi syk-
synä. Huittisten kaupun-
ginhallitus hyväksyi Uudet 
tulokkaat -nimisen taide-
teoksen tilaamisen kuvan-
veistäjä Heli Ryhäseltä ja 
Matti Kalkamolta maanan-
taisessa kokouksessaan. 

Taiteilijat kuvailevat kau-
pungille osoittamassaan eh-
dotuksessa taideteosta seu-
raavasti: ”Ehdotuksemme 
Huittisten Miljoonariste-
ykseen pitää sisällään lie-
västi kumpumaisen kive-
tyn liikenneympyrän, kaksi 
hieman luonnollista kokoa 
suurempaa ihmishahmois-
ta veistosta sekä niitä ja lii-
kenneympyrää valaisevat 
katulamput. Toinen hah-
moista, vanhempi, istuu ja 
ihmettelee, kun taas nuo-
rempi veijari on jättänyt is-
tuimensa ja voimansa tun-
nossa kiivennyt valo-tolp-
paan katsomaan kenties 
tulevaisuuteen. Tolppaan 

kavunnut saa myös kat-
sekontaktin linja-autossa 
matkaaviin. Mahdollisuuk-
sien mukaan ympäröivää 
valaistusta voisi vähentää 
niin, että pimeänä aikana 
liikenneympyrän valot lois-
taisivat ympäristöään näky-
vämpinä.”

Pronssiveistos taitei-
lijapalkkioineen mak-
saa kaupungille yhteen-
sä 50  000 euroa. Taidete-
oksen ostoon tarvittava 
summa on huomioitu tä-
män vuoden talousarvios-
sa. Taideteoksen vaatimat 
jalustojen ja valaisimi-
en asennuksen arvioidut 
kustannukset, 10 000 eu-

roa, on tarkoitus osoittaa 
teknisen palvelukeskuk-
sen määrärahoista.

Elävän kaupungin 
elävä keskusta

Päätös Miljoonaristeyksen 
muuttamisesta kiertoliit-
tymäksi tehtiin Huittisissa 
loppuvuodesta 2010. Ris-
teysalueen remontti jatkuu 
heinäkuussa ja valmistu-
nee syksyllä. Kokonaisuu-
dessaan hanke kustantaa 
kaupungille reilusti yli puo-
li miljoonaa euroa. Elinkei-
nojohtaja Eila Törmän mu-
kaan yksikään euro ei ole 
hukkaan heitetty.

”Miljoonaristeykseen in-
vestoiminen on vain osa suu-
rempaa kehityslinjaa, jol-
la halutaan turvata keskus-
ta-alueen elinvoimaisuus ja 
erikoistavaraliikkeiden ase-
ma Huittisissa”, Törmä sanoo. 
Mitä tulee kaupungin risteys-
tä koristavaan taidesatsauk-
seen, uskoo Törmä sen ole-
van kannattava jo pelkästään 
imagollisista syistä. ”Ihmi-
set viihtyvät paremmin kes-
kustassa, joka tarjoaa kaupan 
palveluiden lisäksi elämyksiä 
niin taiteen, kulttuurin kuin 
tapahtumienkin parissa.” 

Huittisissa pyritään siis 
rakentamaan imagoa, joka 
houkuttaa kuluttajia tutus-
tumaan kauppiaiden tarjon-
taan. Törmä korostaa elävän 
kaupunkikeskustan raken-
tuvan kauppiaiden, asukkai-
den ja asiakkaiden intressit 
huomioiden. ”Keskustaa ei 
voi kehittää pelkästään au-
toilijoiden, pyöräilijöiden tai 
kävelijöiden ehdoilla, vaan 
kaikkien tarpeet huomioi-
den. Keskustan tulisi olla 
kaikkien yhteinen ja ennen 
kaikkea viihtyisä tila.”

Ihmisenmuotoista taidetta
 ▶ Doris ja Urpo ovat jo osa kaupunkikuvaa

”Keskustaa ei voi kehittää 

pelkästään liikenteen ehdoilla.

Heli Ryhäsen muotokieli on huittislaisille jo tut-
tu. Hölkkäävä Doris pitää Huittisten tapaan hy-
vää juoksuvauhtia yllä.

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

RosalinRosalinPihapuoti

Itsenäinäisyydentie 58, SASTAMALA

(03) 514 22301950

NYT SE ON MEILLÄ!

STEVIA - 

SOKEROIVA YRTTI

AVOINNA 
HELATORSTAINA

klo 12-16
TARJOUS

3 kpl/pkt

40 l

ERÄ

1950
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Kuolleita

SASTAMALAN
VAPAASEURAKUNTA

www.sastamala.svk.fi 
Ke 16.5. klo 19 Nuorten raamat-
tupiiri 13- 35 v. Piket.
To 17.5. klo 19 Kristuksen taivaa-
seen astumisen juhla Lavian Pie-
tilässä, Printuntie 1, Kari Härkö-
nen, laulajia, todistajia, rukous-
palvelua, tarjoilua.
Pe 18.5. klo 19 Nuorten ilta, Sen-
ja ja David Pike.
Su 20.5. klo 18 Jumalan kohtaa-
misen ilta, Kari Härkönen, laulu-
ryhmä Pasuuna, pyhäkoulu.
Ti 22.5. klo 19 Jeesus vapauttaa 
ja parantaa! Evankelista- opetta-
ja Klaus Möller Tanskasta, tulk-
kaus Jaakko Ahvenainen, buff etti!

SLEY VAMMALA
Luther-talossa:
To 17.5. klo 18.00. Helatorstain-
juhla, mukana Pentti Rantanen, 
Olavi Palomäki, Laina Tenka-
nen-Poikkeus. Kahvitarjoilu.
Ma 21.5. klo 18.00. Osaston joh-
tokunnan kokous.
Ti 22.5 klo 18.00. Lähetyspiiri, 
mukana Veikko Rantanen. Kut-
suu touko-kesäkuun ryhmä.
Ke 23.5. klo 16.00. Virsikannel-
piiri, Päivi Vuoriston johdolla.
Pe 18.5. klo 17 Luther-talon 
muskareiden kevätjuhla. Lap-

Seurakuntatietoja

Pe 18.5. klo 19 nuortenilta, klo 
19 rukousilta Seppo Keseliuksel-
la, Linnantie 148
Su 20.5. klo 14 Elämän lähteel-
lä, Jukka Partala, nuorten ylis-
tysryhmä, kahvitarjoilu
Ma 21.5. klo 19 rukousilta, 
Markku Viljanen
Ke 23.5. klo 18.30 naistenilta, 
miestenpiirit Savijoella ja Timo 
Sepällä

Mouhijärvi
Ke 16.5. klo 18 sana ja rukous 
klo 19 nuortenilta Majakka

VAMMALAN SEUDUN
KANSANLÄHETYS

Vammala:
Helatorstai 17.5. , Pikkusuon-
katu 5B. 12-12.30 nukketeatteri, 
12.30-14 lähetyslounas, klo 14 
naisten iltapäivä
Su 20.5. klo 15 Pikkusuonkatu 
5B ”Kyllä Elämälle” Arto Huka-
ri, Teemu Lyytikäinen, musiikis-
sa Jenni Sisto pyhäkoulu, kahvi-
tarjoilu klo 14.30 alkaen
Ke 23.5. klo 18 Roismalan raa-
mattupiiri, kerhohuoneella, 
Hörkön Tuomon johdolla ( ke-
vätkauden viimeinen)
To 24.5. klo 18 Raamattu- ja ru-
kousilta, Puistokatu 18, Heikki 
Kaukinen
Huittinen:
ti 22.5. klo 18.30 Sanan ja ruko-
uksen ilta srk-kodilla, Helena-
salissa, tutkitaan katekismusta 
Forman Sinikan johdolla
Karkku, KEO
su 20.5. klo 11 messu Lasse Rä-
ty, saarna Jari Rankinen

KIIKAN KOTISEURAKUNTA
Ke 16.5. klo 19 Rukousilta.
Su 20.5. klo 14 Päivätilaisuus.
Ma 21.5. klo 9 Aamurukous-
hetki.
Ke 23.5. klo 19 Rukousilta. Ter-
vetuloa !

Huittinen
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU:
Elena Ava Kyllikki Korpela.
KUOLLUT:
Maija-Leena Helle 92 v.
Pyhäpäivät:
To 17.5. Klo 10 Helatorstain mes-
su Huittisten kirkossa, Herranen, 
Laitila, Kivimaa ja Kirkkokuoro. 
Kolehti: Kirkon Ulkomaanavulle. 
Pyöräilijöiden kirkkopyhä, mes-
sun jälkeen kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa.
Su 20.5. Klo 10 Messu Huittisten 
kirkossa, Janne Järvenpää, Laitila, 
Kivimaa, Veteraanien Lauluvel-
jet. Kolehti: Kaatuneitten Omais-
ten Liitto ry:lle ja Veteraanivas-
tuu ry:lle. Messun jälkeen seppe-
leen lasku sankarihaudalla, puhe 
Yrjö Forsberg, jonka jälkeen Kaa-
tuneitten Omaisten järjestämä 
juhla srk-keskuksessa, tervetu-
loa! Klo 16 Keidasmessu Birgitta-
salissa, Kultalahti. Klo 18 Sanan ja 
sävelen ilta Sley:n ruk.huoneessa, 
Pentti ja Liisa Rantanen.
Viikkotilaisuudet:
Ke 16.5.  Klo 17 Rukouspiiri Is-
raelin ja Suomen puolesta, tak-
kahuone. Klo 18 Vapahtajan hoi-
dossa –ilta Sley:n ruk.huoneessa, 
Oiva Salli.
Ti 22.5. Klo 18.30 Katekismuspii-
ri Helena-salissa.
Ke 23.5. Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljettu. Klo 17 
Rukouspiiri Israelin ja Suomen 
puolesta, takkahuone.
To 24.5. Klo 10 Ystävänkamari 
Kaila-salissa. Klo 18 Ekaluokal-
le menevien lasten siunaaminen 
koulutielle Huittisten kirkossa, 
myös kummin toivotaan olevan 
mukana, Kultalahti ja Ruusumaa. 
Klo 18 Kirkkokuoron harj. Birgit-
ta-salissa.
Nuoret:
Pe 18.5. Klo 20 Nuorten viikko-
messu Birgitta-salissa.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

To 17.5. Lähetyspyöräily An-
ja ja Kari Kojolle, Selkämöntie 
165, Eino Lehtisaari, Honkanen. 
Lähtö srk-talon edestä klo 13.30 
pyörillä tai autoilla, kyytiä tarvit-
sevat otetaan mukaan.
Su 20.5. Klo 10 Messu kirkossa, 
Salenius, Honkanen. Eläkelii-
ton kirkkopyhä, seppelten lasku 
sankarihaudoilla, jonka jälkeen 
kirkkokahvit srk-talolla.

HUITTISTEN 
KOTIKIRKKO

www.huittistenhsrk.fi 
Ke 16.5. klo 12 Päivärukous-
hetki

set, vanhemmat, isovanhemmat 
ja muutkin tervetuloa!
Karkussa:
Su 20.5. klo 11.00. Messu Kar-
kun ev.opistolla toimittaa Lasse 
Räty ja Jari Rankinen. Pyhäkou-
lu, Kahvit.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhsrk.fi 

Pe 18.5. klo 19 Israel-ilta, pastori 
Michael Yaron Israelista.
La 19.5. klo 19 nuorten kohtaami-
nen KellariKahvilassa.
Su 20.5. klo 10.30 ylistys ja ru-
kous. Klo 11 päivätilaisuus, nuo-
ret ja ylistysryhmä, pyhäkoulu ja 
raamis. Asiakokous srk:n jäsenille.
Ke 23.5. klo 10 Mamma Café. 
Klo 19 rukousilta.
Suodenniemi:
Su 20.5. klo 18 Hyvän Sanoman 
ilta Kerolan kerhohuoneessa, Si-
mo Sinervä ja Marita Kömi.

Äetsä
www.ruksa.net

Ke 16.5. klo 18 yhteislähtö rh:lta 
miestenpiiriin Päivärinteelle, klo 
18.30 naistenilta
To 17.5. klo 19.30 nuortensolu

To 17.5. klo 16 Iltalamppu -tilai-
suus Risto Ryti-salissa
Pe 18.5. klo 7 Aamurukoushetki 
klo 18-22 Rukousasema Plikkain 
baarissa, Risto Rytin katu 24
Su 20.5. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Jarmo Makkonen, pyhäkoulun 
päätösjuhla klo 11-12.30 klo 18 
Iltahetki Satakunnan vankilan 
Huittisten osastolla
Ma 21.5. klo 17.15 Ilonkylväjät
Ti 22.5. klo 19 Rukouksen ja 
ylistyksen ilta
Ke 23.5. klo 12 Päivärukoushet-
ki klo 17.30 Retki laavulle

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.svk.huittinen.fi 
Ke 16.5. Osallistutaan rukouk-
seen Israelin ja Suomen puoles-
ta SRK-keskuksen Takkahuo-
neessa klo 17. Lauluhetki TK:ssa 
klo 18. Ylistyslauluharjoitukset 
klo 18. Taivas rajana-tapahtu-
man (19.5.) suunnittelupalave-
ri klo 19.
To 17.5. Lauluhetki Kaariran-
nan Ryhmäkoti 2:lla klo 17 ja 
Ryhmäkoti 1:llä klo 17.30. Ta-
king part in English Bible Study 
at 6-7.30 p.m. with Such and Sa-
tu Gaya, Tavinkatu 4, Peipohja.  
Pe 18.5. Aamurukous Mattelmä-
essä klo 10. Nuorisoalfan päätös 
klo 18. 
La 19.5. Osallistutaan Taivas ra-
jana-koko perheen kevätpäivään 
klo 10-18 Tuulikki-lentokentäl-

lä, Matkusjoentie 303, Vampu-
la, tied. Juuso tai Ritva. Yht.kr. 
XXL-nuortenilta klo 19, Jukka 
Mäkinen Teemu Reinikainen, 
Bordat ym.
Su 20.5. Pyhäkoulun päätös klo 
18 Runko 1:ssä. Sanan äärellä 
klo 18, Reino Komonen, Renaud 
Lomba ym., lähetysuhri. Iltahet-
ki Satakunnan vankilassa Huit-
tisten osastolla klo 18.
Ma 21.5. Sanan ja rukouksen ilta 
klo 19, Maire ja Marketta.
Ke 23.5. Osallistutaan rukouk-
seen Israelin ja Suomen puoles-
ta SRK-keskuksen Takkahuo-
neessa klo 17. Ylistyslauluharjoi-
tukset klo 18. Lauluhetki TK:ssa 
klo 18. Tervetuloa!

Kokemäki
www.kokemaensrk.net

KASTETTU:
Akseli Mattias Toroska Kokemä-
en seurakuntaan ja Sofi a Alek-
sandra Alavuo Euran seurakun-
taan.
KUOLLUT:
Hilkka Lehtinen s. Huuhtanen 
81 v.
Helatorstai 17.5. Sanajumalan-
palvelus Kokemäen kirkossa klo 
10, Hannu Tomperi, Henri Tuo-
miniemi.
Pe 18.5. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. - Kenia-Japani lä-
hetyspiiri srk.keskuksessa klo 18. 

Mukana Japani-Kenian lähetys-
piiri Harjavallasta.
Su 20.5. Kaatuneitten muisto-
päivä. Messu Kokemäen kirkos-
sa klo 10, Jorma Ojala, Jari Keto-
la. Jumalanpalveluksen jälkeen 
Kokemäen kaupungin järjestä-
mä kaatuneitten muistopäivän 
seppeleenlasku sankarihaudalla 
ja sankariäiti-muistomerkillä.  – 
Sanajumalanpalvelus Kauvatsan 
kirkossa klo 13, Jorma Ojala, Jari 
Ketola, kirkkokuoro. Jumalanpal-
veluksen  jälkeen seppeleenlasku 
sankarihaudoilla, Karjalaan jää-
neiden vainajien muistomerkillä 
ja vakaumuksensa puolesta kaa-
tuneiden muistomerkillä.
Ma 21.5. Aamurukous srk.kes-
kuksessa klo 8. – Raamattupiiri 
srk.keskuksessa klo 18.
Ti 22.5. Nimikkolähetti Ari Luk-
karisen tulojuhla srk.keskuksessa 
klo 18. Kenian kuulumisia.
Ke 23.5. Lähetyspiiri klo 19 Suon-
taustalla, Suutarintie 5. Vieraana 
nimikkolähetti Ari Lukkarinen.
Nuorisotyö:
Pe 18.5. Nuortenmessu ja isos-
ten siunaaminen Kokemäen 
kirkossa klo 18, Ilona Koivisto, 
Henri Tuominiemi.
Perhekerho:
Ti 22.5. Perhekerhojen leiripäi-
vä Aittakarissa klo 10-14. Men-

nään omilla autoilla. Ilmoittau-
tuminen 18.5 mennessä Mervil-
le puh. 044-754 6014.
Päiväkerho:
Päiväkerhojen kevätretket, ei 
normaaleja kerhoja.
Pyhäkoulu:
Su 20.5. Ulkoilemme herman-
nilaisten kanssa Pappilan puu-
tarhassa klo 13. Sateella sisällä.

Vauvauutisia
Elli ja Aleksander Talzi

Huittisista ovat saaneet 
poikavauvan 30.4.

VAS:ssa Sastamalassa.

Mari ja Juhani Pakkonen 
Huittisista ovat saaneet

tyttövauvan 6.5.
SatKS:ssa Porissa.

 

Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, 
ovat Jumalan lapsia. (Room. 8:14)

Kellot kutsuvat messuun
su 20.5.  Kaatuneitten muistopäivä. Tyrvään kirkko klo 10,   
  Kallio, Airas-Laitila, Vuoristo, laulupiiri Virsikannel  
  ja Urpo Vuorenoja, kunniakäynti sankarihaudalla, 
  kirkkokahvit Vammalan srk-talo
  Keikyän kirkko klo 10, veteraanien kirkkopyhä,   
  Sorva, Mattila J, Veteraaniveljet, kirkkokahvit
  Sanajumalanpalvelus, Suodenniemen kirkko klo 10,  
  Järventaus, Rajalampi, kunniakäynti sankarihaudalla,  
  kirkkokahvit srk-talo
  Hartaushetki, Karkun kirkko klo 11.30, Tenkanen,   
  laulu Urpo Vuorenoja, kunniakäynti Sovinnonristillä
  Perhekirkko, Sammaljoen kirkko klo 13, Sorva,   
  Mattila A, kunniakäynti sankarihaudalla
  Salokunnan kirkko klo 13, Tenkanen, Vuoristo, 
  kunniakäynti sankarihaudalla, kirkkokahvit
  Seppeltenlasku sotiemme muistomerkeillä, 
  Kiikan hautausmaa klo 17.30, Pihlajamaa, Mattila J
  Majataloilta ”Hengen voima”, Kiikan kirkko klo 18,  
  Pisara, Mattila J, Mattila A 
  Kunniakäynti sankarihaudalla, 
  Mouhijärven hautausmaa klo 17.45 
  Mouhijärven kirkko klo 18, Tenkanen, Rajalampi
ke 23.5.  Motoristikirkko, kokoontuminen Häijään Nesteellä  
  klo 18.15, paraatiajo kirkkoon, Ulkoilmajumalanpal-
  velus klo 19, teol.yo Heikki Hesso, Mooseksen   
  Parta, ehtoollishetki kirkossa, Hautala, ilta jatkuu   
  Otamussillan rannassa, mehu- ja makkaratarjoilu

Kokoonnumme yhteen
pe 18.5.  Srk-piiri, Lantula-talo klo 13.15
  Roismalan diakonia- ja lähetyspiiri, päiväkerho klo 18
su 20.5.  Perhekirkon ja seppeltenlaskun jälkeen perhekerho- 
  laisten kevätjuhla, Sammaljoen rukoushuone klo 14.30
   Via Dolorosan kiitosilta, Houhajärven leirimaja klo 16
ma 21.5.  Inkerin ilta, Roismalan päiväkerho klo 18
ti 22.5.  Eläkeikäisten ja näkövammaisten kevätjuhla, 
  Vammalan srk-talo klo 13, mukana Osmo Ojansivu  
  ja Keikyän Iltapäiväkuoro
ke 23.5.  Aikuisten päiväpiiri, Roismalan päiväkerho klo 13
  Avoimen kerhon ja Lopenkulman yhteinen kevätjuhla,  
  Lopenkulman rukoushuone klo 18, Tenkanen, Vuoristo
  Lähimmäisten ja Karkun kamarin retki la 26.5. 
  Vivamon Raamattukylään. Muutama paikka vapaana,  
  tark. Maija-Liisa Halme p. 050 314 9042

Keikyän kappeliseurakunta
ke 23.5.  Kappeliseura, srk-talo klo 19
to 24.5.  Patsaspuistotapahtuma puhelinyhtiön rannassa klo 18

Kiikan kappeliseurakunta
la 19.5.  Naisten leiripäivä, Leiriaho klo 11-21, leirimaksu 
  10 e, tied. Pirkko Pihlajamaa p. 050 591 1540
ti 22.5.  Uusi Toivo -lounas, srk-talo klo 12 

Mouhijärven kappeliseurakunta
pe 18.5.  EU -ruokajako, Oravanpesä klo 17

Suodenniemen kappeliseurakunta
la 19.5.  Salmin korjaustalkoot (Salment. 44) klo 8 alk., 
  tied. Hannu Järventaus p.050 314 9004
ke 23.5.  Lähetyksen lauluilta, Salmin leirikeskus klo 18
to 24.5. Vanhemman väen virkistyspäivä Suodenniemen   
  srk-talo klo 11-13.30. Lounas 5 e, kyyti p. 050 314 9048
Nuoret
ke 23.5.  Nuorten raamis, Mouhijärven Oravanpesä klo 18

Kastettu
  Matleena Linda Maaria Parvio 
  Ahti Kalevi Ritala
  Roope Artturi Ahtee
  Kaarle Sulo Sakari Mattila
  Julia Eva Elisabeth Aromaa
  Eemil Eino Oskari Seppä Tampereen Viinikan srk

Kuollut
  Hilda Aleksandra Mäkelä 97 v
  Kyllikki Irene Virta 81 v
  Lahja Kaarina Hirvikorpi 80 v

Järj. Huittisten srk., Vampulan kappelisrk. ja Afrikan Risti ry
lisää ohjelmasta www.huittistenseurakunta.fi ja www.okumona.fi

T A I V A S   R A J A N A
Koko perheen iloinen kevätpäivä Vampulassa

Tuulikki Vampulan lentokentällä
lauantaina 19.5.2012 klo 10-18

S L U M M I B A S A A R I
lentokonehallissa

Paljon mukavaa ostettavaa, musiikkia, runokahvio, keitto-
lounas, moottoripyoriä, lentokoneita, grilli, vohvelibaari, 

raamattuopetusta/rov. Jorma Kalajoki, terveisiä lähetysken-
tiltä, markkinatunnelmaa ja iloista yhdessaoloa. 

Lapsille muksunurkka ja nukketeatteri. 

Klo 16.00 PEKKA SIMOJOEN KONSERTTI, 
johon vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmalehtinen 8 €. 

Sillä osallistut afrikkalaisen taiteen arpajaisiin!
T U L E  M U K A A N

SATAKUNTA

Perinteinen helatorstain
KAIKEN KANSAN

MISSIO ILTALAMPPU
Huittisissa Risto Ryti-salissa (Risto Rytink. 70)

helatorstaina 17.5. klo 16
Musiikkivieraina: Juontajana:

TUULA LIND

Tilaisuudessa
julkistetaan
Tuula Lindin

uusi levy
Kevätaamu

Mukana levyn
tuottaja ja
kustantaja

VILLE
SAARIKANGAS

TAISTO LAAKSO
Iskelmän Satakunnan
Iltalamppu-ohjelmasta

Puheenvuoro: Pauliina Merikivi
Kolehti Iltalamppu-työn hyväksi

Järj. Missio Iltalamppu ja Huittisten helluntaisrk

TERVETULOA!
Kuuntele ILTALAMPPU radio-ohjelmat sunnuntaisia klo 17-20

Iskelmä Satakunta, Huittinen 93,0  Pori 100,4   Rauma 105,1
Suorat lähetykset myös internetissä: www.iltalamppu.fi

NIINA
SAARIKANGAS

Tervetuloa.
Vammalan seudun kansanlähetys

"Kyllä Elämälle" -tilaisuus
su 20.5. klo 15, Pikkusuonkatu 5 B

mukana Arto Hukari, Teemu Lyytikäinen, musiikissa Jenni Sisto,
pyhäkoulu, kahvitarjoilu klo 14.30 alkaen.

Jeesus vapauttaa ja parantaa!
Sastamalan Vapaasrk:ssa, Pikkusuonk. 5, ti 22.5. klo 19

Evankelista-opettaja KLAUS MÖLLER
Buffetti!         Tervetuloa!

Hyvän 
Sanoman ilta

Suodenniemellä
Kerolan kerhohuoneessa,
Kirkkotie 1, sunnuntaina 

20.5. klo 18.
Simo Sinervä ja Marita Kömi.

Tervetuloa!
Vammalan Helluntaisrk

18.5. klo 19.00
Vammalan

Helluntaikirkolla
Järjestää Vammalan Seudun 

Israelin Ystävät ry

Michael
Yaron,
Israel
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 • Heidi Kuusisto

Hilkka ja Onni Sahan per-
heeseen syntyi 8.5.1962 pieni 
tyttö, joka sai nimekseen Vir-
pi Katariina. Hän kasvoi kes-
kellä elämänmyönteistä, seit-
semän lapsista suurperhet-
tä, jossa oli hyvä opetella tai-
toja elämää varten. Kodista 
lapset ohjattiin pyhäkouluun 
ja oma mummu laulatti hen-
gellisiä lauluja. Näin ”uskon 
siemen” jäi lapsen sydämeen.

Maatalon tyttönä Virpi 
tottui pienestä pitäen tart-
tumaan työhön. Sokerijuu-
rikkaan harvennuksen jäl-
keen Virpi pääsi Satu-siskon-
sa kanssa viikoksi vanhimpi-
en sisaruksien luo Poriin ja 
Kankaanpäähän – se oli kuin 
suurta maailmaa. Lapsuu-
den hauskojen leikkien kes-
kellä Virpi mietti kavereiden 
kanssa: ”Mitähän meistä tu-
lee isona?”

Koulunsa Virpi kävi sil-
loisen Tyrvään alueella ja 
kirjoitti ylioppilaaksi Vam-
malan lukiosta vuonna 1981. 
Lukioaikana hengelliset asi-
at alkoivat kiinnostaa Virpiä 
enemmän ja Jumala puhut-
teli häntä monin eri tavoin. 
Niihin aikoihin Virpi teki 
henkilökohtaisen uskonrat-

kaisun: pyysi Jeesusta elä-
mänsä Herraksi ja antoi elä-
mänsä Jumalan käyttöön. 
Vähän ajan kuluttua hän sai-
kin sisimpäänsä hiljaisen tie-
toisuuden, kutsun Jumalalta, 
että hän tulee vielä tekemään 
lähetystyötä kotimaan ulko-
puolellakin. Lukion jälkeen 
Virpi opiskeli Karkun evan-
kelisella opistolla ja Hellun-
taiherätyksen raamattuopis-
tolla. Porissa hän valmistui 
lastenhoitajaksi.

Kielikylvyssä 
Uruguayssa

Uskoontulon jälkeen Virpin 
tie johti Vammalan Hellun-
taiseurakuntaan. Tuo onkin 
ollut merkittävä asia, sillä 
tänä vuonna tulee 27-vuotta 
täyteen, kun hän on ollut tä-
män seurakunnan vakituise-
na työntekijänä. Vaikka hä-
nellä oli lastenhoitajan työ 
Porissa, hän koki halua läh-
teä kotimaan seurakuntatyö-
hön. Hän aloitti 23-vuotiaa-
na evankelistana Vammalan 
alueella Marita Kömin ohja-
uksessa. Työhön kuului mm. 
jumalanpalveluksien pitoa, 
sielunhoitoa sekä vierailu-
ja seurakunnissa eri puolil-
la Suomea. Tuo aika valmis-

ti häntä lähetystyöhön myös 
ulkomailla.

Rohkeana naisena hän 
lähti vuonna 1994 Etelä-
Amerikkaan espanjan kie-
liseen Uruguayhin, osaten 
vain viisi sanaa maan kieltä. 
Siellä hän oli työyhteydessä 
Irmeli ja Ilpo Viljasen kans-
sa. Tuo aika olikin melkoi-
nen kielikylpy ja kulttuurin 
muutos. Kerran Virpi pyysi 
kaupassa mustekalaa, vaik-
ka luuli pyytävänsä sipulia ja 
kehui, että Suomessa muste-
kalaa käytetään lähes kaikis-
sa ruuissa. Erilaiset kommel-
lukset ja huumori ovat anta-
neet iloa ja voimaa tähän 
elämäntapatyöhön. Etelä-Es-
panjassa työskennellessään 
Virpi on ollut mm. ohjaaja-
na Suomesta tulleille lähe-
tystyöntekijäharjoittelijoille 
sekä työskennellyt Pohjois-
Afrikassa, Marokossa orpo-
koti- ja katulapsityössä.

Jalat maassa

Näiden vaiheiden jälkeen 
työ on jatkunut englannin 
kielellä Englannissa. Lon-
toossa Virpi tekee kansain-
välistä työtä mm. maahan-
muuttajien parissa paikalli-
sen seurakunnan yhteydessä.

Työn vastapainoksi Virpi 
harrastaa lenkkeilyä, luke-
mista, musiikkia ja kirjoit-
tamista. Myös sisäinen var-
muus Jumalan kutsusta, lä-
hettäjäseurakunnan ja lähe-
tysjärjestö FIDAn tuki sekä 
esirukoukset antavat voimia. 
Lähetystyö rakentuu lähe-
tystyöntekijän, lähettäjäseu-
rakunnan ja lähetysjärjestön 
hyvästä yhteistyöstä. Täs-
sä kokonaisuudessa lähetys-
työntekijä on itsessään pieni 
tekijä eikä voi sooloilla maa-
ilmalla. Siksi onkin hyvä, et-
tä Virpillä on realistinen, ja-
lat maassa pysyvä luonne. 
Haasteiden ja tehtävien kas-
vaessa hän arvostaa suuresti 
sitä turvallista ja hyvää poh-
jaa, jonka hän on lapsuuden-
kodistaan saanut.

Virpin 50-vuotisjuhlia 
vietetään 26.5. Vammalan 
Helluntaikirkolla. Juhlaa aja-
tellessa Virpi tuntee kiitolli-
suutta Jumalaa kohtaan ele-
tystä elämästä iloineen ja su-
ruineen ja tehtävästään, joka 
on vienyt häntä lähetysteh-
täviin eri puolille maailmaa. 
Lisäksi hän iloitsee syväs-
ti niistä hetkistä, jolloin hän 
on juurillaan omaisten, ys-
tävien ja seurakuntalaisten 
kanssa.

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

P.KAUNISTO KY

 ARKUT 
 UURNAT

www.kivihuoltonykanen.fi

p. 050-5646 147

Kiikostentie 295, Kiikoinen
Tulkkilantie 40, Kokemäki

Hautauspalvelua 
Kiikoisissa ja Kokemäellä

TUOMIKORVEN
HAUTAUSPALVELU KY

Palvelemme sopimuksen mukaan

KOKEMÄEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

Su 20.5. klo 11.00  Päivätilai-
suus: Riitta Ruohonen ym.
Ke 23.5. klo 18.30 ”Elämän 
sykkeessä”-tilaisuus: Paavo Jär-
vinen ym. Olet sydämellisesti 
tervetullut !

JOKILAAKSON 
SEURAKUNTA

www.jokilaaksonsrk.net
Jokilaakson Seurakunta kiittää ja 
siunaa kaikkia viime la myyjäi-
siin osallistuneita!
To 17.5. klo 18 Helatorstai: Ylis-
tysilta. Markku Tuomikorpi. 
Musiikissa Shofar –ryhmä.
Su 20.5. klo 13 Ehtoollisjuma-
lanpalvelus. Kuulumisia lähetys-
kentältä. Vieraina Vitjaya Fre-
derick Intiasta ja Marja-Leena 
Lindroos Porin Metodistiseura-
kunnasta. Til. juont. Vesa Rohi-
la. Musiikissa Eija ja Jussi Tarri. 

Lapsille pyhäkoulu. Lähetyskah-
vit, tuotto Intian työhön.

Kiikoinen
www.kiikoistenseurakunta.fi 

KASTETTU:
Ea Tinja Maria Ala-Erkkilä
Helatorstai 17.5. klo 10 Messu, 
kant. Elisa Hänninen.
Pe 18.5. klo 16-18 Lähetystori.
La 19.5. klo 10-14 Rippikoulu 
srk-talolla.
Su 20.5. klo 10 Sanajumalan-
palvelus. Kaatuneitten muisto-
päivä. Japanin Nimikkolähet-
timme Martti Poukka Saarnaa. 
Kirkkokuoro. Kunniakäynti san-
karihaudoilla. Kirkkokahvitilai-
suus, Lähetystyöryhmä. Tervei-
siä Japanista tuovat Päivi ja Mart-
ti Poukka.
Ke 23.5. klo 19 Kirkkovaltuuston 
kokous srk-talo.
To 24.5. klo 18 Yhteiskrist. Sanan 
ja rukouksen ilta srk-talolla. kah-
vin jälkeen 18.30 Vierailevat Ka-
ri ja Tuula Missilä. Musiikkiohjel-
maa. Lastenhoito järjestetty.

KIIKOISTEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kiikoistenhsrk.net
Ke 16.5. klo 19 Sanan ja ruko-
uksen ilta.
To 17.5. klo 6-7 Aamun rukous-
hetki, klo 20 Raamattutunti
La 19.5. klo 19 Nuortenilta.
Su 20.5. klo 12 Päivätilaisuus, 
Jukka Mäkinen, klo 15.30 Ilon-
tuojien kevätretki Kuorsumaan-
järven lintutornille, lähtö Beta-
nian pihasta.
Ma 21.5. klo 8-9 Aamun rukous-
hetki.
Ke 23.5. klo 17.30 Lauluhetki 
vanhustentalolla ja klo 19 Sanan 
ja rukouksen ilta

Lavia
www.lavianseurakunta.fi 

KASTETTU:
Vilja Tuuli Vellamo Viitala ja 
Toivo Tapio Väinämö Viitala, 
Kankaanpään srk
To 17.5. klo 10 messu

Su 20.5. klo 10 sanajumalanpal-
velus, kaatuneitten muistopäi-
vän seppeleenlasku sankarihau-
doille ja kahvihetki srk-kodissa 
jp:n jälkeen
Ma 21.5. klo 17 sankarihautojen 
hoitovuorojen arvonta virastolla
Ti 22.5. klo 18 lähetysavun sa-
nan ja rukouksen ilta op:n ker-
hohuoneella

Punkalaidun 
KUOLLUT:
Selma Helena Ollula 87 v., Pertti 
Yrjö Olavi Suvitie 64 v.
KASTETTU:
Leevi Riku Oskari Jonkka, Auro-
ra Virva Orvokki Lintunen
Ke 16.5. klo 16.30 Raamattu- 
ja katekismuskoulu srk-talolla, 
Tulkki.
To 17.5. klo 10.00 Helators-
tain messu kirkossa, Smolander, 
Tulkki, Uusi-Kuitti. Messun jäl-
keen 50 vuotta sitten ripille pääs-
seiden juhla srk-talolla. 
La 19.5. klo 9.00 alkaen kun-
nostustalkoot Leirimajalla. Seu-

rakunta tarjoaa ruoan ja kahvin. 
Omat haravat mukaan! 
Su 20.5. klo 10.00 Messu kir-
kossa, Tulkki, Smolander, Uu-
si-Kuitti. Messun jälkeen kaatu-
neiden muistopäivän tilaisuus: 
kukkien lasku sankarihaudalla ja 
kirkkokahvit srk-talolla.
To 24.5. Klo 8.00 alkaen seura-
kuntaretki Lahteen. Klo 18.00 
Yhteislauluilta museolla, Isosaa-
ri ja kirkkokuoro.
Lapsi- ja perhetyö: 
To 17.5.ei kerhoa
Ma 21.5. klo 10 Päiväkerho 
3-vuotiaat, klo 13 Päiväkerho 
4-vuotiaat
Ke 23.5. klo 10 Perhekerho. 
Huom! paikka Emmanpuisto. 
Oriniemen Martat paistavat let-
tuja.
To 24.5. klo 10 Päiväkerho 
5-vuotiaat

Köyliö
KUOLLUT:
Leila Marketta Ravantti e. Koi-
visto Kepolasta, 68 v.

Su 20.5. klo 10 Kaatuneitten 
muistopäivän messu kirkos-
sa, rov. Veijo Järvinen, Per-
ko. Messun jälkeen seppeleen-
lasku sankarihaudalla. Puhe: 
Marja Hakala. Klo 11-15 Jär-
visalin kesäkahvio Järvisalilla. 
Noin klo 12 Kynttilätilaisuus 
Veljestuvalla, rov. Veijo Järvi-
nen, Perko.
Ti 22.5. klo 14 Päiväpiirien ke-
vään päätös Paulan puistos-
sa Tuiskulassa (sateella palo-
asemalla), Koho, Perko. klo 19 
Raamattupiiri seurakuntatalol-
la, Kaumi.

EURAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

To 17.5. klo 16.00 Iltalamppu ja 
Tuula Lindin levyn julkaisu Risto 
Ryti salissa Huittisissa
La 19.5. klo 9.00 Siivoustalkoot
Su 20.5. klo 11.00 Sanan ääressä 
Raimo Lehkonen
Ma 21.5. klo 8.00 Aamurukous het-
ki
Ti 22.5. klo 11.00 Päivärukous hetki

Säkylä
Ti 15.5. klo 10-11.30 perheker-
ho Pytingillä
To 17.5. klo 10 helatorstain mes-
su kirkossa, Nieminen, Kauki-
nen, Tuomisto, kirkkokuoro, lu-
kija Katriina Kauppi-Peltonen, 
kanttori Mikko Pelkosen työhön 
siunaaminen, kirkkokahvit.
To 17.5. klo 19 Helatorstai he-
lisee kirkossa, mukana kirkko-
kuoro, lapsikuoro, Cantus Femi-
nae sekä mieskvartetti
Su 20.5. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa, Nieminen, Tuo-
misto, kirkkokuoro. tekstinluki-
ja Airi Tyry, Kaatuneiden muis-
topäivä, jumalanpalveluksen 
jälkeen kunniakäynti sankari-
haudoilla, sotainvalidinaiset tar-
joavat kirkkokahvit
Su 20.5. klo 18 seurakuntail-
ta seurakuntatalolla, Simo Koi-
vunen, Marjatta Herrala ja Eeva 
Yrjänen, Mertti Haavela, Niemi-
nen, kahvitarjoilu.

50 vuotta

Myllymaan tyttö Virpi lähetystyössä maailmalla
 ▶ Lähtiessään Uruguayhin vuonna 1994 Virpi osasi vain viisi sanaa espanjaa. Erilaiset kommellukset

 ja huumori ovat antaneet iloa ja voimaa elämäntapatyöhön

”Jeesus on tänäkin päivänä lähetyskäskyn antaja ja toiveeni on, että tulevai-
suudessakin saisin tarttua niihin haasteisiin, jotka Jumala on minulle  toisten 
auttamiseksi tarkoittanut. Lisäksi toivon, että saisin säilyä avoimena elämäl-
le”, miettii lähetystyöntekijä Virpi Saha.
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 • Alueviesti

Huittisten kaupunginhal-
litus valitsi maanantai-
na talous- ja henkilöstö-
päällikön virkaan hallin-

totieteiden maisteri Terhi 
Huidan. Viran aiempi hal-
tija Laura Leppämäki on 
irtisanoutunut tehtävästä 
28. toukokuuta alkaen.

 • Alueviesti

Satafood Kehittämisyhdis-
tys ry:n ja Suomen vesi-
huolto-osuuskunnat ry:n 
uudessa hankkeessa kehi-
tetään vesihuolto-osuus-
kuntien toimintaa ja neu-
votaan haja-asutusalueiden 
asukkaita jätevesiasiois-
sa. Hankkeen palvelut ovat 
maksuttomia ja laitevalmis-
tajista riippumattomia.

Jätevesisäädökset muut-
tuivat, mutta puhdistus-
vaatimus ei poistunut. Ha-
ja-asutuksen jätevesijärjes-
telmien tulee täyttää lain-
säädännön vaatimukset 
15.3.2016 mennessä. Suu-
rinta osaa haja-asutuksen 
kiinteistöistä koskee edel-
leen velvoite tehostaa jäte-
vesijärjestelmiä. 

Osuuskuntien 
määrä lisääntyy

Haja-asutuksen jätevesi-
säädöksen takarajan lähes-
tyessä sekä puhtaan veden 
puuttuessa tai veden laa-
tuongelmien vuoksi vesi-
huolto-osuuskuntien mää-
rä lisääntyy koko ajan. Ve-
sihuolto-osuuskunta on 
hyvä mahdollisuus hoitaa 
haja-asutuksen vesi- ja jä-
tevesihuoltoa. Osuuskun-
tia perustetaan kuitenkin 
usein talkoohengellä eikä 
joukossa välttämättä ole 
vesihuoltoalan ammat-
tilaisia ja alan osaamista. 

Tämä tuo omat haasteensa 
osuuskuntien toimintaan 
tulevaisuudessa. Kaikkia 
osuuskuntia ei pystytä liit-
tämään tai ei ole tarkoi-
tuksenmukaista liittää lä-
hitulevaisuudessa kunnal-
lisiin vesihuoltolaitoksiin, 
jolloin osuuskunnat jäävät 
toimimaan omillaan. 

Useat pienet vesihuolto-
osuuskunnat kamppailevat 
samojen ongelmien paris-
sa, mutta osuuskuntien vä-
lisen yhteistyön merkitystä 
ja sillä saavutettavia etuja ei 
kuitenkaan ole ymmärret-
ty. Uusi hanke pyrkii tart-
tumaan vesihuolto-osuus-
kuntien ongelmiin.

Neuvonta on tarpeen 
osuuskuntien elinvoimai-
suuden takaamiseksi. Tie-
don lisäämisellä pyritään 
välttämään, etteivät osuus-
kunnat ajaudu taloudelli-
siin ja teknisiin ongelmiin. 
Yhteistyöllä tavoitellaan 
osuuskuntien keskinäis-
tä tiedonvaihdon lisään-
tymistä sekä etuja palve-
luiden hankinnassa. Hy-
vin hallinnoitu osuuskun-
ta voi palvella jäseniään 
pysyvästi. 

Monenlaista 
neuvontaa

Projektin aikana järjeste-
tään kaikille avoimia info-
tilaisuuksia perusteilla ole-
ville sekä olemassa olevil-
le vesihuolto-osuuskunnil-

le. Infotilaisuuksien aiheet 
vaihtelevat tarpeen mu-
kaan. Aiheina ovat mm. 
osuuskuntien perustami-
nen, verkostojen suunnitte-
lu ja rakentaminen, talou-
den hallinta sekä verkos-
tojen huolto. Vesihuolto-
osuuskunnille järjestetään 
myös räätälöityä neuvon-
taa esimerkiksi suunnitte-
lualueen laajuuden mää-
rittämiseen tai perustamis-
vaiheen ongelmiin. 

Jätevesiosuuskunnan 
perustaminen ja viemäriin 
liittyminen ei ole joka pai-
kassa teknisesti eikä talo-
udellisesti mahdollista, jo-
ten neuvoja annetaan myös 
kiinteistökohtaisten jäteve-
sijärjestelmien rakentami-
seen sekä jätevesien käsit-
telyyn liittyviin ajankohtai-
siin asioihin. 
Lisäksi hanke järjestää in-
fotilaisuuksia vesihuol-
to-osuuskunnille palve-
luita tarjoaville yrityksille. 
Aiheina ovat mm. osuus-
kuntien toiminta, talou-
den hoito sekä tarvittavat 
huolto- ja ylläpitotoimin-
nat. Tällä tavoin kehitetään 
vesihuolto-osuuskuntien ja 
niille palveluita tarjoavien 
yritysten yhteistyötä.

Tavoitteena on luoda 
toimintamalli elinvoimai-
selle osuuskunnalle, joka 
palvelee pitkään jäsenistö-
ään. Hanke selvittää vesi-
huolto-osuuskuntien ny-
kytilannetta ja ongelmia.

6,-Lounas-
tarjous
Sis. juoma + kahvi
(paikan päällä syötynä)

Huittisten

EKA
KEBAB-PIZZERIA

Risto Rytin katu 22 B, HUITTINEN

 (02) 56 56 64
Avoinna: ma-to 11-22, pe 11-23,

la 12-23, su 12-22

Kiveläntie 4, HÄIJÄÄ
Puh. (03) 518 7220
Av. ark. 8-18, la 8-15

Autokorjaamo
ja varaosat

249,-
240,-

199,-

249,-
Polttomoottori
TRIMMERIT alk.

Työnnettävät
LEIKKURIT
alk.

Autoihin öljyt

MOOTTORISAHAT
5 vuoden takuulla alk.

Tervetuloa! Tarjoustuotteita rajoitetusti

MOOTTORISAHAT alk.

ETULEIKKURIT
alk.

TRAKTORIT
alk.

NYT PESUKONEET
esim. sivusta täytettävä
KOTIPYYKKÄRI

KOTIKOKKILIESI

Vinha peittävä
PUUNSUOJA
Juhlavuoden koko 11,7 l

PUUTARHATÖIHIN
PARHAAT MERKIT

KODINKONEET MEILTÄ

IT

-MAALIT

Parasta suojaa talollesi

89,-
+ sävytys

1390,-

1795,-

139,-

189,-

Kesän ruohonleikkurit saapuneet
traktoreista nelivetoihin!

MTD

Vauhtia haja-asutuksen 
jätevesien puhdistamiseen

 ▶ Hankkeessa kehitetään vesihuolto-osuuskuntien toimintaa
 ja neuvotaan haja-asutusalueiden asukkaita jätevesiasioissa.

Terhi Huidasta talous- ja 
henkilöstöpäällikkö

He tarjoavat 
sinulle

tämänkin 
Alueviestin

SUOSI 
MAINOSTAJIAMME
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 • Alueviesti

Ter veyskeskussairaalan 
osasto kakkosen tämän ke-
vään työhyvinvointipäivä 
vietettiin Sastamalassa suu-
relta osin ulkona luonnos-
sa lintuja seuraten ja perin-
nemaiseman vuokkokenttiä 
ihaillen. Työyhteisön luon-
toretki nimittäin suuntasi 
yhteisen aterian jälkeen il-
tapäiväksi Vehmaanniemen 
maisemiin Rautaveden ran-
nalle.

Työhyvinvointipäivää eli 
tuttavallisesti tyhyä olivat 
tällä kerralla järjestämäs-
sä Hanna Jokiniitty, Han-
nele Juurijoki ja Leila Yli-
Houhala.

"Ryhmä valitaan vuodeksi 
kerrallaan ja se vastaa oman 
työyksikön tyhyn järjestä-
misestä. Järjestely toimii 
kaikki vuorollaan -periaat-
teella", kertoo sairaanhoita-
ja Hanna Jokiniitty.

Tyhy-toiminnan yhte-
nä tärkeänä tavoitteena on 

työntekijöiden vapaamuo-
toinen yhdessä oleminen ja 
tekeminen. Terveyskeskus-
sairaalankin tyhy-toiminta 
on osa suurempaa kokonai-
suutta, eli Sastamalan kau-
pungin työorganisaatiois-
saan harjoittamaa toimin-
taa.

Vuoden aikana tarkoituk-
seen on käytettävissä työn-
tekijää kohti yksi työpäi-
vä, joka voidaan jakaa use-
ampaan osaan, käytännös-
sä kahteen osaan. Niinpä 
nyt käytetty nelituntinen 
saa syksyllä jatkoa toisesta 
neljän tunnin tyhy-päiväs-
tä. Rahaa tarkoitukseen on 

käytettävissä 20 euroa vuo-
dessa työntekijää kohden.

Työhyvinvointiin liitty-
vää toimintaa ovat esimer-
kiksi kunnon edistäminen, 
työyhteisön toimivuuden 
parantaminen ja osaami-
sen kehittäminen vaikka-
pa tutustumiskäynnein se-
kä kulttuuritoiminta. Kaik-
kiaan avaintekijänä on yh-
teishengen luominen.

Vehmaanniemen luonto-
retkellä oli 21 osallistujaa. 
Lintuoppaana toimi Hannu 
Virtanen. Pilvipoutaisessa 
mutta hieman viileähkössä 
kevätsäässä tehtiin havain-
toja yhdeksästä lintulajista.

 • Hanna Tuuri

Hoiva- ja hyvinvointialal-
la on aika herätä sosiaali-
sen median mahdollisuuk-
siin. Viestintä verkon kautta 
on hyvä apu rekrytoinnissa 
ja luo houkuttelevaa työnan-
tajakuvaa. 

”Hyvinvointialalla tarvi-
taan työvoimaa ja siitä kil-
paillaan. Mitä nuorempi on 
se sukupolvi, joka halutaan 
tavoittaa, sitä enemmän on 
oltava näkyvillä verkossa”, 
kannustaa viestinnän ja so-
siaalisen median asiantunti-
ja Marika Pöyri Talent Cen-
teristä.

Huittisissa asuva Pöyri 
perehdyttää yrittäjiä sosi-
aalisen median hyötykäyt-
töön neljänä keskiviikkona 
touko-syyskuussa. HYVIS 
Pirkanmaa -hanke järjestää 
koulutuksen Voimarinteel-
lä Karkussa yhdessä EDGE 
Pirkanmaan kanssa, jolloin 
tervetulleita mukaan ovat 
myös muiden kuin hyvin-
vointialojen alojen yrittäjät.

Sosiaalinen media tuo 
usein ensimmäisenä mieleen 
Facebookin. Kyse on Pöyrin 
mukaan kuitenkin viestin-
täkulttuurista, jossa ollaan 
vuorovaikutuksessa ja tuo-
tetaan jaettavaa sisältöä. Pal-
velut, kuten Facebook, tuot-
tavat mahdollisuuden tähän 
jakamiseen.

Pieni paikallinen yritys 
voi hyötyä sosiaalisesta me-
diasta todella paljon muus-
sakin kuin palvelujen mark-
kinoinnissa. Rento viestintä 
sitouttaa ihmisiä. Verkossa 
voi kertoa yrityksen teema-
päivistä ja avoimista ovis-
ta, kutsua mukaan tilaisuuk-
siin ja innostaa kampanjoi-
den avulla.

”Sosiaalisessa mediassa 
kannattaa kertoa yritykses-
tä arkisia asioita, joita ei tu-

lisi viestittyä virallisilla net-
tisivuilla. Firman kiinnosta-
vuus tulee ihmisten ja hei-
dän toimintansa kautta”, 
Pöyri opastaa. 

Verkolla on hänen mu-
kaansa paljon annettavaa 
myös yrityskuvan luomises-
sa. Avoin viestintä tekee yri-
tyksen toiminnasta läpinä-
kyvän, mikä on omiaan li-
säämään asiakkaan luotta-
musta. Verkossa on myös 
mahdollisuus kuulla asiak-
kaita.

Liikkeelle 
asiakkaan tarpeista

Moni hoiva- ja hyvinvoin-
tiyrittäjä suhtautuu Pöyrin 
mielestä vielä varovaisen va-
rautuneesti verkon mahdol-
lisuuksiin. Alalla on totut-
tu tiukasti miettimään vies-
tinnän vaaranpaikkoja ja su-
denkuoppia.

”Esimerkiksi Facebookis-
sa jokainen esiintyy omalla 
nimellään ja kasvoillaan. On 
siis todella harvinaista, että 
yritys saisi sivuillaan lokaa 
niskaansa. Paljon isompi ris-
ki on, että kukaan ei kiin-
nostu yrityksen sivuista eikä 
tykkää niistä.

Siksi sosiaaliseen medi-
aan innostuvan yrittäjän on 
viisasta lähteä liikkeelle asi-
akkaan ja muiden sidosryh-
mien tarpeesta. Jotta vies-
tinnästä tulee kiinnostavaa, 
on mietittävä, mistä sivujen 
tykkääjä tai seuraaja saa jo-
tain”, Pöyri toteaa. Hän pyr-
kii koulutuksessaan etsi-
mään jokaiselle yrittäjälle 
sellaisen tulokulman, joka 
hyödyntää asiakasta ja sivu-
jen käyttäjää.

Hän innostaa yrittäjiä 
myös muiden välineiden 
kuin Facebookin käyttöön. 
Twitterin avulla voi pysyä 
oman alan tiedon aallon har-
jalla ja verkostoitua. Blogeja 
rakastavat hakukoneet, joten 
niiden kautta on helppo saa-
da näkyvyyttä.

Tulevia kuninkaita ver-
kossa ovat hänen mielestään 
ne, jotka osaavat kuvata vi-
deota.

”YouTubea ei saisi sivuut-
taa. Erityisesti nuoret etsivät 
tietoa videoiden kautta. Ei-
kä siinä tarvita mitään mai-
nostoimiston kuvausryh-
mää, vaan vaikka kännyk-
käkameralla otettu arkinen 
pätkä voidaan julkaista. Pa-
rasta on autenttisuus”, Pöyri 
muistuttaa.

www.sastamala.fi

Palveluliikenteen tarjouspyyntö
Sastamalan kaupunki pyytää joukkoliikenneluvan tai tak-
siluvan haltijoilta tarjouksia kaupungin palveluliikenteen 
hoitamisesta sopimuskaudella 2012 – 2014.
Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu kokonaisuudessaan 
HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi. 
Lisäksi tarjouskilpailuasiakirjoja saa kaupungintalosta, 
Aarnontie 2 A, III krs. palvelusihteeri Merja-Riitta Hahti-
karilta, puh. 03 5213 4303, sähköposti: merja.hahtikari@
sastamala.fi tai logistiikkapäällikkö Alpo Jokiselta, puh. 
050 561 8393, sähköposti: alpo.jokinen@sastamala.fi. 
Tarjous on jätettävä Sastamalan kaupungin kirjaamoon 
viimeistään 30.5.2012 kello 12.00 mennessä.
Kaupunginhallitus

Vesijohdon perusparannus
Sastamalan kaupunki/yhdyskuntatekniikka ja ympäris-
tö perusparantavat vesijohtoa Itsenäisyydentiellä välillä 
Poikkikatu-Vammalantie. Työalueena on tien oikeareu-
nassa kevyenliikenteen väylällä. Poikkikadulla liikenne 
joudutaan ohjaamaan väliaikaisesti Harjukadun kautta. 
Työt alkavat 14.5. ja päättyvät 28.6.2012.

Mouhijärvi – Häijää – Salmi  
oikeusvaikutteinen osayleiskaava
Osayleiskaavan luonnos pidetään nähtävillä 21.5. – 
22.6.2012 osallisten kuulemista varten yhdyskuntasuun-
nittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja Mou-
hijärven kirjastossa sekä internetissä Sastamalan kaupun-
gin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Luonnoksesta 
voi nähtävilläoloaikana jättää mielipiteitä kaupungin-
hallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 
38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastama-
la@sastamala.fi. 
Osayleiskaava käsittää Mouhijärven (Uotsolan) ja Salmin 
välisen alueen.  Yleiskaava-alueeseen kuuluu Mouhijär-
ven, Siilijärven, Sorvijärven, Jännin, Lamminjärven, Kanka-
rin, Tupurlanjärven ja Saikkalanjoen ranta-alueet.  Yleis-
kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja ranta-alueella si-
tä käytetään rakennuslupien myöntämisen perusteena.
Osayleiskaavan esittely- ja keskustelutilaisuus pidetään 
Neste Häijään kabinetissa 29.5.2012 klo 18.00 – 20.00. 
Sastamalassa 10.05.2012
Kaupunginhallitus

Yleisöfoorumi
Yleisöfoorumi Kaalisaaren alueen kehittämisestä maa-
nantaina 21.5.2012 klo 18- 19.30 Sylvään koulun audito-
riossa.  Alustajina Veli-Matti Tapio, Antti Lepistö, Mikko 
Lahtinen ja Aarni Mertala (Lappset Group Oy).
Tervetuloa!
Liikuntapalvelut

Facebook, YouTube, Twitter...

Hoiva-ala hyötyisi 
sosiaalisesta mediasta

 ▶ Rento viestintä sitouttaa ihmisiä. Verkossa voi kertoa esimerkiksi 
 yrityksen teemapäivistä, avoimista ovista ja kutsua mukaan tilaisuuksiin.

Kouluttaja Marika Pöyri neuvoo hoiva- ja hyvinvointialan yrittäjiä käyttämään 
sosiaalista mediaa hyväkseen liiketoiminnassa.

Retki

Työhyvinvointi lähtee yhteishengestä
 ▶ Terveyskeskussairaalan osasto kakkosen väki lähti luontoretkelle Vehmaanniemeen.

Vehmaanniemen 
linturetki 4.5.2012
 ■ kaulushaikara, ääni ■ nokikana 2 ■ silkkiuikku 4 ■ telkkä 2 ■ räkättirastas 1 ■ peippo, muutama laulaja ■ tukkakoskelo 2 ■ isokoskelo 1 ■ kalalokki 1

Kahvitauko Vehmaanniemessä Rautaveden rannalla on ohi ja terveyskeskussairaalan retkiväki valmiina 
jatkamaan matkaansa.

 • Alueviesti

Keikyän Essonrannassa si-
jaitseva ”Ankkalampi” säi-
lyy edelleen lasten uima-
paikkana. Uimapaikalle 
laitetaan kaupungin toi-
mesta turvaverkko, ran-

nan pohjalle suojakangas 
ja rannalle tuodaan myös 
uutta hiekkaa.

”Ankkalampea” oli esitetty 
poistettavaksi uimaranto-
jen listalta, mutta Keikyän 
Kyläseura sai neuvoteltua 
rannalle jatkoa.

”Ankkalampi” säilyy
lasten uimapaikkana
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 • Minna Isotalo

Sastamalassa oltiin viime 
lauantaina ensimmäistä ker-
taa osa keskieurooppalaista 
museoperinnettä, kun Puks-
taavissa vietettiin Museoi-
den yötä. Talo täyttyi hyvän-
tuulisista ihmisistä, joille ta-
pahtuma tarjosi monipuo-
lisesti - ei vain katseltavaa, 
kuunneltavaa ja ajattelemi-
sen aihetta - vaan tekemis-
tä ja osallistumisen koke-
muksia. 

Melkein kuusivuotias Hil-
da Aho, neljävuotias Iida 
Moisander sekä hänen seit-
semän vanha isoveljensä 
Lauri innostuivat museoleh-
tori Sanna Asikaisen iltasa-
tuhetkestä niin, että laittoivat 
oman nukketeatteriesityksen 
pystyyn Pukstaavin yläker-
ran näyttelytiloissa. Asikai-
nen seurasi lasten riemua tyy-
tyväisenä. ”Tätä varten tämä 
talo on tehty. Ihanaa nähdä 
Museoiden yössä näin paljon 
lapsiperheitä ja nuoria. Täl-
lä tuntumalla luulisi tapahtu-
malle olevan luvassa jatkoa.”

”Ympäristö inspiroi ja lap-
set nauttivat olostaan. Hie-
noa, että Sastamalassa järjes-
tetään jotakin tällaista. Olen 
täällä ensimmäistä kertaa ja 
pakko sanoa, että tämä paik-
kahan on kerrassaan ihastut-
tava. Jos kaikki sastamalalai-
set kävisivät tutustumassa 
Pukstaaviin, ei kukaan enää 
suhtautuisi negatiivisesti sen 
toiminnan rahoittamiseen”, 
hehkutti Iidan mummi Mar-
ja-Liisa Metsälä. 

Runo-pähkinä 
vaikea pureksittava

Suomalaisen kirjan museon 
tapahtumasalin vetonauloina 
toimivat illan aikana nuoret 

poliitikon alut sekä Sylvään 
koulun ja musiikkiopiston 
bändit. Yhteistyössä Pukstaa-
vin kanssa tapahtuman sisäl-
lön räätälöinyt Sastamalan 
nuorisovaltuusto ennakoi jo 

syksyn kuntavaaleja panee-
likeskustelulla Ketä kiinnos-
taa? Hyvinkin runsaslukuis-
ta joukkoa politiikka kiinnos-
taa, sillä väki pakkautui saliin 
kuuntelemaan ja kommentoi-

maan, kun Kimmo Suoniemi 
(kok), Tapani Leikas (ps), Elli 
Mäkinen (vihr), Ilmari Nur-
minen (sd) sekä Ville Rito-
lehto (vas) ruotivat kotikau-
punkinsa ajankohtaisia asioi-

ta aina nuorten huomioimi-
sesta uimahallikysymykseen.

Suurimmaksi haasteeksi 
panelisteille osoittautui yl-
lättäen poliittisesti ladatun 
runon kirjoittaminen. Teh-
tävästä selvisivät parhai-
ten Leikas ja Suoniemi. ”Toi 
Soini ison Jytkyn / kuin kan-
sallisen hytkyn. / Nyt tuo PS 
kuntiin kurin / kun lykätään 
kaikki turha nurin”, runoili 
Leikas ja lisäsi loppukaneet-
tina, ettei riimittely ollut hä-
nen poliittinen manifestin-
sa. Kuntataloudessa Leikas 
kuitenkin noudattaisi tiuk-
kaa kuria ja laittaisi oitis sto-
pin rahan syytämiselle mui-
hin kuin ehdottoman välttä-
mättömiin hankkeisiin. Hän 
olikin panelisteista ainoa, jo-
ka ui uimahallikysymyksessä 
vastavirtaan. ”En haluaisi ol-
la pessimisti, mutta tässä ta-

loustilanteessa uutta hallia 
tuskin saadaan. Maalaisjär-
jellä ajateltuna tuntuu lisäk-
si hullulta rakentaa uimahal-
li järven rantaan.”

Ilmari Nurminen nosti 
keskusteluun Saskyn liikun-
tahalli-hankkeen ja muistut-
ti poliittisen tahtotilan mer-

kityksestä kuntalaisille tär-
keiden asioiden saavutta-
misessa. ”Uimahallista on 
väännetty kättä kohta 40 
vuotta, eivätkä veronmaksa-
jat ole vieläkään saaneet ra-
hoilleen vastinetta. Saskyn 
halli sen sijaan hakattiin val-
miiksi pikavauhtia.”

Hilda, Iida ja Lauri tuikkivat tähtinä Museoiden yössä 
 ▶ Suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa leikittiin, runoiltiin, rokattiin ja väiteltiin.

Hilda Aho sekä Iida ja Lauri Moisander innostuivat itsekin esiintymään Mu-
seoiden yössä.

Nuoret poliitikot yhteispotretissa vasemmalta lukien: Ilmari Nurminen (sd), 
Elli Mäkinen (vihr), Tapani Leikas (ps), Kimmo Suoniemi (kok) sekä Ville Ri-
tolehto (vas).

 ■ Museoiden yö on osa keskieurooppalaisia La Nuit 
des Musées /Lange Nacht der Museen -museota-
pahtumia. ■ Ensimmäinen Museoiden yö järjestettiin Berliinis-
sä vuonna 1997. ■ Järjestettiin tänä vuonna 42 maassa. ■ Sastamalassa tapahtuman ideoivat ja toteuttivat 
Pukstaavin henkilökunta sekä Sastamalan nuoriso-
valtuusto.

Museoiden yö

150-vuotias satsaa asiakkaiden neuvontaan
 ▶ Nordean Marita Tuomiston mukaan sekä pankit että asiakkaat ovat nyt laina-asioissa varovaisia.

 • Minna Isotalo

Useiden fuusioiden seurauk-
sena syntyneen Nordean lii-
kepankkitoiminnan juu-
ret ulottuvat Suomen Yh-
dyspankin perustamiseen 
vuonna 1862. Tänä vuon-
na Nordean pankkitoiminta 
täyttää siis 150 vuotta. Juh-
lavuosi näkyy myös Sasta-
malan konttorissa. ”Tarjo-
amme kakkukahvit asiak-
kaillemme maanantaina 21. 
toukokuuta ja sitä varten ke-
räämme parhaillaan pientä 
näyttelyä paikallisesta pank-
kitoiminnasta matkan var-
relta”, konttorinjohtaja Ma-
rita Tuomisto kertoo.

Vammalaan ensimmäi-
nen rönsy 150-vuotiaasta 
Nordean pankkitoiminnasta 
saatiin Pirkanmaan alueel-
la ensimmäisten eturivissä 
vuonna 1909, kun Kansallis-
Osake-Pankki perusti tänne 
konttorin. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki puolestaan pe-
rusti konttorit myöhemmin 
1940 - 1950 -luvuilla muun 
muassa Vammalan lisäk-
si myös Keikyään. ”Keikyän 
konttorille oli tarvetta pitkäl-
ti Finnish Cemicalsin takia. 
Kokonaisuudessaan pankki-
en into rantautua Sastama-
lan alueelle viime vuosisa-
dan alkupuolella kertoo seu-
dun vilkkaasta yrityselämäs-
tä pienteollisuuden saralla 

sekä toisaalta henkilöasiak-
kaiden varallisuudesta. Alue 
oli silloisen Satakunnan vil-
ja-aitta ja täällä oli paljon 
suuria maatiloja”, Tuomisto 
toteaa.

Kaksi prosenttia 
maksaa kassalla 

Vaikka Nordean menneisyy-
dessä on fuusioita enemmän 
kuin mattimeikäläinen jak-

saa muistaa, ovat liiketoi-
minnan perusperiaatteet py-
syneet historian saatossa sa-
moina. ”Mainosten ulkoinen 
ilme on toki muuttunut vuo-
sikymmenten mittaan hui-

masti, mutta edelleen Nor-
deassa puhutaan säästämi-
sestä ja satsaamisesta asia-
kaspalveluun”, Tuomisto 
kiteyttää.

Asiakkaan näkökulmas-
ta suurimpia ihan lähiaikoi-
na tapahtuneita muutoksia 
on ollut kassapalvelujen kar-
siminen. Kaikissa Norde-
an Pirkanmaan konttoreis-
sa kassapalvelut ovat olleet 
tammikuusta alkaen auki 
kolme tuntia aamupäivisin. 
Enää kaksi prosenttia mak-
suliikenteestä tapahtuu kas-
satoimintana, joten myös 
monet iäkkäämmät ihmiset 
ovat siirtyneet Tuomiston 
mukaan käyttämään sähköi-
siä palveluita. ”Kassapalve-
lujen supistamisesta on toki 
tullut negatiivistakin palau-
tetta, mutta uskon ihmisten 
tottuvan muutokseen no-
peasti. Aktiivisin osa kassa-
palvelujen käyttäjistä on jo 
omaksunut uudet asioimis-
ajat.”

Tuomisto sanoo kassa-
palvelu-uudistuksen vaikut-
taneen myönteisesti kaik-
kiin muihin asiakaskontak-
teihin. ”Henkilökunnallam-
me on nyt enemmän aikaa 
huolehtia siitä, että mui-
denkin kuin niin sanottujen 
avainasiakkaiden pankki-
palvelut ovat ajan tasalla. Il-
tapäivän tunnit kuluvat nyt 
yhä useammin muun mu-

assa auto- ja remonttilaina-
neuvotteluissa.”

Vastuullisia 
lainapäätöksiä

Huoli suomalaisten kotitalo-
uksien velkaantumisesta on 
nostanut päätään viime ai-
koina, ja julkisuudessa on vä-
läytelty pankkien rahoitustoi-
minnan tiukempaa säänte-
lyä. Tuomisto suhtautuu asi-
aan maltillisen varovaisesti. 

”Sääntelyä koskevien sääntö-
jen pitäisi sisältää aika paljon 
poikkeamismahdollisuuksia, 
sillä muuten asiakkaan etu 
kärsii. Nordea toimii jo nyt 
erittäin vastuullisesti laino-
ja myöntäessään. Arviomme 
esimerksi omakotitalon yllä-
pidolliset kulut usein asiak-

kaan omaa arviota huomat-
tavasti suuremmiksi tulo-ja 
menoarviota tehtäessä.”

Tuomiston mukaan myös 
asiakkaat ovat muuttuneet 
entistä harkitsevammiksi ja 
varovaisemmiksi lainanot-
tajiksi. Alkuvuonna asunto-
lainoja on otettu yhteensä 
noin seitsemällä miljoonal-
la eurolla, mikä on 10 pro-
senttia vähemmän kuin vii-
meksi tähän aikaan vuodesta. 
Kiinteistöpuollellakin on ol-
lut hiljaisempaa. ”Korot ovat 
edelleen todella alhaiset, 12 
kuukauden euribor vain hie-
man päälle yhden, ja margi-
naalitkin keikkuvat yhden 
tietämissä, joten syy lienee 
epävakaan taloustilanteen 
herättämässä epävarmuu-
dessa.” 

Konttorinjohtaja Marita Tuomisto esittelee paikallisesta pankkitoiminnasta 
kertovan näyttelyn esineistöä. Säästöpossut eri aikakausilta ovat Yhdyspankin 
toimistopäällikkönä pitkään toimineen Matti Salovaaran perua.

 ■ Suomen Yhdyspankki eli SYP perustettiin 1862 en-
simmäisenä suomalaisena liikepankkina. Pankki 
toimi myös nimellä Pohjoismaiden Yhdyspankki 
(PYP) vuosina 1919 - 1975.  ■ Pankkikriisi ajoi SYP:n yhdistymiseen Kansallis-
Osake-Pankin eli KOP:n kanssa vuonna 1995, ja 
näin syntyi Merita Pankki. Merita fuusioitui ruot-
salaisen Nordbankenin kanssa, jolloin muodostui 
MeritaNordbanken. Pankki muutti nimensä Nor-
deaksi vuonna 2001.

Nordean vaiheita
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Edullisesti suoraan tehtaalta ilmaisella toimituksella.

Miksi kantaisit paperia kaupasta,
kun saat sen halvemmalla kotiin tuotuna !

TILAA PEHMOPAPERITTILAA PEHMOPAPERIT

Tuoteseloste ja tilaus netissä:

www.korpelapaper.fi 
 Tilaaminen (02) 546 2260
 on helppoa! 0600 188 81

Kuljetus on ilmainen

Paperitehdas  KORPELA PAPER  Kokemäki

  – Palvelu on jatkuva ja tuotteilla takuu – 

JELLONA WC-PAPERI
40 rullan säkki

Uskomaton pehmeys !
Näyttävä kolminkertainen, kovatkin laatu 

vaatimukset täyttävä huipputuote! 
Rulla on valmistettu

3-kerroksisesta
15 gramman
valkoisesta

raaka-aineesta.

 

TV:stä
TUTTU

®
Avainlipputuote

0,39€/rll
1590

UUTUUS!

SUPER JUMBO
TALOUSPAPERI/

VETOPYYHE
Arkitettu monikäyttöpaperi

12 rullan säkki

29€

Purkautuu myös keskeltä.
Uskomaton riittoisuus

yli 800 m 2-kerrospaperia

TALOUSPAPERI
puhdassellu

Antaa huippulaadun 
ja imukyvyn.

0,61€/rll
1290

21 rullan säkki

C-taitettu

KÄSIPYYHE
puhdas sellu

Nippukoko 100 liuskaa, laatikossa 24 nippua.
Koko sopii automaatteihin.

2-kerroksinen erittäin pehmeä ltk

32€

KATSO
BONUKSET

KATSO
BONUKSET

•  Yli 100€ tilauksesta 2 % alennus
•  Yli 150€ tilauksesta 3 % alennus
•  Yli 200€ tilauksesta 4 % alennus
•  Yli 300€ tilauksesta 5 % alennus

•  KULJETUS ON ILMAINEN
•  Saat myös maksuaikaa

EDULLISIN
VAIHTOEHTO!

EDULLISIN
VAIHTOEHTO!

WC-paperi
Käytössä OK ja säästät 60 rullan säkki

0,26€/rll
1550

Tehtaamme toimitus-
palvelulla on jo yli

100 000 käyttäjää

Voit tutustua Jellona WC-
paperiin myös tilaamalla 

ilmaisen näytteen osoitteesta
www.korpelapaper.fi 

- Jellona wc-paperia käyte-
tään meillä  jo neljännessä 
polvessa, tilaamme isomman 
satsin kerralla ja siitä saavat 
hakea oman osansa myös 
lapset perheineen. Jellonan 
lisäksi tilaan käsipyyhkeitä 
Korpelalta kuljetusalan yri-
tykseni tarpeisiin. Itse olen 
jo eläkkeellä, mutta poikani 
Marko jatkaa liiketoimintaa, 
kertoo huittislainen – kym-
menenneksi Huittisten Hul-
luksi  Mieheksikin aikoinaan 
valittu Matti Haavisto. 

Perhe ollut tyytyväinen
- Vaivattomuus on tässä kai-
kista parasta. Hinta on koh-
dallaan, eikä tarvitse juosta 
kaupoissa tarjousten peräs-
sä, perustelee vieressä istuva 
emäntä  Seija Haavisto. 

Toimitus suoraan kotiovelle
Kotona varastotilaa riittää 
niin että Haavistot tilaavat 
kerralla vuodeksi Jellonaa. 

- Vähän ennen kuin loppuu, 
laitetaan uusi tilaus mene-
mään. Kolme vuotta olemme 
olleet Korpelan asiakkaita ja 
tyytyväisiä palveluun ja tuot-
teen laatuun, Matti Haavisto 
sanoo. 

Kotimaisuuskin merkitsee
- Jellona on suomalainen tuo-
te alusta loppuun ja ilmainen 
kotiinkuljetus on erittäin hy-
vää palvelua. Jokaisessa ko-
dissa tarvitaan wc-paperia. 
Nämä ovat näitä arjen pie-
niä, mutta tärkeitä valintoja, 
Haavistot painottavat.

Haaviston perheessä jo neljäs sukupolvi käyttää Jellonaa. Matti ja 
Seija Haavisto polvellaan tyttärenpoika Niilo Peltomäki 1 v 9 kk.

Huittislaiset Haavistot tyytyväisiä Jellonaan

”Kerralla vuoden
varasto kotiin!”

  Tilaamalla 19.5 mennessä

 Saat 5% lisäalennuksen
  Ja voit voittaa arvonnassa
  70 euron edestä uutta
  Kuningas Jellona WC-paperia
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HAVUPUU-
UUTEJUOMA

Turun yliopistossa 
tutkittu luonnon anti-
oksidantti länsirannikon 
männystä

Tuote johon Sinun 
ei tarvitse uskoa - 
se toimii sittenkin!

w
w

w
.r

av
in

to
re

ng
as

.fi

APUNASI MYÖTÄ-
JA VASTAMÄESSÄ
Me kaikki Suomen DekkPartner-kauppiaat olemme 
aina valmiit auttamaan asiakkaitamme, oli sitten 
edessä myötä- tai vastamäki. Hyvät renkaat kun pitä-
vät mäessä kuin mäessä. Asioidessasi DekkPartner-
myymälässä voit olla varma, että sinua palvelee 
asiantuntija, joka tuntee suomalaiset ja suomalaisten 
erityistoiveet.

Vammalan Rengaspalvelu Ky

      Mehiläistuotteet, yrtit, sienet,
       marjajauheet,marjaisat marmeladit ja makeiset.

Tervetuloa palveltavaksi!
Verkkokauppa: kauppa@hyvamieli.fi

Tervetuloa palveltavaksi!

Kotoisen hyvää palvelua,
joka päivä aamu yhdek-
sästä aina pikkutunneil-
le asti...

Maununkatu 9 Nokia

Puh. (03) 389140
Tervetuloa palveltavaksi!

AAMUKAHTEEN ASTI

Mukana menestyksessä

Enemmän kuin huoltoyhtiö - talonmies lähelläsi
- Kiinteistönhoitoa

- Kotisiivouksia
Anne Kukkonen puh. 050-5950880
Jukka Kukkonen puh. 040-3242643
 Päivystys 24/7 puh. 044-5115381

 Torikatu 1 (3krs.) 38200 Sastamala.

Kokemäenjokilaakson kiinteistöpalvelu Oy

Avoinna:
  To-Pe 12.00 -17.00
  La 10.00 -13.00
      Pikkusuonkuja 5
      (vapaakirkon talo)
          Sastamala
   www.suunta.name

  Janne Kanerva Racing Teamin
   yhteistyökumppani
  Taide- ja kehysliike

 puh. 050-5950880

- Mediapalveluita
- Kehystystä - Taidetta, jatkuva myyntinäyttely

  Janne Kanerva Racing Teamin
   yhteistyökumppani

- Mediapalveluita
- Kehystystä - Taidetta, jatkuva myyntinäyttely

Pöytätarjous 10 p:vää  20,- e.
Viikonloppuisin
itsemyyntipaikat 10,- e p:vä.
Avoinna
ma-pe klo. 9.00-18.00. la-su klo.9.00-15.00

         Tiedustelut puh. 041 704 9297

AVATTU UUSI SOTKANVIRRAN KIRPPIS
Maununkatu 9, Nokia   (Siwan yläkerrassa)

AVATTU UUSI SOTKANVIRRAN KIRPPIS

ILMOITUS
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Ammattitaitoa Sinun eduksesi!
 Vesikattoremontit

 Tiili- ja peltikatot

 Peltityöt

Soita ja kysy tarjoustamme, 
teemme samalla kattosi 
kuntotarkastuksen.

Hämeen Kattokeskus Oy  
Vesalantie 8, 33960 Pirkkala  
www.kattokeskus.fi  kattokeskus@kattokeskus.fi

Kattoremonttien ammattilainen

en.

tit

t

oustamme,
kattosi

(03) 368 3397

Palveluasema tarjoaa
• Polttoaineet tankattuna
• Öljyä, renkaita.
   myös rengastyöt
• Kahvio

Palveluasema tarjoaa

KIIKOISTEN HUOLTOASEMA
Eelis Järvempää, Jaarantie 11, 38360 Kiikoinen

(02) 553 1075

         Ralliteeman kunniaksi
    Henkilö-ja pakettiautojen
    pesutarjous. Paras pesu vain
    Sisältää kuumavahakiilotuksen ja alustan pesun.
    Tällä tarjouskupongilla pesutarjous!     Leikkaa irti

18,90 e
Sisältää kuumavahakiilotuksen ja alustan pesun.

18,90 e
 Henkilö-ja pakettiautojen
 pesutarjous. Paras pesu vain

ILMOITUS
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 • Minna Isotalo

Kuukauden päivät K-super-
market Torikeskuksen kaup-
piaana hääränneen Saku 
Uuranmäen mukaan Sas-
tamala on hieno kaupun-
ki, jossa on hyvä vire. ”Tääl-
lä on elävä keskusta, mikä ei 
ole tämän päivän suomalai-
sissa kaupungeissa enää it-
sestäänselvyys. Kaupan alan 
palvelut valuvat nykyään lii-
an helposti kaupunkien lai-
tamille.” 

Tampereen Hervannas-
sa K-kauppiaan pestin taak-
seen jättänyt Uuranmäki sa-
noo tykästyneensä uuden-
laiseen kauppiaan rooliin-
sa. ”Ison kaupungin lähiössä 
kauppias on vain joku kasvo-
ton heppu. Täällä kauppiuus 
merkitsee ihmisille jotakin, 
ja monet asiakkaat tervehti-
vät, pysähtyvät juttelemaan 
ja antavat myös palautetta. 
Vaikka luotsaamani kauppa-
paikka onkin edellistä suu-
rempi, vallitsee täällä aivan 
erityinen lähikaupalle omi-
nainen tunnelma.” 

Torin läheisyys ja ke-
sää kohti vilkastuva torielä-
mä houkuttavat väkeä myös 
ruokaostoksille, Uuranmäki 
uumoilee. Kauppias myön-
tää tosin törmänneensä jo 
mielipiteitä jakavaan keskus-
tan pysäköintiongelmaan. 

”Meille kutunjuustoa toimit-
tava henkilö kiersi korttelin 
useaan kertaan, kunnes py-
säköi pakon edessä lastaus-
laiturille. Itse olen toiminut 
täällä sen verran vähän aikaa, 
etten lähde ottamaan kanta 
siihen, kuinka suuri paikoi-
tustarve todella on, ja miten 

paikoitusasiat tulisi ratkais-
ta”, hän huomauttaa.

Logistiikka-
harjoituksia ja 
jäätreeniä
Kotona Ylöjärvellä Saku Uu-
ranmäen vapaa-aika kuluu 
kuusihenkisen perheen ku-
vioita pyörittäessä. Kuusi- ja 
17-vuotiaat tyttäret harrasta-
vat tanssia ja 13- ja 14-vuo-
tiaista pojista toinen len-
topalloa ja toinen jääkiek-
koa. ”Työpäivän jälkeen al-
kavat logistiikkaharjoitukset, 
vaikka kuskaamista on nyt 
vähemmän, kun vanhin tyt-
tö sai kevytmoottoripyörän 
ja käy itsenäisesti harrasta-
massa”, kauppias kertoo. 

Hyvien organisointitaito-
jensa lisäksi Uuranmäki on 
poikiensa tapaan harjaan-
tunut joukkuepelaaja, sil-
lä muun perheen vetäytyes-
sä yöunille, suuntaa perheen 
pää jäähallille ja kiskaisee 
hokkarit jalkaansa. ”Jääkiek-
koa harrastan kuntoilumie-
lessä, hallille vetää myös har-
rastamisen sosiaalinen puo-

li.” Myös Sastamalan jääkiek-
köpyhättö on miehelle tuttu 
paikka, sillä pojan pelireis-
sut ovat suuntautuneet sin-
ne kun ylöjärveläisjoukkue 
on pelannut Vapsin junnu-
ja vastaan.

Paitsi toisen pojan len-
topalloharrastuksen vuok-
si, seuraa Uuranmäki myös 
penkkiurheilijana lätkän li-
säksi tietenkin lentopalloa. 

”VaLePan mestaruus oli roik-
kunut ilmassa jo vuosia, jo-
ten hieno juttu, kun se vii-
mein tuli. Minulla oli ilo 
kokea Sylvään taika ja tun-
nelma, mutta odotan jo suu-
rella mielenkiinnolla seuraa-
vaa kautta ja uuden liikunta-
hallin tarjoamia mahdolli-
suuksia.” 

Uuranmäki taitaa jouk-
kuepelin myös kauppiaana, 
ainakin henkilökunnalle sa-
telee kehuja. ”Minulle on 
jäänyt näin alkuvaiheessa lä-
hinnä sivusta seuraajan rooli, 
sillä homma toimii niin hy-
vin. Kaikki henkilökuntaan 
kuuluvat ovat alan ammatti-
laisia, joiden osaaminen on 
huipputasoa.”

 • Marianna Langenoja

”Maukasta ja vähän makeaa”, 
Länsi-Suomen opiston opis-
kelija Jatta kuvailee koulun-
sa keittiöhenkilökunnan lei-
pomaa Aino Voipio –leipää.

Länsi-Suomen opisto juh-
lii 120-vuotista taivaltaan pit-
kin vuotta. Virallinen juh-
lapäivä on 1. marraskuuta. 
Viime viikolla opisto vietti 
Ainon päivää entisen johtaja-
tar Aino Voipion kunniaksi. 
Tuolloin opiskelijoille mais-
tatettiin juhlan kunniaksi 
suunniteltua uunituoretta lei-
pää, joka on nimetty kuului-
san koulunjohtajan mukaan.

Reseptilaatikon 
aarre

”Olemme monta kertaa se-
lailleet opiston vanhoja re-
septejä, mutta vasta nyt löy-
simme laatikosta persoonal-
lisen, appelsiinimarmeladia 
sisältävän piimälimpun oh-
jeen. Ajattelimme, että sii-
tä saisi mukavan perinnelei-
vän opistolle”, keittiötyönte-
kijä Maritta Puputti kertoo. 

Leivästä haluttiin mah-
dollisimman omalaatui-
nen ja kouluun sopiva, joten 
vaalean limpun joukkoon 

päätettiin sekoittaa tummaa 
limppua, jota opistolla on 

leivottu muutaman viime-
vuoden ajan. Leivän muoto 

toteutettiin siten, että ruo-
kailija voi leikata itselleen 

palan tummaa, palan vaale-
aa tai vaihtoehtoisesti palan, 

jossa on sekaisin molempia 
taikinoita. ”Maku on hyvä ja 
persoonallinen. Ulkonäössä 
on vielä hieman kehittelyn 
varaa”, keittiötyöntekijä Rai-
ja Rämö sanoo.

Cedercreutzin tila 
opistoon

Juhlavuoden kunniaksi opis-
tossa nimettiin tiloja uudes-
taan opistolle historiallisesti 
tärkeiden henkilöiden mu-
kaan. Juhlasali sai Aino Voi-
pion nimen. Kirjasto nimet-
tiin kunniatohtori, kirjailija 
Maila Talvion mukaan. Tal-

vio auttoi opistoa rahallisten 
vaikeuksien yli 1900-luvun 
alussa. Entiseksi Kuuselaksi 
kutsuttu tila nimettiin kuu-
luisan taiteilija Emil Ceder-
creutzin isän, Axel Ceder-
creutzin mukaan, joka lah-
joitti opiston päärakennuk-
sen rakentamiseen kaiken 
tarvittavan puutavaran.  

120-vuotisjuhlavuosi jat-
kuu opistolla 15. syyskuu-
ta, kun opiston alueella jär-
jestetään Aino-markkinat. 
Marraskuussa järjestettäviin 
marraskuisiin tanssiaisiin 
kutsutaan opiston nykyiset 
ja vanhat oppilaat. 

100-vuotias Satakun-
nan maakuntalaulu on 
Länsi-Suomen opiston 
entisen johtajatar Aino 
Voipion sanoittama. Ta-
rina kertoo, että Voipio 
kirjoitti lyriikat katsel-
lessaan Huittisten mai-
semia Länsi-Suomen 
opiston yläkerran ikku-
nasta. 

Voipio kirjoitti laulun 
opiston 20-vuotisjuhlaa 
varten, mutta kappaletta 
alettiin laulaa maakunta-
lauluna pian ensiesityk-
sensä eli vuoden 1912 ju-
hannuspäivän jälkeen. 36 
vuotta myöhemmin kap-
pale valikoitui virallisek-
si Satakunnan maakunta-
lauluksi.

120 vuotta

Johtajatar Aino Voipio sai nimikkoleivän
 ▶ Länsi-Suomen opiston juhlavuotta vietetään tanssiaisten ja markkinoiden merkeissä.

Aino Voipio -leipää tarjoillaan opiston juhlissa ja ryhmien vierailujen yhteydessä. Leipä on yhdistelmä 
tummaa ja vaaleaa taikinaa, paljastaa keittiötyöntekijä Raija Rämö. 

Satakunnan laulu on 
Voipion käsialaa

Lätkämieheksi tunnustautuva 
kauppias on joukkuepelaaja

 ▶ K-supermarket Torikeskuksen peräsimessä aloittanut Saku Uuranmäki kiittelee
 ammattitaitoista henkilökuntaansa ja ystävällisiä asiakkaita.

Kaupan alalla 20 vuotta työskennelleen K-supermarket Torikeskuksen uusi luotsi, Saku Uuranmäki luot-
taa henkilökuntansa ammattitaitoon, eikä aio tehdä suuria toimintalinjan muutoksia. Karkkihylly tosin 
siirtyi myyntistrategiallisesti parempaan paikkaan, lähemmäs kassoja. Viikonloppuherkuksi kauppias 
poimii karkkipussiinsa useimmiten salmiakkia.

 ■ Ikä: 42 vuotta ■ Asuinpaikka: Ylöjärvi ■ Perhe: päiväkodissa työskentelevä vaimo ja nel-
jä lasta ■ K oulutus: suurtalousesimies, myöhemmin ruoka-
mestari ja johtamisen erikoisammattitutkinto  ■ Töissä Sastamalassa: koska Torikeskus on hy-
vä kauppapaikka, halusi uusia haasteita uralleen
K-Supermarketin kauppiaana ■ Harrastukset: jääkiekko

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

Osa tuotteista 
toimitusmyyntinä. 
Ei puhelinvarauksia.

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

-  EDULLISIMMAT HINNAT -  LAAJIN VALIKOIMA SUOMEN
VAHVIMMAT
Maskun Kalustetalo Oy

Suomen Asiakastieto Oy
2012

Kampanja-aika 31.5.2012 asti.

www.masku.com

Sara pöytä 
200 cm 299,-.

395,-

69,-

89,-Sara 
tuoli + 
pehmuste.

Detroit pöytä ø 105 cm
+ 4 Folding tuolia.

Ylellinen Lucas vuodekulmasohva.
Likaahylkivällä vaalealla ja terralla Alsace-kankaalla. 
Aukeavalla vuodevaatelaatikolla +100,-.

Ainola jatkopöytä 
200 x 90 cm 
285,- (329,-).  Ainola

säätö-
tuoli. 

(129,-) 995,-

Norrlandin tiheäsyinen mänty 
takaa parhaan säänkestävyyden.

Sofi a pöytä + 6 kpl 
7-as. säädettäviä tuoleja.
Pöytä 200 x 91 cm. 
Tiheäsyistä Norrlandin 
massiivimäntyä, 
väri cappucino 995,-. 
Valkoisena 1295,-. 
Pehmusteet myydään 
erikseen alk. 19,50

Pehmusteet
myydään erikseen.

- Kesämallistot

Rahoituskampanja 
voimassa vain 
31.8.2012 asti.
Koskee yli 1500,- ostoja ja vain 
uusia tililuottoja.

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

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

KOROT0€MAKSUAIKAA kk40 kk24 kk12tai tai* *

149,-(345,-)
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 • Maija Latva

Alueviestissä alkaa juttusarja 
”Maahanmuuttajan puheen-
vuoro”, jonka lehti toteuttaa 
yhdessä Sataedun Huittisten 
toimipisteen kanssa. Sarjas-
sa esitellään erilaisten syiden 
vuoksi kotimaistaan Suo-
meen muuttaneiden henki-
löiden tarinoita, ajatuksia ja 
unelmia.

Alueviestin jakelualueella 
asuu paljon maahanmuutta-
jia ja Sataedun Huittisten toi-
mipisteessäkin opiskelee 35 
henkilöä. ”Jos mukaan las-
ketaan kaikki toimipisteem-
me eli myös Rauma, Tam-
pere ja Kankaanpää, maa-
hanmuuttajaopiskelijoita on 
noin 150”, kertoo toimiala-
johtaja Pirjo Raunio.

Hukattu voimavara 
työmarkkinoilla

”Maahanmuuttajat kohtaavat 
edelleen paljon ennakkoluu-
loja”, tietää Sataedun projek-
tipäällikkö Jaana Mäki. Hä-
nen mukaansa ennakkoluu-
lot johtuvat usein tietämättö-
myydestä. Projektityöntekijä 
Niina Kollár puolestaan pai-
nottaa, että maahanmuutta-
jat voivat tuoda työpaikoille 
paljon uutta, positiivista toi-
mintakulttuuria. ”Esimer-
kiksi hoitoalalta maahan-
muuttajat ovat saaneet pal-
jon kiitosta, koska heidän 
tapansa toimia on usein erit-
täin ihmisläheinen ja  kunni-
oittava.”

Kouluttaja Kirsti Fontai-
nen mukaan moni Suomes-
sa elävä maahanmuuttaja 
on vaarassa joutua kiertee-
seen, jossa heikko kielitaito 
estää työnsaannin. ”Kieli-
taito kuitenkin karttuu juu-
ri työelämässä”, hän muis-
tuttaa. Fontaine toivoo, että 
suomalaiset uskaltautuisi-
vat rohkeammin ottamaan 
maahanmuuttajia töihin, 
jotta nämä pääsisivät näyt-
tämään taitonsa. ”Me näem-
me täällä paljon osaamista, 
joka olisi suoraan hyödyn-
nettävissä tämänkin seudun 
työelämän tarpeisiin”, hän 
toteaa.

Ilman kielitaitoa 
syrjäytyy

Pirjo Raunio valmistelee 
parhaillaan väitöskirjaa työ-
perusteiseen maahanmuut-
toon liittyvistä koulutus-
prosesseista ja on tutkinut 
paljon kotouttamiseen vai-
kuttavia asioita. Kielen op-
piminen on hänen mukaan-
sa ensiarvoisen tärkeää, sil-
lä ilman kielitaitoa syrjäytyy. 

”Suomalaisten pitäisi myös 
antaa ulkomaalaiselle ai-
kaa oppia ja lupa tehdä vir-
heitä. Voimme miettiä, mi-
ten kauan meiltä itseltämme 
kestäisi uuden kielen oppi-
minen”, Raunio toteaa. Hän 
myös muistuttaa, että maa-
hanmuuttajien tulisi itsekin 
olla aktiivisia oppimisessaan 
ja käyttää tehokkaasti hyö-
dyksi annetut mahdollisuu-

det ja tilanteet. ”Toinen asia 
on työ, ja nämä kaksi kietou-
tuvat yhteen. Jos et osaa kiel-
tä, on vaikea saada töitä. Jos 
saat töitä, pääset ihmisten 
pariin ja voit helpommin op-

pia kieltä kuin kotona neljän 
seinän sisällä.”

Raunion mukaan työhar-
joittelu, työkokeilu ja kou-
lutuskokeilu ovat kaikki hy-
viä vaihtoehtoja kielitaidon 

parantamiseen, mutta vaati-
vat myös työyhteisöltä jous-
tavuutta ja aikaa. ”Ja jokaisella 
maahanmuuttajalla pitäisi olla 
työelämässä tukihenkilö, joka 
auttaa”, Raunio tietää.

Raunion mielestä myös per-
heen kotoutuminen on tär-
keää. ” Mitä paremmin ko-
ko perhe pääsee sisälle suo-
malaiseen yhteiskuntaan, sitä 
paremmin he voivat. Ja maa-

hanmuuttajat haluaisivat suo-
malaisia ystäviä. He haluaisi-
vat päästä tutustumaan suo-
malaisen elämään ja toimin-
tatapoihin, tavalliseen arkeen.”

Ei yhtenäinen 
ryhmä

Raunio haluaa myös muis-
tuttaa, että maahanmuutta-
jat eivät ole taustaltaan yh-
tenäinen ryhmä. ”Suomeen 
tulon syyt vaihtelevat, vain 
pieni osa tulee turvapaikan-
hakijoina, ja juuri suhtau-
tuminen pakolaisiin leimaa 
eniten yleistä keskustelua. 
Suurin osa tulee kuitenkin 
muista syistä, esimerkik-
si työhön, opiskelemaan, 
avioliiton kautta, perheen 
perässä tai seikkailunhalus-
ta”, hän selvittää ja jatkaa, 
että ihmisten suhtautumis-
ta leimaa useimmiten tietä-
mättömyys ja vieraan pelko. 

”Pitäisi uskaltaa tutustua ih-
miseen, kuunnella hänen ta-
rinansa ja kysyä, miksi hän 
toimii joissakin tilanteissa 
toisin”, Raunio opastaa.

Koska maahanmuuttaji-
en määrä Suomessa on suh-
teellisen vähäinen, heidän 
virheensä saavat suhteessa 
enemmän huomiota ja he 
leimautuvat Raunion mu-
kaan valtaväestöä helpom-
min. Raunio on myös huo-
mannut, että suhtautuminen 
maahanmuuttajiin muuttuu 
aika ajoin. ”Tällä hetkel-
lä eletään taas kriittisempää 
vaihetta”, hän toteaa.

Erilaisuus

Maahanmuuttajat saavat puheenvuoron Alueviestissä
 ▶ Muualta Suomeen muuttaneet kohtaavat edelleen paljon ennakkoluuloja, jotka johtuvat usein tietämättömyydestä.

Jaana Mäki (vasemmalla), Kirsti Fontaine ja Niina Kollár tarkastelevat ilahtuneena, että lähes kaikkien 
maahanmuuttajaopiskelijoiden kesän työssäoppimispaikat ovat selvillä.

Fardin Afganistanista:

”Olisin hyvä työntekijä, jos saisin töitä”
 • Alueviesti / Sataedu

Afganistanilainen ompeli-
ja Fardin Qorbanzadih per-
heineen tuli Suomeen vä-
hän yli kolme vuotta sitten 
turvapaikanhakijana ja asuu 
nyt Punkalaitumella. Far-
din osallistuu Sataedussa 
Huittisissa osaamiskartoi-
tukseen ja tällä hetkellä hä-
nellä on menossa ammatil-
lisen osaamisen osoittami-
nen. Prosessin aikana hän 
valmistaa upean iltapuvun 
Täydennyskoulutus- ja ke-
hitystoimialan toimialajoh-
tajalle, Pirjo Rauniolle.

Kun saavuin Suomeen 
ajattelin ensimmäiseksi, 
että haluan kouluun ja töi-
hin.

Mitä tiesit Suomesta en-
nakkoon? Olin kuullut, että 
Suomi on turvallinen ja hy-
vä maa lapsiperheille.

Suomen kieli on vaikea.
Millainen maa Suomi 

ja suomalaiset ovat? Suo-
mi on kesällä hieno paikka 
asua, mutta talvet ovat kyl-
miä. Suurin osa suomalai-
sista on mukavia, mutta jos-
kus suomalaiset kohtelevat 
ulkomaalaisia eri lailla kuin 
suomalaisia. 

Mitä yhtäläisyyksiä on 
entisessä kotimaassasi ja 
Suomessa? Neljä vuodenai-
kaa, vaikka talvet ovat Suo-
messa kylmempiä. Talvella 
Afganistanissa on kylmim-
millään -150C. Afganista-
nissa on metsoja, susia ja 
peuroja, mutta ei karhuja ja 
hirviä.

Mitä eroja on entisessä 
kotimaassasi ja Suomessa? 

Internet, kännykät ja digika-
merat tulivat Afganistaniin 
noin 10 vuotta sitten. Afga-
nistanissa ei ole paljon met-
siä ja järviä. Sodan tuhot 
näkyvät, eikä ihmisten elä-
mä ole rauhallista niin kuin 
Suomessa. Koska on sota, ei 
tavallinen afganistanilainen 
aamulla töihin tai kouluun 
lähtiessään tiedä, palaako 
hän illalla kotiin. Tavallinen 
suomalainen voi yleensä ol-
la varma , että palaa. Afga-
nistanissa ei ole paljon yri-
tyksiä.

Mitä haluaisit tuoda ko-
timaastasi Suomeen? Af-
ganistanissa perheet elävät 
toisiaan lähellä. Kun poika 
menee naimisiin, hän tu-
lee uuden vaimonsa kans-
sa asumaan äitinsä ja isänsä 
luo. Kaikki huolehtivat toi-
sistaan. Afganistanissa nuo-
ret kunnioittavat vanhem-
pia ihmisiä. Jos vaikka lää-
kärissä vanhempi ihminen 
astuu sisälle, eikä ole vapai-
ta istumapaikkoja, nousee 
nuori ja luovuttaa hänelle 
paikan.

Mitä veisit Suomesta 
Afganistaniin? Suomessa 
yhteiskunta toimii hyvin ja 
täällä on tasa-arvo, naisia ja 
lapsia kohdellaan hyvin. Jos 
Afganistanissa nainen me-
nee poliisille, hän joutuu 
odottamaan, eikä hän saa 
apua. Täällä on hyvät työ-
olot. Suomessa työntekijä 
tietää aina milloin tulla töi-
hin ja hän saa palkan ajal-
laan. Afganistanissa työn-
tekijä joutuu tekemään pal-
jon töitä, mutta työnantaja 
ei ehkä maksa palkkaa ajal-

laan tai maksaa vain osan 
palkasta.

Miten vietät vapaa ai-
kaasi? Perheen kanssa. Lei-
kin lasteni kanssa ja joskus 
pelaan jalkapalloa. Tykkään 
kalastaa, ja kuuntelen mu-
siikkia. 

Onko sinulla suomalai-
sia ystäviä? Joo, on muuta-
ma Sataedussa.

Mitä teit entisessä ko-
timaassasi? Olin ompelija. 
Ensin tein miesten ja poikien 

pukuja, sitten naisten ja tyt-
töjen vaatteita. Tein myös ti-
lauksesta Afganistanin kan-
sallispukuja. Suomessa olen 
tehnyt naisten juhlapukuja. 

Mitä työtä toivoisit teke-
väsi tulevaisuudessa Suo-
messa? Olen valmis teke-
mään mitä työtä vaan, mut-
ta haluaisin ommella. Halu-
aisin vakituisen työpaikan.

Tervehdys lukijoille: ”Oli-
sin tosi hyvä työntekijä, jos 
saisin töitä!”

 ■ Suomessa on hieno liikenne, koska täällä muut 
autot antavat tilaa ambulansseille. Afganistanis-
sa muut autot yleensä lähtevät seuraamaan am-
bulanssia. Joskus näin, kun 15 autoa ajoi ambu-
lanssin perässä. ■ Työolot ovat hyvät. Työntekijä tietää, mihin hän 
menee töihin ja milloin pääsee töistä. Viikossa on 
kaksi vapaapäivää ja on lomaa. Afganistanissa nä-
mä asiat eivät ole varmoja. Joskus on yksi vapaa-
päivä tai ei lainkaan lomaa. ■ Suomen poliisi on hyvä, auttavainen ja oikeuden-
mukainen. Suomessa poliisiin voi luottaa. Tääl-
lä tietää, että poliisi kuuntelee, vaikka et maksa 
rahaa. Afganistanissa poliisi ei tee mitään sinun 
puolestasi, jos et anna hänelle rahaa.

Fardinin TOP 3 
Suomessa:

Fardinilla on työn alla upea iltapuku, jonka hän valmistaa Sataedun täydennys-
koulutus- ja kehitystoimialan toimialajohtaja Pirjo Rauniolle.

Alueviesti toteuttaa juttusarjaa ”Maahanmuuttajan pu-
heenvuoro” yhdessä Sataedun Huittisten toimipisteen 
kanssa. Sarjassa esitellään erilaisten syiden vuoksi koti-
maistaan Suomeen muuttaneiden henkilöiden tarinoita, 
ajatuksia ja unelmia.
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Omakotiyhdistys ry

Tulevia tapahtumia
Alku- tai loppukesään on suunnitteilla jokin tapahtu-
ma, seuraa ilmoittelua paikallislehtien järjestöpalstoil-
la. Perinteinen virkistysilta on kaupungin rantasaunal-
la 8.8. Pikkujoulun vietto on jo perinne, jota jatketaan 
tänäkin vuonna. Olemme ilmoitelleet tapahtumis-
ta myös sähköpostitse. Jos et ole saanut yhdistyksel-
tä sähköpostia, niin ilmoittaisitko sähköpostiosoit-
teesi puheenjohtajalle jukka.heinonen@omakotiliitto.
fi . Meillä on hallituksessa ongelmana ettemme tiedä 
mitä jäsenistö kaipaa. Onko se asiapitoisia tilaisuuk-
sia vai tutustumismatkoja erilaisiin kohtisiin, jos niin 
minkälaisiin. Kiinnostaako risteilyt, teatteri vai jokin 
muu. Antakaa palautetta.

Sastamalankatu 70, VAMMALA. 
Puh. 03-511 2640

AVOINNA MA-PE 8.00-16.30

www.sahkoliikerantala.fi
Hopunkatu 3 38200 SASTAMALA p. 010 321 0760

RAKENTAJA JA REMONTOIJA!
SÄHKÖISTYKSET KOKENEELTA
AMMATTILAISELTA

TARVIKKEET
VALAISIMET

ATK-VERKOT

Muista kotitalousvähennys!

RAKENTAJA JA REMONTOIJA!
SÄHKÖISTYKSET KOKENEELTA
AMMATTILAISELTA

TARVIKKEET
VALAISIMET

ATK-VERKOT

Muista kotitalousvähennys!

HOPUN TEOLLISUUSALUE, TRAKINKATU 4
SASTAMALA. P. 517 9000. Av. ma-pe 8-17, la 9-13

Trakinkatu 9, Sastamala 
ma-to 7-18, la 9-14Suomalaisten toiveasunto on 

omakotitalo keskellä kaupun-
kia ja järven rannalla. Kaikkea 
ei voi saada – voidaan jättää jär-
vi ja kaupungin keskusta, mutta 
omakotitalosta ei luovuta. 

Hallitusohjelmassa maini-
taan, että asumisen laatua pi-
tää kehittää. Toivottavasti se 
tarkoittaa myös sitä, että edis-
tetään ihmisten toiveiden mu-
kaista pientaloasumista. Siinä-
pä haastetta kaupungin maan-
hankinnalle ja kaavoitukselle. 

Energiatehokkuus ja ilmas-
tonmuutoksen torjunta ovat 
olleet taikasanoja, joilla on 
käyty ja aiotaan edelleen käy-
dä omakotiasujan rahapussil-

la. Energiatehokas rakenta-
minen on sinänsä kannatetta-
va asia. Omakotiasujat osaavat 
kyllä säästää energiaa, koska 
liika kulutus ja hinnannousu 
tuntuvat välittömästi omas-
sa taloudessa. Näyttää kuiten-
kin siltä, että poliittiset päät-
täjät ovat unohtaneet kohtuu-
den linjauksissaan, joiden pe-
rusteella suositaan uusiutuvia 
energiamuotoja ja rangaistaan 
öljy- ja sähkölämmittajiä. Tä-
mä on näkynyt energialaskuis-
sa verojen jyrkänä nousuna. 
Sähkölämmitteisen omako-
titalon energiakustannuksis-
ta yksi kolmasosa on jo vero-
ja valtiolle. 

Lisäksi omakotiasujaa rasit-
tavat viime aikoina reilusti ko-
honneet kiinteistöverot ja muut 
kunnalliset maksut esim. vesi-
maksut. 

Sähkölämmityksen energia-
kertoimet ovat korkeammat 
kuin muiden lämmitysmuoto-
jen, vaikka sähkön tuottami-
seen olisi käytetty kotimaista 
vesivoimaa. Etenkin suorasta 
sähkölämmityksestä luopumi-
nen edellyttää yleensä suuria ja 
kalliita remontteja. 

Uudet rakentamismääräyk-
set tähtäävät jopa nollaener-
giataloihin. Vanhojen talo-
jen peruskorjausten saatetaan 
edellyttää täyttävän uudis-

rakentamista koskevat vaa-
timukset, mikäli ne käsittä-
vät yli 25 prosenttia raken-
nuksen arvosta. Tästä seuraa 
esim. vanhojen rintamamies-
talojen asujille ja remontoijille 
niin kohtuuttomia kustannuk-
sia, että peruskorjaukset jäävät 
tekemättä. Energiatehokkuut-
ta parantaviin korjauksiin tar-
vittaisiin lisäksi huomattavaa 
valtion tukea. Muutoin talo-
kantamme rapistuu, kun kor-
jauksiin ei ole muiden asu-
miskustannusten nousun ta-
kia enää varaa. 

Jukka Heinonen

Vammalan Seudun Omakotiyh-
distys Ry on nykyisen Sastama-
lan alueella toimiva yhdistys, 
joka puoluepoliittisesti sitoitu-
mattomana  valvoo omakoti-
talon, vapaa-ajanasunnon sekä 
pienkiinteistönomistajien oi-
keudellisia, taloudellisia ja yh-
teiskunnallisia etuja sekä edis-
tää, ohjaa ja kehittää pientalo-
valtaista asumismuotoa sekä 
parantaa asumisviihtyvyyttä. 
Pitää yhteyttä toimialansa pai-
kallisiin viranomaisiin sekä toi-
mielimiin.

Yhdistys on yksi Suomen 
Omakotiliiton 256 jäsenjär-
jestötä. Omakotiliitolla on yli 
75.000 jäsentaloutta. Vamma-

lan yhdistyksellä on jäseniä yli 
600.

Omakotilehdessä on run-
saasti tietoa mm. eri alojen il-
maisesta puhelinneuvonnas-
ta ja muista eduista. Omako-
tiliitolla on sähkösopimukset 
Kymenlaakson Sähkön ja Tur-
ku Energian kanssa. Yhdistyk-
semme jäsenmaksu on vain 20 
euroa vuosi. Jäsenmaksulla saa 
mm. 5 omakotilehteä. Liittyes-
säsi jäseneksi saat n. kahden vii-
kon kuluessa jäsenkortin ja tie-
toja jäsenedusta sekä veloituk-
setta omakotitalon huoltokir-
jan, johon voi merkitä oman 
talon korjaus- huolto- ja kulu-
tustiedot, joista on hyötyä esim. 

myydessäsi joskus taloasi. Jä-
sennumerolla pääset Omako-
tiliiton jäsensivulle, sivuilla on 
mm. Kassipalvelu, joka on tar-
koitettu yhdistyksen jäsenille 
kirpputoriksi, jossa voit ostaa, 
myydä, vaihtaa, lahjoittaa ja so-
pia vaikka kimppakyydeistä. 

Oma yhdistyksemme jär-
jestää vuosittain erillaisia ta-
pahtumia. Tänä vuonna jär-
jestämme mm. messumatkan 
Omakotimessuille, käymme 
Biolanilla. Perinteinen Tal-
linnanmatka on toukokuul-
la. Kesäteatterimatkan koh-
de on vielä avoin, mutta elo-
kuulla on jäsenistön virkistys-
ilta kaupungin rantasaunalla. 

Syyspuolen toiminta on vielä 
avoin mutta perinteisen pik-
kujoulun järjestämme hyvän 
ruuan ja hauskanpidon mer-
keissä. Yhdistyksemme sivuil-
le pääsee myös suoraan www.
omakotiliitto.fi/vammala Li-
säksi ilmoitamme tapahtu-
mista myös Alueviestin ja Tyr-
vään Sanomien seurat toimii 
palstalla. Lisäämme tiedotus-
ta myös sähköpostitse, joten 
ilmoita sähköpostiosoittee-
si liittyessäsi yhdistykseemme.

Lisätietoja saat Jukka Heino-
selta puh. 050-5718108 tai säh-
köpostilla jukka.heinonen@
omakotiliitto.fi 

Tervetuloa jäseneksi !

Vammalan Seudun 

omakotiyhdistyksen 

hallitus 2012

Puheenjohtaja 
Jukka Heinonen

050 571 8108
jukka.heinonen@omakotiliitto.fi 

Varapuheenjohtaja
Pentti Haapahuhta

050 309 1465
p.haapahuhta@gmail.com

Sihteeri
Sirpa Keskinen
050 367 9839

sirpa.keskinen@kopteri.net
Esa Pajala

Irmeli Yli-Houhala
Pertti Mäkitalo
Heikki Rantala

Juha Korkki

Tiedot yhdistyksestä 
ja Omakotiliitosta 
Jukka Heinoselta

ASUNTOLAINATARJOUS

MYÖS MEILTÄ
KYSY

TALOUSPALOMIES
SUOSITTELEE:

puh. 010 841 5700
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www.omakotiliitto.fi

Kiertokatu 14, 38210 Sastamala
puh. 0400 332 666

LUOTETTAVAA 

JÄTEHUOLTOPALVELUA

KULJETUSTEAM

TUOMINEN

Wahti on paikallaan
Jäiköhän kahvinkeitin päälle? Mitä jos tiskikone vuotaa? Mitä jos tu-

lee varkaita? Mitähän lemmikki tekee yksin kotona? Säilyykö mökillä 
peruslämpö? Voisinko säästää sähköä? Onko mökkitieltä lumet sulaneet?  

Pysyykö vene rannassa? Sujuuko lasten pihaleikit turvallisesti?

WAHTI 
VALVONTAPALVELU

on paikalla 
puolestasi

Ole huoleti

Avausmaksu 69,-AAvausmaksu 69,-

19,90 /kk

 Marttilankatu 5,  
 38200 Sastamala 

  Asiakaspalvelu  
 puh. (03) 5199 2252  

 Avoinna ma-pe 9-17
 www.esp.fi 

Tule tutustumaan palveluun!

NOUSIKO LÄMMITYSKULUSI?

UUSI ILMALÄMPÖPUMPPU ENNEN KESÄÄ, MAKSU VASTA SYYSKUUSSA!
Korotonta maksuaikaa jopa 12 kuukautta. Kampanja voimassa 1.4.–31.5.2012. Kampanjan aikana 
Hankintaturvatilillä ostosten laskutus alkaa syyskuussa 2012, jolloin valitset miten haluat maksaa 

ostoksesi. Lue tarkemmat tili- ja kampanjaehdot www.tyrvaansahkotyo.fi.

PALVELEVA ENERGIATALO

Tilaa ilmainen 
kotikäynti 
jo tänään.

Asumiseen ja kiinteistön 
ylläpitoon kohdistettu ve-
rotus, kunnalliset mak-
sut ja taksat ovat viimei-
sen neljän vuoden aika-
na nousseet huomattavasti 
enemmän kuin kuluttaja-
hinnat keskimäärin.

Edellisen hallituksen vii-
meisin toteutettu niin sa-
nottu "vihreä verouudistus" 
näyttää toteutuessaan nos-
tavan asumiskustannuk-
sia huomattavasti arvioitua 
enemmän.

Kevään 2011 eduskunta-
vaalien jälkeen muodostet-
tiin kuuden puolueen six 
pack -sateenkaarihallitus. 
Sen hallitusohjelmasta on 
luettavissa, että se näyttää 
jatkavan edeltäjänsä omak-
sumalla asumiseen ja ta-
lonpitoon kohdistetulla ve-
ronkorotuslinjalla. Siinä 
keskeisenä osiona on koti-
tekoisin konstein korottaa 

energian verotusta tällä ne-
livuotiskaudella.

Ilman kyseessä olevia 
veronkorotuksiakin on 
odotettavissa, että ener-
giamaksut ja muut etenkin 
kunnalliset asumiskustan-
nuksiin kohdistuvat mak-
sut ja taksat tulevat nouse-
maan tuntuvasti lähivuosi-
en aikana.

Kun tähän lisätään asun-
tolainojen korkovähennys-
oikeuden ja kotitalousvä-
hennyksen leikkausesityk-
set, Omakotiliitto on to-
della pettynyt.

Ensin mainittu syven-
tää asumiskulujen koko-
naisvaikutusta ja koettelee 
raskaimmin asumisuran-
sa alkupäässä olevia nuoria 
lapsiperheitä. Jälkimmäi-
nen eli kotitalousvähennys 
on ollut tähän asti menes-
tys alan ammattilaisten ja 
pienyritysten työllistäjänä 

sekä merkittävä vaikutuk-
seltaan myös harmaan ta-
louden torjuntatyössä.

Mielestäni on todella ly-
hytnäköistä ja valitetta-
vaa, jos toimenpide supis-
taa kotitalousvähennyksen 
käyttöä talonpidossa ja li-
sää harmaan talouden ris-
kiä sekä nostaa pienyritys-
ten työllistämiskynnystä.

Tutkimusten mukaan 
suomalaisten toiveasumis-
muoto on asua pientalos-
sa. Tämä asumismuoto on 
uhattuna nykyhallituksen 
linjausten mukaan talonpi-
toon ja asumiskustannuk-
siin piirtyvien uhkakuvien 
johdosta.

Suomen Omakotiliiton 
mielestä pientaloasumi-
sesta ei saa muodostua eli-
tististä asumismuotoa, jo-
hon pieni- ja keskituloisilla 
Suomessa ei ole nyt ja tule-
vaisuudessa varaa.

Hallitukset vaihtuvat, 
mutta valitettavasti halli-
tusohjelmien verolinjauk-
set ovat orjallisesti seu-
ranneet toisiaan. Mielestä-
ni ohjelmat eivät ole niin 
sanotusti kiveen hakattu-
ja, tarvittaessa niiden vai-
kutuksia on voitava tarkas-
tella kriittisesti ja niin vaa-
tiessa suorittaa päivitys se-
kä uudelleenarviointi.

Pientaloasumisen kus-
tannus- ja verokantaa on 
arvioitava kokonaisvaltai-
sesti kansantalouden pit-
käjänteisen suunnittelun 
pohjalta. Kysymyshän on 
merkittävästi kansallisva-
rallisuudesta, jota ei saisi 
tuhota lyhytnäköisesti suh-
dannepiikkien vaikutuksil-
la.

Mauri Harjula
puheenjohtaja
Suomen Omakotiliitto

Asumiskustannusten 
nousu – uhka 

pientaloasumiselle

Ympäristöministeriö 

haluaa omakotiasukkaiden 

kukkarolle

Lauri Tähtinen toi esiin 
Vieraskynä-kirjoitukses-
saan (HS 20.4.), että Suo-
messa poliittiset johtajat 
vakuuttavat kotimaisen pe-
rustuslain joka tapaukses-
sa taipuvan unionin tar-
peisiin. Samassa lehdessä 
myös kerrottiin (STT, HS 
Kotimaa 20.4.) ympäristö-
ministeriön esittävän, että 
vanhan pientalo myyjän tai 
vuokraajan pitäisi hankkia 
energiatodistus.

Koska lakiesitys kosket-
taa noin miljoonaa oma-
kotitalon omistajaa ja ajan 
mittaa toteutuessaan ai-
heuttaa asunnonomistajille 
miljardiluokan konsultti-
kustannukset, lakiehdotus 
on ehdottomasti vietävä 
perustuslakivaliokunnan 
arvioitavaksi.

Ympäristöministeriön 
toimet, kuten esimerkik-

si lait, asetukset, määräyk-
set ja ohjeet nostavat poik-
keuksetta jo nyt suuria asu-
miskustannuksiamme ja 
aiheuttavat lisää sietämä-
töntä byrokratiaa ja tyh-
jäkäyntiä. Esimerkiksi ra-
kennesuunnittelijan nor-
misto on yli satakertais-
tunut sivumäärältään 30 
vuoden aikana. Ja tahti on 
vain kiihtymässä.

Asia voisi olla toisin: mi-
nisteriön tehtäväksi pitää 
asettaa asumiskustannus-
ten nousun hillitseminen 
ja pykäläviidakon karsimi-
nen.

Ilmeisesti eduskunnas-
sakaan ei osata kiinnittää 
tähän huomiota. Moni-
mutkaiset asiat verhotaan 
"hyvillä tarkoituksilla", ja 
virkamiesten ehtymätön 
selkänoja ovat EU-direktii-
vit, joissa ei tietääkseni pa-

koteta tekemään Suomen 
olosuhteiden kannalta jär-
jenvastaisia tai kustannus-
tehottomia säädöksiä. Kan-
sallinen pelivara on ole-
massa.

Voidaan perustellusti 
kysyä, mistä nämä ener-
giakatselmusten ja -todis-
tusten tekijäkonsultit löy-
tyvät. Kuntoarvioidenkin 
tekoa on harjoiteltu pari-
kymmentä vuotta, ja am-
mattitaitoisista tekijöis-
tä on yhä puutetta, arvi-
oiden taso on vähintään 
kirjava ja luotettavuus sen 
mukaista. Tämä on todet-
tu monissa homeoikeu-
denkäynneissä. Ilman sy-
vällistä ammattitaitoa ru-
tiininomaises  ti tehdyistä 
energiatodistuksista ei ole 
hyötyä kenellekkään. In-
sinöörikielellä kirjoitet-
tu todistus ei hevin aukea 

tekniikkaaa ymmärtämät-
tömälle kansalaiselle eikä 
se voi johtaa toimenpitei-
siinkään.

Oikean tiedon jakami-
nen, talonpoikaisjärkeen 
vetoaminen ja luottamus 
kansalaisten kykyyn hoi-
taa vastuullisesti asumi-
seen liittyvää talouttaan 
tuovat parhaan tuloksen. 
Energiakatselmuskin ote-
taan keinovalikoimaan, 
jos kiinteistönomistaja 
tietää siitä varmasti hyö-
tyvänsä. Jos energiatodis-
tus on niin loistava kek-
sintö kuin ympäristömi-
nisteriö mainostaa, se 
otetaan vapaaehtoises-
ti käyttöön alta aikayksi-
kön.

Jouko Taskinen
rakennusinsinööri
Vantaa
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Onkohan kotivakuutuksesi 
oikein mitoitettu?
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Yhdessä hyvä tulee.

Jotta et yli- tai alivakuuttaisi tärkeintä omaisuuttasi, uudistimme 
kotivakuutuksemme ja teimme siitä helppotajuisen kokonaisuuden. 
Samaan pakettiin kuuluu halutessasi kiinteistön, kotisi irtaimiston 
ja kotiin tekemiesi parannustöiden vakuutus. Tule käymään Osuus-
pankissa, niin saat ratkaisun, jossa ei ole mittavirheitä, reikiä tai 
hukkapaloja. Lisää tietoa saat myös osoitteesta pohjola.fi tai soit-
tamalla 0303 0303.

Palvelunumero 0303 0303 kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0828 e/puhelu sekä 0,12 e/minuutti.

Loimi-Hämeen Jätehuolto | Kiimassuontie 127, 30420 FORSSA
Puh. (03) 424 2600 | neuvonta@lhj.  

• Ekotekotempaus on tarkoitettu kotitalouksien ja maatilojen vaarallisille jätteille.
• Keräyksessä ei oteta vastaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita eikä yritysten vaarallisia jätteitä.
• Kun öljyjätettä on yli 400 litraa, ota yhteyttä suoraan Ekokemin valtakunnalliseen öljyjätehuoltoon,
 puh. 010 7551 572
• Vaarallisia jätteitä ovat: öljyt, öljynsuodattimet, akut, paristot, loisteputket, maalit, liuottimet,
 torjunta-aineet jne.
• Kaikki ympärivuotiset vastaanottopaikat löydät osoitteesta www.lhj.   -> palvelut
Ethän tuo vaarallisia jätteitä tempauspysäkeille etukäteen!

Punkalaidun ke 23.5.2012
15.30-16.00 Pohjoisseudun nuorisoseurantalo, Vesilahdentie 691, Oriniemi
16.30-17.00 K-Huoltopiste Koskioinen Ky, Urjalantie 621, Punkalaidun   
17.30-18.00 Kiertolan koulu, Murronharjuntie 890, Punkalaidun   
18.45-19.15 Parkkipaikka Kauppakadun ja Puistotien kulmassa 
19.45-20.15 Kunnan parkkialue, Kanteenmaantie 1211, Punkalaidun 
Sastamala to 7.6.2012
15.00-15.45 Ratakatu, P-alue, jäähallia vastapäätä, Ratakatu, Sastamala
16.15-16.45 Karkun koulu,Riippilaätie 101, Sastamala
18.00-18.30 Ellivuoren tienhaara, Shell , Pirkanmaankatu 1057 , Sastamala
19.00-19.45 Illon koulu, alakenttä, Punkalaitumentie 1518, Sastamala
Kiikoinen ma 11.6.2012
16.00-16.45 Lasistudio J.Torstensson, Kiikostentie 8, Kiikoinen   
17.00-18.00 Kiikoisten SEO, Jaarantie 11, Kiikoinen
18.30-19.00 Jorma Jalonen, Niemenmaantie 785, Kiikoinen
Sastamala ti 12.6.2012
15.00-15.30 Kiimajärven kylätalo, Kiimajärventie 3 Kiikka
16.00-17.00 Vähähaaran kotiseututalo  Vehkakorventie 649, Sastamala   
17.30-18.15 Äetsän koulu ja Sarkia-lukio, Länsitie 10, Sastamala   
18.30-19.00 Pehula, tori, Sastamala
19.30-20.00 Keikyän koulu, Ketotie 1, Keikyä
Pöytyä ma 18.6.2012
14.00-14.30 Heinijoen vanha koulu, Heinikyläntie 31, Yläne
15.00-15.30 Rannanmäen levähdys/parkkipaikka 
16.00-16.30 Seppo Henrikssonin kuivurin piha, Sydänojantie 27, Uusikartano
17.30-18.00 Kirkonkylä (keskustori), Haverintie 6, Yläne
18.30-19.00 Paimenenmäki, Keihäskoski, Tourulantie 466, Yläne

Kotitalousvähennys on 
ollut tähän asti menes-
tys ammattilaisten työl-
listämisessä ja harmaiden 
markkinoiden vastaises-
sa kamppailussa. Vähen-
nys on ollut hyvä kannus-
te tarpeellisten remont-
tien tekemiseen ja maam-
me asuinrakennuskannan 
kunnossapitoon. Kotita-

lousvähennyksen käyttö 
on ollut erittäin suosittua 
omakotitaloissa, joissa re-
montoimisen kulut ovat 
talouskohtaisesti suurim-
mat. Kotitalousvähennys-
järjestelmää ei saa enää 
näivettää – tarpeellista jär-
jestelmää olisi sen sijaan 
kehitettävä. Hyvin talo on 
kaikkien meidän etu.

Kotitalousvähennyksen 
enimmäismäärä on tänä 
vuonna 2000 euroa puolisoa 
kohti sadan euron omavas-
tuulla. Vähennystä voi käyt-
tää 45 prosenttia työkustan-
nusten osuudesta. 

Myös pientalojen ener-
gia-avustusjärjestelmälle oli-
si saatava pitkäjänniteisyyttä 
ja turvattava sen riittävät re-

surssit. Molempien järjes-
telmien kehittäminen pait-
si tuo säästöjä itse asumisen 
kustannuksiin pienempien 
energiakustannusten muo-
dossa niin myös yhteyskun-
nalle maamme kansallisva-
rallisuuden, yli miljoonan 
omakotitalon ja puolen mil-
joonan  loma-asunnon, hy-
vän kunnossapidon avulla.

Hyödynnä kotitalousvähennys

Neuvontapalvelua omakotiliiton jäsenille

Laki-, rakennus- ja ener-
gianeuvonta sekä piha- ja 
puutarhaneuvonta ovat jä-
senille maksutonta puhe-
linneuvontaa, joka on kus-
tannettu jäsenmaksuva-
roin, neuvontanumero on 
01080130. Numero on sa-
ma kaikkiin neuvontapal-
veluihin.

Suomen Omakotiliitto 
järjestää jäsenilleen mak-
sutonta puhelineuvontaa 
lakiasioissa kolmena päi-
vänä viikossa. Lakineu-
vontapäivät ovat maanan-

tai, tiistai  ja keskiviikko 
klo 17.00–19.00. Lakineu-
vonta keskittyy ensisijai-
sesti pientaloasumisen ja 
-rakentamisen oikeudel-
lisiin kysymyksiin. Neu-
vonnassa on mukana usei-
ta tunnettuja asianajotoi-
mistoja mm. Tammer-Ju-
ristit Tampereelta. Jäsenet 
saavat myös alennusta 15 
% kuitenkin enintään 300 
euroa liiton yhteistyösla-
kitoimistojen toimeksian-
topalkkkioista. Tarkemmat 
tiedot omakotilehdestä.

Rakennusneuvonta on 
torstaisin klo 17.00–19.00. 
Neuvonta keskittyy ensisi-
jaisesti pientaloasumiseen 
liittyviin rakennusteknisiin 
kysymyksiin. korjausneu-
vonnasta vastaavat omako-
tiliiton rakennusteknisen 
toimikunnan jäsenet.

Energianeuvonnan päi-
vä on perjantai klo 17.00–
19.00. Kysymykset voivat 
liittyä erilaisten lämmity-
sjörjestelmien valintaan, 
käyttöön, investointi- ja 
käyttökustannuksiin sekä 

asennuksiin erityisesti sa-
neerauskohteissa, mutta 
myös uudisrakennuksissa.

Pihasuunnittelu- ja puu-
tarhaneuvonta on tiistaisin 
klo 13.00–15.00 syyskuu-
hun asti.

Omakotilehdessä on 
kaikista neuvonnoista tar-
kempaa tietoa, samalla leh-
destä näkee kuka n mil-
loinkon neuvontavuorossa. 
Muistathan ottaa jäsenkor-
rtisi esiin, sillä jäsennume-
roa kysytään ensimmäisek-
si.
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Suomen Omakotiliitto on valtakunnallinen 
pientalo- ja vapaa-ajan asukkaiden 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. 
Omakotiyhdistykset toimivat paikallisesti – 
liitto vaikuttaa valtakunnallisesti.

Nyt jo yli 73 000 jäsentä 264 yhdistyksessä. 
Liitto kasvaa ja on vahva vaikuttaja.

Suomen Omakotiliitto on 
puoluepoliittisesti sitoutu-
maton pientalo- ja Vapaa-
ajan asukkaiden edunval-
vonta- ja palvelujärjestö. 
Toiminnassaan Omakoti-
liitto edistää pientaloval-
taista elämänmuotoa ja 
sillä on asiantuntijaorga-
nisaation status.

Liiton jäsenten pääasi-
allinen asumismuoto on 
omakotitalo. Myös pari- ja 
rivitalo sekä vapaa-ajana-
sukkaat ovat oikeutetus-
ti kokeneet Omakotiliiton 
omakseen.

Suomen omakotiliit-
to on alallaan ainoa valta-
kunnallinen edunvalvon-
tajärjestö, sen toiminnan 
ydin on jäsenistön palve-
luhenkinen edunvalvonta-
työ. Työnämme on vaikut-
taa päätöksentekijöihin 
– siis kansanedustajiin, 
eduskuntaan, ministeriöi-
hin sekä muihin lakeja ja 
säädöksiä valmisteleviin 
tahoihin: tekemällä aloit-
teita, antamalla lausunto-
ja ja olemalla kutsuttuna 
mukana pientaloasumisen 

asiantuntijana useissa mi-
nisteriöiden valmistelueli-
missä.

Liiton tehokkaalla edun-
valvonta- ja palveluhen-
kisellä strategialla vaiku-
tetaan valtakunnalliseen 
pientalovaltaisen asumis-
muodon asuntopoliittisen 
ilmapiirin vahvistamiseen. 
Onnistunut tehokas ja mo-
nipuolinen edunvalvonta- 
ja palvelustrategia on siivit-
tänyt jäsenmäärän reiluun 
kasvuun ylittäen 67000 ko-
titalouden rajan.

Arvoisa pientaloasukas, 
kutsumme Sinut jouk-
koomme, sillä jokainen jä-
sen on liitolle kullan ar-
voinen, parantaen mah-
dollisuuttamme ja nostaen 
painoarvoammme koh-
tuuhintaisen pientaloasu-
misen puolestapuhujana.

Tee nyt tärkeä liittymis-
päätös. Olet lämpimästi 
tervetullut joukkoomme!

Mauri Harjula
Suomen Omakotiliiton 
puheenjohtaja

Ajattele 
esteettömyytä ajoissa

040 7166601    044 2944296
Onkiniemenkatu 4, 38200 Sastamala

Ikääntyminen tulee meil-
le kaikille eteen, eikä sen 
tuloa voi ennustaa. Vaik-
ka kodin esteettömyyden 
edellyttämiin muutotöi-
hin ei vielä olisi tarvetta, 
se kannattaisi tehdä, kun 
on vielä varpoissaan, järjis-
sään ja voimissaan. Ja kun 
itsellä on vielä sananval-
taa siihen, millaiseksi koti 
muuttuu. Samalla kun fyy-
sinen toimintakyky heik-
kenee, heikkenevät myös 
henkiset ja  taloudelliset 
edellytykset isojen remont-
tien omaehtoiseen toteut-
tamiseen. Kun kotia sanee-
rataan pakon edessä esteet-
tömäksi – esimerkiksi sai-
rauden tai onnettomuuden 
jälkeen – tulee yleensä joku 
muu, joka päättää ja mää-
rää, mitä tehdään.

Omakotitalo on ikäih-
miselle mitä parhain elin-
ympäristö. Se pakottaa liik-
kumaan ja tarjoaa miele-
kästä tekemistä, joka pitää 
henkistä ja fyysistä vireyt-

tä yllä. Sen vuoksi oman ta-
lonsa asuttavuuteen ja es-
teettömyyteen kannattaa 
panostaa suuriakin sum-
mia. Omakotitalossa saa 
elää niin kuin mieli tekee. 
Erillaiset, vaikka kuinka 
kodinomaiset, palveluasu-
misen muodot  pakoittavat 
aina sopeutumaan muiden 
laatimiin säädöksiin. Oma-
kotitalossa asuminen on 
ikäihmiselle siinäkin mie-
lessä aikaisempaa turval-
lisempaa, kun moderneil-
la turvaratkaisuilla varmis-
tetaan, että asukas saa tar-
vittaessa apua ja että taloon 
ei tule kutsumattomia vie-
raita.

Harva pystyy muutta-
maan eläkepäivikseen var-
ta vasten suunniteltuun ja 
rakennettuun estettömään 
kotiin. Useimmat asu-
vat taloissaan, jotka ovat 
oman aikansa tuotteita ja 
jotka on saneerettava uu-
den elämäntilanteen vaa-
timusten mukaiseksi. Suu-

rimmat saneeraushaasteet 
ovat asunnon tasoeroissa 
– portaissa ja kynnyksis-
sä – ja ahtaissa pesutilois-
sa. Muut asiat kuten va-
laistus, on helpompi pan-
na kuntoon. Hyvä valais-
tus on tarpeen kaikkialla, 
sillä heikko valaistus ai-
heuttaa paljon kompas-
tumisia ja muita tapatur-
mia. Ikäihminen tarvitsee 
nähdäkseen jopa 20 kertaa 
enemmän valotehoa, kuin 
mitä hän tarvitsi nuorena 
nähdäkseen yhtä kirkkaas-
ti. Sähkön säästäminen va-
laistuksessa ei kannata, ei-
vätkä nykyajan led- valot 
edes kuluta kovin paljon 
sähköä. Valoa tarvitaan, 
vaikka talo olisi kuinka 
tuttu. Ikäihmisen koti on 
myös usein kotipalvelu- ja 
sairaanhoitohenkilökun-
nan työpaikka, joten ky-
se on myös heidän ergo-
nomiastaan. Liikkumista  
haittaavat myös kynnyk-
set, joihin on helppo kom-

pastua ja joiden yli voi olla 
vaikeaa nostaa rollaattoria 
henkentyneillä käsivoimil-
la. Joissakin paikoissa, ku-
ten esimerkiksi kylpyhuo-
neeseen mentäessä, kor-
keaa kynnystä voi olla vai-
kea välttää. Silloin auttaa 
esimerkiksi oven karmiin 
kiinnitetty tukeva kahva, 
josta voi ottaa kiinni. 

Esteettömyys edellyt-
tää yleensä isoa kylpyhuo-
neremonttia, sillä vanha 
kylpyhuone on liian pieni 
ja sen oviaukko liian ka-
pea, jotta sinne mahtui-
si rollaattorin tai avusta-
jan kanssa. Esteettö-mäs-
sä kylpyhuoneessa pitäisi 
olla riittävästi tilaa, riittä-
vän leveä ovi ja riittävästi 
tukikaiteita, jotka sijoite-
taan sopiviin paikkoihin. 
Usein pienet asiat riittävät, 
helpoimmillaan esteettö-
myyttä voi parantaa vaih-
tamalla vessanpöntön is-
tuimen käsinojalliseen 
malliin.

Liity jäseneksi – ota edut talteen

NOPEIMMIN LIITYT NETISSÄ

www.finska.net
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Antti Yrjölä on ainutkertaisesti 
tallentanut Lapin luonnon videolle

 ▶ Kuvaajan suunnitelmissa on seuraavaksi tehdä ohjelmaa heille, jotka eivät itse pääse luontoon.
 • Hannu Virtanen

”Kaikki mantereet ovat ek-
soottisia ja hienoja, mut-
ta viikon vaellus tuntu-
rissa on ja halvin ja paras 
vaihtoehto”, sanoo monel-
la maailmanlaidalla ret-
keillyt videokuvaaja Ant-
ti Yrjölä.

Lappia ovat kuvanneet ja 
kuvailleet niin kuvataiteili-
jat kuin kirjailijatkin, mutta 
kiikkalainen Yrjölä on ollut 
harvinainen kuvatyöläinen 
videoidessaan pohjoisen 
maat ja maannut, tunturit 
ja tunnelmat.

Luonnon rinnalla per-
he ja liikunta ovat olleet sy-
däntä lähellä, siksipä tähän 
mennessä 24 videoeloku-
vaa tuottanut yritys sai ai-
koinaan nimen LPL-video. 
Siinä ensimmäinen L viit-
taa luontoon, P perheeseen 
ja jälkimmäinen L liikun-
taan. Lea-puoliso on kulke-
nut kaikilla matkoilla ja ret-
killä mukana. Firma muu-
ten täytti 25 vuotta helmi-
kuun lopulla.

Puuhaa onkin riittänyt, 
sillä maanrakennusyrit-
täjänä vuodet 1965-2010 
toiminut Yrjölä on luon-
tokuvaamisen ja yrittämi-
sen rinnalla viljellyt myös 
maata.

”Nämä kaikki menivät lo-
mittain ja kärsivät toinen 
toisestaan”, hän sanoo eikä 
käy kehumaan talouttakaan.

”Ehkäpä sitten 25 seuraa-
van vuoden aikana luon-

toelokuvat alkavat tuottaa”, 
hän lisää.

Auringonlaskujen 
erikoismies

Antti Yrjölää voi syyllä sanoa 
auringonlaskujen ekspertiksi. 

”Yövymme aina korkeal-
la paikalla, josta näkyvät se-
kä auringon nousut että las-
kut”, hän sanoo ja myöntää 
edelleenkin kuvaavansa nä-
mä hienot hetket, vaikka 
niitä lukuisilla tallenteilla 
jo onkin.

”Maailmanlaajuisesti aja-
tellen Lapin yötön yö on ai-
nutlaatuinen asia.”

Yrjölä laskee viettäneen-
sä ja kulkeneensa luonnossa 
10 000 tuntia. Näiltä retkiltä 
kamera on kuvannut materi-
aalia 1 000 tuntia ja kansan 
katsottaviksi tulleille tallen-
teille on tästä määrästä siir-
tynyt jotakuinkin 25 tuntia.

Elokuvista ensimmäinen 
valmistui 1997 ja oli nimel-
tään Tuntureilta ja erämaista.

”Se löytyy lähes kaikista 
kirjastoista”, Antti Yrjölä ker-
too ja sanookin kirjastojen 
olleen parhaita asiakkaita.

Toisenlaisena esimerkkinä 
hän mainitsee television. Ko-
timaisen luontoelokuvan näh-
täville saaminen Yleisradion 
kanaville on hyvin vaikeaa.

”Etelässä ei kauppa käy. 
Ulkomaalaiset on puoles-
taan suurin ostajaryhmä 
Lapissa”, hän kertoo video-
markkinoista.

Viimeisin DVD-julkaisu 
on viime kesänä kuvattu ja 
syksyllä valmistunut Islanti. 
Niin ikään uusimpiin töihin 
lukeutuu viime vuonna val-
mistunut Juhannus, joka on 
kuvattu toissa kesänä. Koti-
kulmien luontoa käsittele-
vistä elokuvista vuosien var-
relta kannattaa muistaa Kii-
majärvi-sarja.

Kaitafi lmistä 
teräväpiirtoon

”Lapinhulluuden alkujuuret 
löytyvät suunnistajista, jotka 

tekivät paljon 60- ja 70-lu-
vuilla vaellusretkiä Lappiin, 
varsinkin Saariselälle, johon 
myös me ihastuimme.”

Kuvaamisen puolella taas 
kaikki alkoi 40 vuotta sitten 
Kodakin kaitafi lmikameralla.

”Yhdelle filmille mahtui 
neljä minuuttia, ja fi lmi lä-
hetettiin kehitettäväksi Sak-
saan. Nyt teräväpiirtokame-
ran muisti on tuhatkertainen”, 
hän kuvailee kehityksen hui-
maa kulkua. Videokasettijär-
jestelmää hyödyntävällä U-
matic-kameralla Yrjölä aloit-
ti kuvaamisen 1987.

”Joka vuosi kuvasin viikon 
mittaisen reissun. Vuonna 
1997 aloin käsitellä ja tehdä 
ohjelmaa, johon otin kuvaa 
20 minuuttia jokaiselta ret-
keltä”, hän mainitsee alku-
taipaleestaan leikkaajana.

Tilanteet luonnossa ja ret-
killä ovat usein ohikiitäviä 
hetkiä, ja niihin pitää reagoi-
da nopeasti. Nykyajan kame-
ra kulkeekin kätevästi vyöllä, 
josta sen saa ripeästi käsille ja 
tapahtumaa todistamaan.

Antti Yrjölä on kuitenkin 
kuvaajana sekä leikkaajana 
luonnonrauhan ja leppoi-
suuden puolestapuhuja, mi-
kä on näkyy hänen seuraa-
vissa töissään.

”Teen leppoisalla leikka-
uksella ohjelman ihmisille, 
jotka itse eivät pääse luon-
toon. Se on valtavan iso sak-
ki. Teen heille ohjelman, jos-
sa on suomalaista luontoa ai-
dosti ja rauhallisesti esitetty-
nä, ilman mitään räpsytystä.”

Kameroiden kehitystä kuvaavat hyvin nykyaikainen teräväpiirtovideokamera 
ja 40 vuoden takainen kaitafi lmikamera. Saman kokoisista laitteista videoka-
mera tallentaa tapahtumia tuhatkertaisesti kaitafi lmiin nähden.

Inarinjärvi siintää taustalla. 40 vuotta Lappia kiertäneet Antti ja Lea saavat näihin maisemiin vihdoin 
myös oman tukikohdan tänne rakennettavasta mökistä.

Yhdysvaltojen Grand Canyon on Antti Yrjölän mukaan mahtava, mutta vaikea kuvattava.
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TAMPERE Lielahti 

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

Varaa huolto helposti: 
www.veho.fi/huolto

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

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

Reilusti parkkitilaa 

liikkeen edessä!

*5-ovinen Ford Focus 1.0 EcoBoost 125 hv –malli.
Ford Focus -mallisto alk. 22.448,95 € (autoveroton hinta 18.120 € + arvioitu autovero CO2-
päästöillä 109 g/km 3.728,95 € + toimituskulut 600 €). Ford Focus -malliston CO2-päästöt 
109–149 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 4,2-8,3 l/100 km.  Kuvan auto erikoisvarustein.

Koeaja yksi maailman parhaimmista 

moottoreista kokoluokassaan – Focus 

EcoBoost 125 hv nyt Veho Lielahdessa.

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

moottoritien päässä, Taninkatu 11.

Kaikkiin vaihtoautoihin

12 kk Veho Takuu

Fordin moottori-insinöörien taidonnäyte vastaa kulutussotaan 

– Uusi FOCUS 1.0 EcoBoost 125 hv -bensiinimoottori.

FORD FOCUS                        ford.fi

Vallankumouksellinen Focus 1.0 EcoBoost -bensiinimoottori tarjoaa 

pienestä koostaan huolimatta sporttista vääntövoimaa vaativimpiinkin 

ajo-olosuhteisiin. Uusi EcoBoost tuottaa jopa 125 hevosvoiman tehon ja 

käyttömukavuutta lisäävän 170 Newtonmetrin väännön. Huomaa CO
2
-

päästöt 114 g/km* ja polttoaineenkulutus 5,0 l/100 km*. Saatavana 

myös 100 hevosvoimaisena.

VERTAA HINTAA!
Meiltä oikeanhintaiset vaihtoautot Veho Takuulla.

Ford FOCUS 1.6 100 Trend Wagon, 
vm. -08, ajettu 60 tkm

HVI-919   Nyt 14 490  €

Ford KA 1,3 TDCi 75 Titanium 3-ov, 
vm. 10, ajettu 17 tkm

VBZ-529   Nyt 11 450  €

Ford MONDEO 1,6 EcoBoost 160 

Titanium Business Wagon, 
vm. -12, ajettu 5 tkm

OTJ-578   Nyt 35 900  €

Ford MONDEO 2,0 TDCi 140 DPF 

Ghia Wagon, vm. -09, ajettu 79 tkm

GIH-585  Nyt 22 800  €

Ford MONDEO 2,0 TDCi 140 

PwrShift Trend A Wagon, 
vm. -10, ajettu 66 tkm

VVC.178   Nyt 28 900  €

Ford MONDEO 2.0 TDCi 140 

Titanium Business 5-ov, 
vm. -08, ajettu 106 tkm

HVI-921   Nyt 19 900  €

Ford RANGER 2.5TD SuperCab 

4x4, vm.  -06, ajettu 139 tkm

JGC-612   Nyt 16 900  €

Ford S-MAX 2,0 TDCi 140 PShift 

Titanium Bsn A, vm. -12, ajettu 9 tkm

XHZ-445   Nyt 48 900  €

www.veho.fi

Syötä alla olevan vaihtoauton rekisterinumero 

hakukenttään ja näet auton kuvat lisätietoineen. 

Mene osoitteeseen:
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 • Marianna Langenoja

Huittisten keskusta oli per-
jantai-iltana harvinaisen vil-
kas, vaikka vettä sateli tuon 
tuosta. Huittisten yrittäjät 

saivat jälleen väkeä liikkeelle 
pitämällä kauppoja avoinna 
iltaan saakka. Vaikka tällä 
kertaa kauppiaat olivat val-
mistautuneet pitämään ovet 
avoinna iltakymmeneen asti, 

asiakasryntäys loppui iltayh-
deksän aikoihin. Kaupoissa 
pohdittiin, mahtoiko kello 
20 alkanut Suomi-Kanada-
peli verottaa kävijöiden lu-
kumäärää illan tunteina.

Hullun Yön 
sankarit

Huittislaiset Riitta Suo-
minen ja Kirsi Javanai-
nen uhmasivat kurjaa ke-

liä ja lähtivät jalan Hullun 
Yön hulinaan. Kaksikko 
teki ostoksiakin. Mukaan 
lähti vaatteita, tyynyliinoja 
ja lautasliinoja sekä Anne-
li Keinosen suunnittelema 

laukku. ”Lähdimme shop-
pailemaan suoraan työ-
päivän jälkeen. Olemme 
ehtineet käydä kahvillakin”, 
naiset kertoivat. 

Milla, Iida ja Jesse Täh-
tivuori lähtivät Hulluun 
Yöhön yhdessä äitinsä 
Teija Tähtivuoren kans-
sa. Lapset halusivat pääs-
tä ainakin Tiimariin, kir-
jakauppaan ja kahvilaan. 
Äidin tavoitteena oli löy-
tää mummulle äitienpäi-
välahja. ”Olemme olleet 

kaksi kertaa Hullussa Yös-
sä ja molempina kertoina 
on ollut mukavaa”, lapset 
sanoivat.

Todelliset Hullun yön 
sankarit löytyivät kuiten-
kin torilta, jossa Maija 
Tenkanen veti jumppaa 
vesisateessa. Jumppareita 
riitti ainakin jonkin ver-
ran ja kaikilla tuntui ole-
van hauskaa. ”Illalla on 
vielä luvassa body comba-
tia”, Tenkanen lupaili liti-
märille asiakkailleen.

Hullussa Yössä oli tunnelmaa

 • Marianna Langenoja

”Olisi hölmöä jäädä pois, kun 
tällaista yhteistä toimintaa 
järjestetään”, kahvila Helmen 
yrittäjä Pirjo Tuominen to-
kaisee. Vaikka Hulluna Yö-
nä yrittäjän työpäivä on pit-
kä, se tulee lopulta kannatta-
vaksi. Siitä kielii jo tilattujen 
leivosten lukumäärä: ”Tila-
simme Pyymäestä kolmin-
kertaisen määrän leivoksia 
verrattuna tavalliseen per-
jantaihin. Vähän jännittää, 
tilasinko sittenkään tarpeek-
si. Päivä on ollut todella vil-
kas aamusta saakka”, Tuomi-
nen kertoili Hullun Yön hu-
linoiden keskeltä. 

Toisaalla Kello-Hovis-
sa     palvelee asiakkaita, joi-
ta on riittänyt tasaisena vir-
tana pitkin päivää. Manni-
nen uskoo, että on yrittäjästä 
kiinni, miten kannattavaksi 
Hullu Yö tulee. Jos markki-
noi tarpeeksi ja tekee hyviä 
tarjouksia, asiakkaita riittää 
pitkälle iltaan. ”Hulluna Yö-
nä tehdään kauppoja monin-
kertaisesti verrattuna tavalli-
seen perjantaihin.” 

Solidaarisuuden 
nimissä

Sekä Mannisen että Tuo-
misen mielestä on hienoa, 
että ulkopaikkakuntalaiset-

kin löytävät tiensä Huitti-
siin Hullun Yön aikaan. ”He 
tutustuvat Huittisten katta-

vaan tarjontaan ja voivat tul-
la toistekin”, Manninen sa-
noo. Hänen mukaansa moni 

asiakas tulee kello- ja kulta-
liikkeeseenkin tekemään he-
räteostoksia. ”Jotkut ovat os-

taneet jo joululahjoja, toiset 
innostuneet hemmottele-
maan itseään.” 

Tuomisen mielestä Hullu 
Yö on siinäkin mielessä kan-
nattava tapahtuma, että se 
edesauttaa keskustan pien-
ten liikkeiden myyntiä ja nä-
kyvyyttä. ”Vähän mietityttää, 
keskittyykö Huittisten toi-
minta tuonne toiseen pää-
hän, kun Sahkoa kovasti ke-
hitetään. Onneksi tässä kah-
vila Helmen lähellä on hyviä 
liikkeitä. Me saamme niiden 
asiakkaista selvästi osamme.” 

Helena Manninen koros-
taa, että yksi Hullun Yön he-
delmistä on yhdessä tekemi-
nen ja Huittisten imagon ke-
hittäminen. ”Jo solidaarisuu-
den nimissä tapahtumasta ei 
voi jäädä pois.”

Kauppapäivä

Kolminkertaisesti munkkeja, 
moninkertaisesti asiakkaita

 ▶ Kahden erilaisen yrityksen edustajat kertovat, miksi he osallistuivat Hulluun Yöhön
 ja pitivät liikkeidensä ovet avoinna iltakymmeneen asti.

Kahvila Helmessä iloitaan siitä, että Huittisten yrit-
täjät osaavat puhaltaa yhteen hiileen. Sen myötä 
syntyy myös yhteisiä tapahtumia. Kahvilatyönteki-
jä Sari Nurmi tarjoili munkkeja ja muita herkkuja 
viime viikon perjantaina kello 22 saakka.

Helena Mannisen mukaan Hullusta Yöstä on tullut jo perinne, vaikka se järjes-
tettiin viime viikolla vasta neljännen kerran. Hänen mielestään tapahtuma on 
onnistunut tuomaan Huittista esille hyvänä kauppapaikkana. 

”He tutustuvat 

Huittisten 

kattavaan 

tarjontaan ja 

voivat tulla 

toistekin”

Vesisadetta uhmaten: Riitta Suominen ja Kirsi Javanainen varustautuivat sateenvarjoilla ja hyvillä kengillä ostoskierrosta varten.

Milla (edessä), Iida ja Jesse Tähtivuori saivat Tii-
marista Veera Dadan laittamat tarratatuoinnit. 
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 • Alueviesti

Kauden toisessa WSK Euro 
-sarjan osakilpailussa Rans-
kassa Sastamalan miehellä 
Simo Puhakalla oli vauhti 
kohdallaan. Harjoituksista 
asti Simo piti nopeinta vauh-
tia radalla ja kellottikin vii-
konlopun nopeimman kier-
rosajan harjoituksissa. Ki-
sassa renkaiden liika ku-
luminen aiheutti hieman 
ongelmia.

Epävakaassa säässä aje-
tuissa aika-ajoissa Puhakka 
sijoittui yhdeksänneksi.

”Aika-ajo oli vähän rulet-
tipeliä sään vaihdellessa ko-
ko viikonlopun ajan todella 
paljon. Kun olimme lähdös-
sä aika-ajoon, alkoi tihkut-
taa vettä. Kun lupa tuli lähteä 
radalle, ehdin vain ajaa puo-
li kierrosta ennen kuin kaa-
tosade alkoi. Joka ehti lähteä 
vähän aikaisemmin, hyötyi 
saatuaan ajaa melkein täy-
den kierroksen kuivalla ra-
dalla.”

Alkueräsijoitukset olivat 
neljäs ja viides.

”Ensimmäisessä alkueräs-
sä vauhti olisi riittänyt tul-
la maaliin kolmosena, mutta 
ei ollut järkeä riskeerata vii-
meisellä kierroksella ja yrit-
tää ohi edellä menevästä ka-
verista. Rata söi todella pal-
jon taka renkaita.”

Ensimmäiseen finaaliin 
Simo lähti neljännestä ruu-
dusta. Kun fi naaliin piti läh-
teä, kymmenen minuuttia 
ennen alkoi sataa vettä. En-

simmäinen fi naali päättyi 12. 
sijaan.

”Ensimmäisessä finaalis-
sa oli sadekeli, ja meillä on 
ollut jo jonkin aikaa ongel-
mia etujarrujen lämpiämi-
sen kanssa sateella. Tällä-
kään kerralla tehtaalta ei mi-
tään muutosta ollut tullut ki-
saan. Kun jouduin ajamaan 
toisen takana, auto ei jarrut-
tanut yhtään.”

Sunnuntaina aamu au-
keni kirkkaana ja näytti sil-
tä, että päivä saataisiin vietyä 
kuivassa kelissä läpi. Ensim-
mäiseen erään Simo startta-

si 12. ruudusta ja oli maalis-
sa kuudentena. Toisessa al-
kuerässä sijoitus huononi vä-
hän ollen kahdeksas.

Pääfinaaliin hän startta-
si seitsemännestä ruudus-
ta. Lähtö onnistui loistavasti 
ja heti ensimmäisen kurvin 
jälkeen Simo oli jo neljänte-
nä, siitä pari kierrosta ja hän 
nousi hienosti jo kolman-
neksi. Kun fi naalia oli ajet-
tu 13 kierrosta, takana ollut 
kuljettaja osui takapuskuriin 
ja jäi jumiin hetkeksi. ”Har-
mi sinänsä, sillä siinä meni 
taistelu podium-paikasta.”

Simo menetti kolme si-
jaa, ja lopputulos oli kuudes 
sija. Nyt Simo Puhakalla on 
pieni hengähdystauko. Seu-
raava kisa on Saksan mesta-
ruussarja. Se ajetaan touko-
kuun lopussa Wackersdorfi n 
radalla, jossa kesäkuun alus-
sa on myös euroopanmesta-
ruusosakilpailu.

”Tämä kisa tulee olemaan 
tärkeä, sillä saamme kerät-
tyä tarvittavaa tietoa eu-
roopanmestaruuskisaa var-
ten, joka ajetaan vain viik-
ko saksanmestaruuskisan 
jälkeen.”

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

A-OSAT 5 v
Perjantaina 18.5. tarjoamme
synttäreiden kunniaksi

KAKKUKAHVIT

Tule ihastelemaan

Onnea Autoilijalle
Synttäreiden kunniaksi
kaikki sulkaparin ostajat
saavat 5 litraa kesälasin-
pesunestettä kaupan päälle.
Tarjous voimassa A-osissa 18.-19.5.2012

Kungs Star Wash 
-pesuharja
Kolmisakarainen pesuharja
vesiliitoksella. Harjan
muodon ansiosta kapeiden
nurkkien ja pienempien
kolojen peseminenkin
on helppoa. Harja-
materiaali laadukasta 
polyesteriä.

Autovaha CarWax
PTFE 500 ml
Erikoisvaha antaa loistavan
kiillon kaikille maalipinnoille,
myös uusille ja metallihohto-
pinnoille. Ei sisällä
silikonia.

Täys-
synteettinen
moottoriöljy
5W-40
5 litran kanisteri.
API SM/CF, 
ACEA A3/B4

Liuotinpesu
HeavyClean 1 l
Tehokas liuotinpesu
kaikenlaisten pintojen
puhdistukseen maantie-
piestä, rasvasta ja
muusta vaikeasti 
irroittettavasta liasta.

Vahapesu
WaxWash
Riittoisa 
vahauksenkestoa 
tehostava pesuaine 
erityisesti ajoneuvojen
maalipinnoille.

Paikalla perjantaina myös
Opel Kadett C Coupe 3.6
Drifting-auto

ash 
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470790
15,80 l

1690

1990
3,98 l

790
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250
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Puhakan vauhti kohdallaan 
Ranskan osakilpailussa

 ▶ Seuraavaksi tähtäimessä on Saksan mestaruussarja.

Ranskassa ajettiin kauden toinen WSK Euro -sarjan osakilpailu. Simo Puha-
kan loppusijoitus oli kuudes tila.
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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

Toyota Corolla 1,4 D-4D 
Linea Sol 4ov
54tkm -08 17.950

Toyota Auris 1,6
Dual VVT-i Linea Sol 5ov 
17tkm -08 18.900

Volkswagen Golf Variant
Trendline 1,9 TDI
77 kW PowerDiesel 
65tkm -08 18.900

Hyundai I30 2,0 Di
Comfort Wagon
60tkm -10 19.500

Toyota Corolla 1,6 Valvematic
Linea Sol 4ov
18tkm -11 20.950

Mazda 6 Sedan 1,8 Elegance
5MT 4ov UB2
31tkm -08 21.500

Citroën C5 2,0i 16v
Exclusive Sedan Automaatti
40tkm -08 22.950

Ford C-max 1,6 125 hv 
Trend M5 5-ovinen
17tkm -11 24.950

Citroen C3 1,4i  Exclusive 
41tkm -09 11.950

Citroen C5 2,0i 16v Exclusive 
Berline Autom. 
107tkm -06 11.950

Toyota Camry 2,4 VVT-i
178tkm -03 14.500

Suzuki Swift 1,2 VVT GL 
3D 5MT 
1tkm -11 14.900

Citroen C5 2,0i 16v 
SX Berline AT 
126tkm -04 7.950

Toyota Avensis 1,6 VVT-i
Linea Sol Elegant 4ov 
38tkm -05 16.900

Peugeot 308 Premium 
VTi 120 5-ov
40tkm -10 16.950

Mercedes-Benz A 160 BE 3D 
16tkm -10 17.900

Chrysler Pt cruiser
2,0 A4 Touring
131tkm -01 7.950

Mercedes-Benz E 200
Classic 2,0 Bensa
206 tkm -97 4.900

Ford Mondeo 2,0i 145hv
Trend Wagon Autom
186tkm -02 6.950

Volvo S40 1,8 Classic a/c
161tkm -03 8.400

Citroen C4 1,6i 16v
SX Berline
63tkm -04 9.500

Citroen C4 1,6 16v
Exclusive Berline 
108tkm -06 9.950

Koeaja uutuudet meillä ensi viikon keskiviikkona 23.5.2012 klo 10–18.  
Tervetuloa. Tarjoilua!

CITROËN TOUR 2012 TULOSSA! Kiertueella koeajettavana mm.: 
• Uusi C4 Aircross
• Uusi DS5 Diesel Hybrid4 
• Uusi DS3 Ultra Prestige
• DS4 Sport Chic automaatti
• C5 Dynamic Exclusive

Rallilupaus 
Henri Haapamäki 

esittelee 
Citroën C2 R2 Max 

-ralliautoaan
UUSI DS5 DIESEL HYBRID4
200 HV, 99 G/KM JA 3,8 L/100 KM

UUSI C4 AIRCROSS 
CITYMAASTURI – MYÖS NELIVEDOLLA

ENNAKKO-
ESITTELYSSÄ

ENNAKKO-
ESITTELYSSÄ

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Renault Laguna 
Break Familiale RT 1,8 5h 5d

g
...... -95.......950

Saab 9000 Combi 
Sedan i 2,0 5d ............................ -89.......950

Renault Megane 
Hatchback RN 1,6i 5d

gg
................ -96...1.250

Toyota Corolla
Liftback 1,3 SE 5d 179t

yy
.............. -86...1.500

Ford Focus
1,6i 100hv Ambiente Wagon...... -00...1.650

Nissan Primera 
Hatchback 2,0 SRi 5d 187t......... -95...1.900

Toyota Corolla
1,6 16V CXi 4d

y
........................... -96...1.900

Nissan Almera 
1,6 GX 4d................................... -97...1.950

Mitsubishi Galant 
2,0 GLS TD STW ......................... -98...2.350

Toyota Carina 
e 1,6 16V EcoTronic XLi 4d

y
......... -96...2.400

Renault Twingo
1,2 108t ..................................... -04...2.950

Skoda Octavia
Combi 1,8 GLX A........................ -99...2.950

PIHASTA HALVALLA!VÄHÄN AJETTUJA  
HUIPPUYKSILÖITÄ 

LOPPUVIIKON  
MARKKINOILLA!

www.loimaanlaatuauto.fi

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

Lamminkatu 7

Myynti
040 450 7001

Huolto
040 450 7002

Myynti
040 450 7011

Huolto
040 450 7012

Hinta alk. 19 700 €
Hinta alk.

21 848,95 € Hinta alk. 36 990 €
+ 30 erilaistaHinta alk. 19 990 €

Lamminkatu 39

NYT VAIHTOAUTOKAMPAJA! Reilut alennukset, hyvitykset ja
joustava rahoitus jopa ilman käsirahaa ja korkoa!
OSTAMME JA VAIHDAMME HALVEMPAAN
MYÖS MP:T JA ASUNTOAUTOT/VAUNUT.

alk. 36 990 €
+ 30 erilaista

Nissan Juke Skoda Octavia Ford Focus
VÄLIPÄIVÄMARKKINAT!

Ford Dethleffs
Globevan 1

PE 9-17
LA 10-14

Possun 
ULKOFILE-
PIHVIT

Possun 
ULKOFILE-
PIHVIT

Naudan
JAUHELIHA
Naudan
JAUHELIHA

Sika-nauta
JAUHELIHA
Sika-nauta
JAUHELIHA

Hopunkatu 20
SASTAMALA
040 866 9596
Avoinna:
ma suljettu, ti-to 10-15
pe 10-17, la 10-14

Kuuma
MUSTA-
MAKKARA

 kg

 kg
 kg

Possun
KASSLER-
PIHVIT myös marinoituna

 kg

 kg

Monako GP-JM -kisa 
ajetaan ensi viikolla

Sastamalan Monakossa huristellaan ensi viikon sunnuntaina.

Toukokuun viimeisenä sun-
nuntaina Sastamalan Mo-
nakon Autourheilukeskuk-
sessa ajetaan jo perinteeksi 
muodostunut Monako GP-
JM -kilpailu. Yleensä hei-
näkuussa ajettu kilpailu on 
tänä vuonna siirretty ko-
keilumielessä kevättapah-
tumaksi.

Kilpailun järjestäjänä toi-
miva, AKK:n alaisuudessa 
oleva Sastamalan Autour-
heilijat odottaa noin 120-
150 kilpailijaa tähän kan-
salliseen kilpailuun, jossa 
ajetaan luokat nuoret, nai-
set, yleinen ja EVK, joka on 
lyhenne luokasta etuveto-
kardaani. "Omasta seurasta 

meillä on todennäköisesti 
vähintään yksi kuljettaja jo-
kaisessa luokassa", arvelee 
kilpailun tiedottaja Martti 
Lehtinen.

Ilmoittautumisaikaa on 
vielä jäljellä ensi viikon al-
kuun, joten tarkka osanotta-
jamäärä ei ole tiedossa.

Kilpailu alkaa kello 11.

Lallipesis kouluttaa myös 
Säkylässä ja Vampulassa
 • Alueviesti

Pesäpallosta on muodostu-
nut Köyliön Lallien ykköslaji. 
Naisten joukkue on ollut pa-

rin viime vuoden ajan pirteä 
"kärkietenijä", joka ylsi viime 
kesänä Ykköspesiksen nou-
sukarsinnan välierään. Vii-
me vuonna Lallien pesäpal-

lohuumaa vietiin Euraan, tä-
nä vuonna pesäpallokoulu 
aloittaa myös Vampulassa ja 
Säkylässä. Pesiskouluja vetää 
Katja Raitoharju. 

He tarjoavat 
sinulle

tämänkin 
Alueviestin

SUOSI 
MAINOSTAJIAMME

sinulle
tämänkin 

Alueviestin



28 Keskiviikko toukokuun 16. 2012

 • Minna Isotalo

Sastamalan Sylvään koulus-
sa yhdeksättä luokkaa käyvä 
illolainen Emmi Jokela on 
koulunsa paras ja Pirkan-
maan toiseksi paras metsä-
tietäjä. Tittelinsä hän on an-
sainnut saavuttamalla me-
nestystä Suomen Metsäyh-
distyksen sekä Biologian ja 
maantieteen opettajien lii-
ton järjestämässä valtakun-
nallisessa metsätietokilpai-
lussa.

Maakunnan tasolla muun 
muassa metsänhoitoon ja 
kasvilajien tunnistamiseen 
liittyvissä kysymyksissa ja 
tehtävissä kisattiin Tampe-
reella 2. toukokuuta. “Hopea-
sija harmittaa hieman, sillä 
vain maakunnan paras mat-
kaa kuun lopussa Metsävi-
san fi naaliin Helsinkiin”, Em-
mi toteaa, mutta lisää menes-
tymismahdollisuuksia olevan 
toki vielä 4H:n järjestämissä 
kisoissa, joihin hän on osal-
listunut niin piiri-, alue- kuin 
valtakunnankin tasolla.

Miksikään puunhalaajak-
si nuori metsätietäjä ei tun-
nustaudu, mutta suunnis-
tusharrastus vie usein met-
sän siimekseen, ja hän sanoo 
nauttivansa luonnossa liik-
kumisesta. “Metsässä on niin 
rauhallista. Se vetää puoleen-
sa.”

Suurin tekijä Emmin 
tietotaidon taustalla lie-
nee kuitenkin perhetaus-
ta. Jokeloiden perhees-
sä jokainen on jollain ta-
paa metsään hurahtanut. 

“Vanhempani ovat metsän-
omistajia, äitini on metsä-

talousinsinööri ja hänet on 
myös valittu vuoden nais-
metsänomistajaksi. Iso-
veljeni opiskelee metsä-
koneenkuljettajaksi, joten 
metsäasioiden käsittelyl-
tä ei voi meidän perheessä 
välttyä. Minua on aika hy-
vin koulittu myös jo met-

sänhoidollisiin tehtäviin”, 
Emmi hymähtää.

Katoavaa 
kansalaistaitoa?

Sylvään koulussa biologiaa 
ja maantietoa opettava Päi-
vi Suokuisma sanoo, ettei 

Metsävisassa selviä pelkällä 
koulun biologian oppimää-
rällä. Ratkaisevaa on oppi-
laan tietojen lisäksi motivaa-
tio ja kyky soveltaa omaksu-
maansa. Tampereella kilpai-
lijoiden piti muun muassa 
arvioda tietyn metsäalan ti-
lavuutta relaskoopin avulla 

sekä selvittää taimikon per-
kauksen jälkeen suoritetta-
via metsänhoidon vaiheita. 
Suokuisman mukaan kou-
lulaisten kiinnostus metsä-
tietoutta kohtaan on viime 
vuosina ollut vähäistä. ”Täl-
tä osin suomalaisten kansa-
laistaidot on varmasti hei-

kentyneet. Kouluissa oli jos-
kus valinnaisena oppiainee-
na maa- ja metsätalous sekä 
puutarhanhoito. Enää sitä ei 
monessakaan koulussa ope-
teta, Sylväälläkään se ei ole 
kuulunut opetustarjontaan 
kymmeneen vuoteen.”

”Jos kyseinen oppiaine 
olisi kuulunut opetustarjon-
taan, olisin ehdottomasta va-
linnut sen”, Emmi vakuuttaa. 

Emmi taitaa olla poikkeusta-
paus, mutta ehkäpä kiinnos-
tus alaa kohtaan nostaa vielä 
päätään, Suokuisma miettii. 

”Toivoa on, sillä Tampereella 
muutamat kollegat ilmoitti-
vat opettavansa sitä vieläkin, 
ja luulisi Sastamalan kaltai-
sesta maaseutukaupungista 
löytyvän potentiaalista op-
piainesta suurta kaupunkia 
enemmän.”

Emmi Jokela tuntee metsän ja tietää kasvilajit
 ▶ Oppiaineena maa- ja metsätalous on katoamassa koulujen opetustarjonnasta.

Metsävisassa menestyneen Emmi Jokelan tie vie 9. luokan jälkeen Vammalan lukioon. Oppiaineista eri-
tyistä kiinnostusta herättävät biologia, fysiikka ja matematiikka.

 ■ Vuonna 2012 Metsävisa järjestettiin 31.kerran.  ■ Sylvään koulussa kisaan on osallistuttu alusta alka-
en eli vuodesta 1982. ■ Visatehtävät käsittelevät metsäbiologiaa, metsätalo-
utta, metsäteollisuutta ja ympäristöasioita. Kilpai-
luun voivat osallistua kaikki perusopetuksen vuo-
siluokkien 7-9 oppilaat.

Metsävisassa on kolme tasoa:

 ■ Alkuerät kouluissa helmikuussa ■ Välikarsinta maakunnittain toukokuun alussa ■ Valtakunnallinen loppukilpailu toukokuun lopussa

Visaisia kysymyksiä 
metsästä

”Jos kyseinen oppiaine olisi 

kuulunut opetustarjontaan, olisin 

ehdottomasta valinnut sen”

FORD TRANSIT 350 L 2.4 TDI 125 hv k-auto
250 tkm, 2-renk., Webasto/kello, vetok., TCS-
luistonesto, vanerointi, metall. erik. hyllyköt, 
keskuslukko. 
TÄYD. HUOLTOKIRJA, UUSI KYTKIN ... -04

PEUGEOT 307 WAGON 1.6 1 om., 60 tkm, 
ilmast./manual., 2-renk., m-lämm. + sisäp.
SIISTI JA VIRHEETÖN
ENSIOMISTAJALTA! ............................... -07

PEUGEOT 407 SW 1.8 Esplanade 219 tkm, 
autom.ilmast., radio/CD-ajotietok., 2-renk., su-
muvalot, m-lämm.+sisäp., vetok., ABS/ESP/
ASR, 7xAirbag. JUURI HUOLLETTU HYVÄ 
LASIKATTOFARMARI EDULLISESTI .... -05

FIAT PUNTO 65 Multiuso  1 om., 52 tkm, 
ilmastointi, radio/CD, 2-renk., Bluetooth, 
m-lämmitin.
HYVÄNNÄKÖINEN JA KIVA AJAA!....... -07

NISSAN ALMERA 1.5 Comfort  5-ov., 192 
tkm, 2-renk., radio/VD, moott.lämmitin, 4xAirbag, 
ABS, kats. 19.3.2012. VARMA JA TUKEVA 
KÄYTTÖAUTO EDULLISESTI! .............. -00

HYUNDAI SONATA CRDI 2.0 Autom. 
255 tkm, autom.ilmast., vak.nop.säädin, nahka-
verhoilu, m-lämm.+sisäp., kats. 2/12. UPEA ISO 
DIESEL KAIKILLA HERKUILLA ............. -07

TOYOTA COROLLA 1.8 4WD Linea Terra
248 tkm, 2-renk./hyvät, m-lämm., vetok., radio/
CD, jakop.+muut huollot tehty.
IKÄISEKSEEN TOSI HIENO-NELIVETO.. -98

FORD FOCUS C-MAX 1.8  120 hv, 1 om., 
172 tkm, ilmastointi, 2-renk., radio/CD-ajotieto-
kone, m-lämm.+sisäp., kats. 1/12.
TODELLA SIISTI - HYVÄ AJAA! ............ -04

CITROEN C5 HDI 110 Exclusive 231 tkm, 
autom. ilmast./2-kanav., vak.nop.säädin, 
Webasto/kello, 2-renk., vetok., peruutustut-
ka edessä ja takana.  ISO DIESEL KAIKILLA 
HERKUILLA SOPIVASTI!  ......................... -06

Rahoitusesimerkki: Auton hankintahinta 15.000 €, Vaihtoauto/käsiraha 2.500 €, asiakaskorko 3,9%, laina-aika 60 kk, luo-
ton per.maksu 130 €, käsittelymaksu/kk 8 €, kk-erä 240,03 €, todell.vuosikorko 5.87 %, korot 1.278,57 €, luottohinta 14.401,87 €.

MEILTÄ LÖYDÄT HYVÄN VAIHTOAUTON JÄRKEVÄÄN HINTAAN!

Vammalan Autokeskus Ky

Lisää kuvallisia vaihtoautoja netissä: www.vammalanautokeskus.fi 

Itsenäisyydentie 5, p. 010 422 1960 automyynti. Pertti Järvinen 0500 634 319,
Juha Ranki 0500 618 073, Arto Vuorenniemi 0400 126 289

65 vuotta autokauppaa Vammalassa!

Palvelemme ark. 9-18, helatorstaina suljettu, la 10-14.  Tervetuloa reiluille autokaupoille!

RENAULT LAGUNA BREAK 2.0i 16V 
Expression 180 tkm, ilmastointi, 2-renk./hyvät, 
radio/CD-ajotietok., ABS/ESP/ASR, vak.nop. sää-
din, jakopää remontii juuri tehty.
TYYLIKÄS FARKKU-HIENO AJAA! ...... -03

PEUGEOT 406 GW 2.0 Executive vain 94 tkm, 
ilmast./autom.säät., Webasto kauko-ohj. radio
/CD-ajotietok., 2-renk./mol.aluv., sumuv. ym.
TILAVA FARKKU EDULLISESTI ................... -04

PEUGEOT BOXER 320 korkea 1.9 TD 
198 tkm, 2-renk., vetok., moott.lämm., 
kats. 10/11, huollot ja vaaditt. korj. tehty.
ERITTÄIN SIISTI JA TODELLA TILAVA! .... -99

MB E 220 CDI Autom.Tip Tronic, 426 tkm, kats. 
2/12, autom.ilmast., vak.nop.säädin, 2-renk./mol.
alus., m-lämm.+sisäp., säännöll. huollettu.
MERSU MIEHEN TOIVEAUTO! ................... -01

PEUGEOT 407 Esplanade HDI 110  117 tkm, 
ilmast./autom.säät., radio/CD-ajotietok., su-
muvalot, m-lämm., 2-renk., kats. 2/12.
TOSI NAFTAPIHI JA HIENO AJAA!      ........ -05

NISSAN NAVARA KING CAB 4x4 2.5 dCi
171 hv, 105 tkm, ilmast./autom.säät., vetok., 
radio/CD, 2-renk., Vindic-lujitemuovikuomu, 
astinlaudat ym. 
HUIPPULUOKAN AVOLAVA ISOLLA KONEELLA  -09

7.900

KYSY EDULLISTA RAHOITUSTA MEILTÄ!

VAIHTOAUTOKORKO NYT VAIN

NISSAN PRIMERA Traveller 1.8 Automaatti 
138 tkm, aut.ilm., radio/CD-ajotietok., m-lämm. 
+sisäp., ESP/EBD, 8 x Airbag, per.kamera. TOSI
HYVÄKUNTOINEN FARKKU-AUTOMAATTI -04

12.500 17.500
SEAT LEON STYLE 1.9 TDI Ecomotive 1 om. 
vain 33 tkm. ilmast./2-kanav. aut.säät., vak.
nop.säädin, sumuvalot, 2-renk./1 x aluv., juu-
ri huollettu, tosi tyylikäs 5-0v. TODELLINEN 
TALOUSIHME, PÄÄSTÖT 119g/km -10

PEUGEOT 407 SW 1.8 Wagon Trendy 1 om. 77 tkm 
ilmast./autom.säät., radio/CD, ajotietok., sumu-
valot, ABS/ESP, 7 x Airbag, irrot. vetok. JUURI 
HUOLL. + JAKOHIHNA VAIHDETTU!  ....... -08

PEUGEOT 307 WAGON 1.6 S-Edition 125 tkm, 
ilmastointi, 2-renk./aluvant., radio/CD-ajotie-
tok., m-lämm.+sisäp., 6xAirbag ym.  HUIPPU-
SIISTI - JUURI HUOLL. + JAKOP. REM.  -04

PEUGEOT BOXER 290M 2.0 HDI ilmastointi, 
ABS, Kulj. airbag, vetok./astinlaudat, webas-
to/kello, 2-renkaat, juuri huoll.+jakop. hihna 
vaihd. KESKIPITKÄ PAKU TILAA TARVIT-
SEVALLE!  .............................................-05

10.900
LAND ROVER FREELANDER 2.5 V6 S  
Automaatti, 132 tkm, ilmastointi, vak.nop.sää-
diin, 2-renk., vetok., m-lämm., jakopääremontti 
juuri tehty! VÄHÄN AJETTU VARUSTEL-
TU BENSAMAASTURI!  ................ -02

15.800
NISSAN PRIMERA WAGON 1.6 Visia 
1 om.,152 tkm, autom.ilmast., 2-renk., radio/
CD-ajotietok., lämpöpaketti, ABS/ESP, 
8xAirbag, täyd. merkkihuollettu.
UPEA JA TUKEVA PERHEFARKKU... -06

NISSAN PRIMERA 1.6 Visia Sportdeck 5-ov. 1 
om. 77 tkm, ilmast./aut.säät., radio/CD-ajotieto-ko-
ne, irrot.vetok., m-lämm.+sisäp.+puhallin, juuri 
vuosihuollettu TOSI TILAVA JA MUKAVA 
PERHEAUTO ........................................... -07

11.950

8.500

VOLVO V70 2.4 Automaatti/Momentum
174 tkm, nahkaverh., autom.ilmast./2-kanav., 
radio/CD-ajotietok., m-lämm+sisäp., 2-renk./
aluv., kattoteline, tavaraverkko, cruiser. 
HUIPPULUOKAN FARKKU SOPUHINTAAN! .. -05

15.900 7.900

7.500 8.900

7.500 sis. alv

10.900

FORD FOCUS 1.6 STW Ambiente  150 tkm,
ilmastointi, 2-renk./kesäp. aluv., m-lämm. + si-
säp., ABS, 4XAirbag ym.
JUURI HUOLL. - JUURI KATSASTETTU  -04

FORD FOCUS WAGON 1.6 trendy  1 om., 
106 tkm, ilmast., 2-renk., radio/CD-ajotietok., 
m-lämm. + sisäp., tavaraverkko, Ford-merk-
kihuollettu. 
SUOSIKKIFARKKU ENSiOMISTAJALTA  -05

7.500

VW PASSAT 2.0 FSI Comfortline 176 tkm, 
autom. ilmast./2-kanav., vak.nop.säädin, 
m-lämm. + sisäp., vetokoukku, ESP/ABS, 
radio/CD-ajotietok., 10 x Airbag. 
HUIPPULUOKAN MAANTIEAUTO! ..... -06/12

15.900

9.500

12.950 sis. alv

AUTOM.

AUTOM.

AUTOM.AUTOM.

AUTOM.

8.900

CHRYSLER VOYAGER SE 2.8 CRD Autom.
7 heng, 1 om., 126 tkm, 2-kanav. autom.ilmast., 
2-renk., vetok., m-lämm.+sisäp., polttoainetoim. 
lisälämmitin, cruiser ym. 
HYVIN HUOLLETTU TILA-DIESEL ........ -07 

19.500

NISSAN NOTE 1.4 VISIA  1 om., 83 tkm,
ilmastointi, radio/CD, vetok., m-lämm.+ sisä-
lämm., täydellisesti merkkihuollettu.
TOSI NÄPPÄRÄ JA TILAVA! .................. -07

OPEL VECTRA 1.6 Caravan 216 tkm, ilmas-
tointi, 2-renk./aluvant., vetok., m-lämm., 2xAir-
bag, kattokaiteet + kattotelineet, kats. 1/2012.
HYVÄK. ILMASTOITU FARKKU EDULL. -98

8.500

3.350

27.500 sis. alv

8.500

4.900

9.700

2.500

MAZDA PICK UP 2.2 Diesel jatko-ohj. 1 om. 
246 tkm, 2-renk, vetok, moott.lämm., 
farmikate, kats. 3/2012.
ESIM. RAKENTAJALLE EDULLISESTI!   -92

5.900 3.900

7.900 10.900

12.900

1.750

AUTOM.
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Taidenäyttely

Kannanotto empatian ja 
huolenpidon puolesta

 ▶ Kansainvälisesti tunnettu taiteilija Tilla Kekki uskoo, että maailmasta tulisi
 parempi paikka, jos naisten luontaisia ominaisuuksia arvostettaisiin enemmän.

Taideteokset Tuhma, Paha ja Syyllinen kertovat siitä, miten lapsia – ja etenkin tyttöjä – syyllistetään, vaik-
ka he vasta opettelevat elämää. Taiteilija Tilla Kekin näyttely avattiin Huittisten kaupungin talon aulas-
sa viime perjantaina Hullun Yön yhteydessä. 

 • Marianna Langenoja

Tasa-arvosta puhutaan pal-
jon, mutta maailma on yhä 
miesten, väittää kuvanveistä-
jä Tilla Kekki. Arvomaailma 
näkyy muun muassa miehis-
ten ominaisuuksien korostu-
misena. Jotta elämässä pär-
jää, pitää olla dynaaminen 
ja tehokas. Yhteiskunta ihai-
lee henkilöitä, jotka pääse-
vät eteenpäin itsenäisesti. Ei 
haittaa, vaikka matkalla pot-
kisi muita päähän.

Vahva juuri siksi

”Myös nykyajan naiset ovat 
omaksuneet miehisiä piir-

teitä, sillä naisille luontai-
set piirteet kuten empatia ja 
huolenpito eivät ole yhteis-
kunnassa enää niin arvos-
tettuja”, Kekki sanoo. Hän 
kuitenkin uskoo, että jokai-
sesta naisesta nämä ominai-
suudet löytyvät. ”Ne ovat 
säilyneet tuhansien vuosien 
takaa. Vielä joskus niitä ar-

vostettiin, kun palvottiin ju-
malattaria. Jumalattaret oli-
vat usein empaattisia ja roh-
keita.” 

Tämän päivän nainen voi 
taiteilijan mielestä osoittaa 
rohkeutensa tekemällä sen, 
minkä katsoo tarpeellisek-
si. ”Naiset, arvostakaa nai-
seuden perusominaisuuksia. 

Minun töissäni kuvatut nai-
set tekevät juuri niin ja ovat 
siksi vahvoja.” 

Tätä sanomaa Tilla Kek-
ki haluaa jakaa Huittisissa 
järjestämässään näyttelys-
sä, jossa on esillä kuparista 
hitsattuja veistoksia. Näyt-
telyn nimi on Mama Af-
rica ja siskot. Mama Afri-
calla viitataan Mama Wata 

-jumalattareen, jota tietys-
sä osassa Afrikkaa palvo-
taan yhä.  ”Näyttely on nai-
seuden ylistys”, taiteilija ki-
teyttää.

Mama Africa ja siskot on 
esillä Huittisten kaupungin-
talolla toukokuun loppuun 
saakka.

 ➤ Sastamalan päiväkotien ruokalista

Ma 21.5
Aamupala: Vehnähiutalepuuro, tuorepala
Lounas: Broilerpyörykät, perunat, kastike, 
jäävuori-varhaiskaali-ananassalaatti
Välipala: Pehmeä leipä, maksamakkara, 
paprika

Ti 22.5
Aamupala: Lesepuuro, tuorepala
Lounas: Keltainen uunikala, perunasose, 
punakaali-mustaherukkasalaatti 

Välipala: Omenavispipuuro

Ke 23.5
Aamupala: Ohrapuuro, tuorepala
Lounas: Makkarakeitto, pehmeä leipä, 
tuorepala
Välipala: Suolainen leivonnainen/ pienil-
le puuro

To 24.5
Aamupala: 2-viljanpuuro, tuorepala 

Lounas: possukastike Acapulco, riisi, 
porkkanaraaste
Välipala: Jogurtti, pehmeä leipä

Pe 25.5
Aamupala: Talon tapaan
Lounas: Jauhelihaperunasoselaatikko, to-
maatti-kurkkusalaatti
Välipala: Mangokiisseli, hapankorppu

 ➤ Sastamalan koulujen ruokalista

Ma 21.5
Broilerpyörykät, perunat, kastike, varhais-
kaali-jäävuori-ananassalaatti
Ti 22.5
Keltainen uunikala, perunamuusi, puna-
kaali-mustaherukkasalaatti

Ke 23.5
Makkarakeitto, pehmeä leipä, tuorepala

To 24.5
Possukastike Acapulco, riisi, porkkana-
raaste

Pe 25.5
Jauhelihaperunasoselaatikko, tomaatti-
kurkkusalaatti

”Näyttely on naiseuden ylistys.

Sastamalankatu 70
38210 Sastamala

03-511 2640

Keskiviikko 16.5.
Broilerin rinta, riisi/ 
Palapaisti, perunat, 
Kiisseli ..................... 7,00

Perjantai 18.5.
Lihamureke, perunat/
Piimähyytelö ........... 7,00

Tiistai 22.5.
Liha-/kesäkeitto, 
Omenapiirakka ........ 7,00

Helatorstai 17.5.

Suljettu

Maanantai 21.5.
Kinkku-/lohikiusaus, 
Kiisseli ..................... 7,00

Keskiviikko 16.5.
Pinaattikala, muusi/
perunat/Mustamakkara, 
Vispipuuro ............... 7,00

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

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

Aittalahdenkatu 6, 
Vammala 

03-511 5222

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

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

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

Keskiviikko 16.5.
Havaijinleike ............ 9,00
Jauhelihakeitto ........ 6,80 
Jälkiruoka: hovijälkiruoka

Perjantai 18.5.
Makkarakastike ....... 7,80 
Juustokasviskeitto .... 6,80

Tiistai 22.5.
Kinkkumunakas ....... 7,80
Juustosilakat............ 7,80 
Kasvissosekeitto....... 6,80

Helatorstai 17.5.

Kahvila suljettu

Maanantai 21.5.
Lihastroganoff  ......... 7,80 
Borssikeitto ............. 6,80

Keskiviikko 23.5.
Broilerleike .............. 9,00
Kasvisgratiini ........... 7,80
Lihakeitto ................ 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

Keskiviikko 16.5.
Mantelikala ............. 7,00

Perjantai 18.5.
Täytetty possupihvi .. 8,00

Tiistai 22.5.
Makkarakeitto ......... 6,00

Helaorstai 17.5.
Avoinna 12-22

 
Maanantai 21.5.
Lihamureke ............. 7,00

Keskiviikko 23.5.
Broilerkastike .......... 7,00

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

Lauttakylänkatu 14,
Huittinen

010-548 1410

Keskiviikko 16.5.
Aurajuustobroileri (VL,G),
riisi, keitetyt perunat, 
Lihamakaronilaatikko 
(L,G), Seken leivos ..... 8,00

Perjantai 18.5.
Naudanlihakastike (VL,G), 
Savulohikiusaus (VL,G), 
muusi, keitetyt perunat, 
Jätskiä ..................... 8,00

Tiistai 22.5.
Silakkapihvit (VL,G), 
Pekonipasta (VL), 
muusi, koko perunat, 
Kuutamokiisseli (G) ... 8,00

Helatorstai 17.5.

Maanantai 21.5.
Talon mureke (VL,G), 
Munakas (VL,G),
muusi, keitetyt perunat, 
Rahka (VL,G) ............ 8,00

Keskiviikko 23.5.
Pippuribroileri (VL,G), 
Nakkikastike (VL), 
riisi, muusi, 
Kääretorttu (VL) ....... 8,00

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

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

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

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

Lounas arkisin klo 10.30-15.00

Lauttakylänkatu 13, Huittinen
02-55 77 222

Päätie 20, 
Äetsä, Pehula
03-5133 133

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

Sis. 0,4 l juoman.

Lounas arkisin klo 11-14.

Rautavedenkatu, Sastamala, 050 599 0343

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

Keskiviikko 16.5.
Jauhemaksapihvit, 
muusi .......................7,00
Tonnikala-katkarapu-
pizza ....................... 7,00
Kinkkukiusaus ......... 6,50 
Siskonmakkara-
keitto ...................... 6,00

Perjantai 18.5.
Wieninleike, 
tikkuperunat ......... 13,50
Makkarakastike, 
perunat .....................7,00
Tonnikala-katkarapu-
pizza ....................... 7,00
Kreikkalainen 
salaatti .................... 6,50

Tiistai 22.5.
Hawaijinleike, 
tikkuperunat ......... 13,50
Jauhelihapihvit, 
muusi ...................... 7,00
Jauheliha, suolakurkku-
pizza .........................7,00
Kebabsalaatti .......... 6,50

Helatorstai 17.5.
Suosittelemme

Wieninleike, 
tikkuperunat ......... 13,50

Maanantai 21.5.
Hawaijinleike, 
tikkuperunat ......... 13,50
Riistakäristys, muusi ..7,00
Jauheliha, suolakurkku-
pizza .........................7,00
Uuniperunat, 
kinkkutäyte ...............6,50
 

Keskiviikko 23.5.
Porsaanleike, 
tikkuperunat ..........13,50
Lasagne ................... 7,00
Jauheliha, suolakurkku-
pizza .........................7,00
Katkarapusalaatti .... 6,50

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

Päätie 11,
32740 Sastamala

03-5133860

Helatorstai 17.5.

Suljettu

Maanantai 21.5.
Makkarakastike .......7,00
Lohikeitto ................ 5,50

Keskiviikko 23.5.
Talon kala ................7,00
Nakkikeitto .............. 5,50

Äetsä

Ma-to 10.30–22.00
Pe-la 11.00-24.00 

Su 12.00-22.00

RUOKARAVINTOLA
KEBAB

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

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

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

Lounastarjous arkisin klo 10.30-14.00

Herkulliset lounaat 
parhaista valikoimista

Keskiviikko 16.5.
Mantelikala .............7,00
Makkarakeitto ......... 5,50

Perjantai 81.5.

Suljettu

Tiistai 22.5.
Broilerinfi lepihvi ....... 7,00
Pekoni-sipulikeitto... 5,50
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 ➤ Myydään

Lannoitteeksi sian virtsaa
Sastamalassa

040 837 2947

Kiikoisten kunta myy keskellä Jaaran kylän kulttuuri-
ympäristöä sijaitsevan noin 100-vuotiaan hirsirunkoi-
sen ns. eläinlääkäritalon. Taloon on tehty kaksi puu-
runkoista laajennusosaa, toinen 1960-luvun alussa ja 
toinen 1980. Asuinhuoneisto käsittää 4 mh+oh, tarjoi-
lu-, ruoka- ja kylpyhuoneen sekä eteistilat, yhteensä 
noin 186 m2. Lämmitysjärjestelmänä on öljykeskus-
lämmitys. Rakennus on liitetty kunnan vesi- ja viemäri-
verkostoon. Tontin pinta-ala on noin 0,31 ha. Osoite on 
Kiikantie 37, Kiikoinen. Hintapyyntö on pohjahintana 
90.000 euroa. Katso lisätietoja www.kiikoinen.fi ja 
www.etuovi.com kohdenumero: 396041.
Kirjalliset tarjoukset pyydetään toimittamaan suljetus-
sa kirjekuoressa 08.06.2012 klo 12.00 mennessä 
osoitteella Kiikoisten kunta, Kiikostentie 316, 38360 
Kiikoinen. Kuoreen merkintä ”Tarjous eläinlääkäritalos-
ta”. Sovi esittelystä, vs. kunnanrakennusmestari Veik-
ko Virta, puh. 040 488 0213. 

OMAKOTITONTTEJA
YHDELLÄ EUROLLA
Kiikoisten kunnan kaikkien myynnissä olevien oma-
kotitalotonttien myyntihinta on yksi euro / tontti 31.08. 
2012 saakka. Lisätiedot: puh. 040 488 0200 ja 
www.kiikoinen.fi.

Entinen
eläinlääkäritalo
Kiikoisten
kunnan
Jaaran kylän
kulttuuri-
ympäristössä

Myydään 
Rautavedenkatu 15 A 11,

3 krs, 95 neliötä
Mm. sauna, poreamme, parvekkeet pihalle ja 

järvelle. Kunto hyvä +, talossa hissi.
Tarjousten perusteella.

Yht.otto Mauri Mäkinen 0400-441155

Omarantainen koti
ydinkeskustassa132/202 m2

2 at + lämmin talli. Pelletti/aurinkolämmitys.
Risto Rytin katu 54 Huittinen. Hp. 194 000 €

040 - 767 65 58 tai 040 -900 12 88

Kysy myös muita myynnissämme olevia uusia, 
valmiita kerrostaloasuntoja!

Erna Juuruskorpi
myyntineuvottelija

044 5591 962

Sampu OKT n. 212/245 m²
6-7 h, k, khh, s. Kaunis ja hyvin pidetty v. -02 
rak.  avara koti tilavine oleskelu- ja aulatiloineen. 
Toimivat, nykyaikaiset kodinhoitoratkaisut, run-
saasti säilytystiloja. Luonnonkaunis n. 5000 m²:n 
tontti,  jonka maisemat rajoittuvat metsikköön ja 
kauniiseen peltomaisemaan. Lämmin autotallira-
kennus antaa mahdollisuuden harrastetiloihin 
sekä nikkarointiin. Tämä koti suurelle perheelle, 
vai kaipaatko muuten vain väljyyttä asumiseen, 
tässä ratkaisu sinulle. Hp. 257.000 € / Raska-
lantie 38. Esittely klo 12.15-13.00

Vapaa-ajan asunto
Sastamala, Vinkkilä     n. 45 / 66m²
Talviasuttava, tupakeittiö, kph,s,wc+ parvi. Rv. 
2001. Luonnonkauniilla 8800 m² tontilla. Haavei-
letko mökistä veden äärellä, tässä se on, suuri 
lähdepohjainen lampi laitureineen! Ei häiritseviä 
naapureita. Eikä mökillekään tarvitse pitkä matka 
olla, tämäkin sen todistaa. Parvelta käynti tilavalle 
suojaisalle parvekkeelle, jossa voit nauttia ilta-
auringosta ja lammen kimalluksesta. Oma lähde-
pohjainen vesikaivo. Hp. 130.000 € / Kotajär-
ventie 202. Esittely  klo 14.00-15.00

Sampu OKT n. 80 m²
3 h, k, s. Tämä ryhdikäs koti on rak.-55, josta on 
vuosien saatossa pidetty erinomaisen hyvää huol-
ta. Tasainen hoidettu n. 1000 m²:n tontti  nurmipi-
hoineen ja, helppohoitoisine istutuksineen tarjoaa 
kivat puitteet asumiseen. Autotallissa tilaa nikka-
rointiin, päivän päätteeksi nautit vaikka pihasau-
nan lempeistä löylyistä. Taloon tehty paljon 
remontteja, kuten peltikate, ulkovuoraus sekä 
eristykset. Tässä pienen perheen koti, johon pää-
set muuttamaan vaikka heti.  Hp. 95.000 € / Ra-
tatie 32.  Esittely klo 16.00-16.30

Hein-Erkkilä  OKT n. 150/ 250 m²
5h, k. s. Tämä arkkitehdin suunnittelema, vuonna 
1957 rakennettu koti kaipaa kipeästi uutta 
kodinhengetärtä, materiaaleiltaan ja tekniikal-
taan alkuperäiskuntoinen. Mahdollisuuksien talo, 
joko itsellesi, perheellesi tai jopa yrityskäyttöön, 
päästä rohkeutesi irti ja tee tästä unelmiesi koti! 
2000-luvun alussa vesikatto sekä etelänpuolei-
nen ulkovuorilauta uusittu sekä tehty sadevesi-
järjestelmä. Kokonaisrakennusoikeus  915 m²:n 
tontilla n. 410 m². Kuntokartoitus tehty 10/2011. 
Vapautuu heti! Hp. 125.000 € / Prantinkatu 
8. Esittely klo 17.00-17.30

Keskusta, OKT n.192m²/255m²
5 h, k, th, ph, s. Aivan keskustan tuntumassa 
v.-65 rakennettu ok-talo. Valoisa ja iso olohuone. 
Keittiö laajennettu erkkeri-ikkunoin. Suojaisa 
oleskelupiha. Helppohoitoinen 1129 m²n tontti. 
Öljykeskuslämmitys, ilmalämpöpumppu. Hyvät 
varastotilat, autotalli + autokatos. Kaupungin 
vesi-ja viemäriliittymät. Koulut, kirkko ja keskus-
tan palvelut lähellä. Hp. 159.000 € / Tornitie 6.
Esittely  klo 17.00-17.30

Keskusta, OKT n.105m²/130m²
4h, k, khh, ph,s. Näppärä koti pienelle perheel-
le, keskustan palveluiden, seurakunnan ja koulu-
jen läheisyydessä. Selkeä kulmatontti ja helppo-
hoitoinen, tasainen pihamaa, suojaisa sisäpiha. 
Keskuslämmitys, sekä öljyllä että puulla, lisäksi 
takka ja ilmalämpöpumppu. Käyttövesiputket 
uusittu, kattomuoto vaihdettu aumakatoksi. 
Kahden auton talli. Hp.160.000 € /Tornitie 1.
Esittely klo 17.30-18.00

Rekikoski (Nanhia)   OKT n.140 / 160m²
5 h, k, aula, s, kuisti. Kodikas, nuorekkaasti 2 
vuotta sitten sisäremontoitu ja 2000-luvulla 
peruskorjattu 1,5 kerroksinen talo n. 1,5 ha:n 
tontilla. Kolme varaavaa tulisijaa. Tilava osittain 
katettu terassi.  Oma lähdevesikaivo. Pihapiirissä 
vanhat sikala ja kuivurirakennukset. Hp. 159.000 
€ / Kömintie 17. Esittely klo 18.30-19.00

ESITTELEMME TO 17.5.

ESITTELEMME MA 21.5.

 ➤ Kokoukset

KIIKOISTEN
KUNTOILIJAT RY.

Yhdistyksen

KEVÄTKOKOUS
pe 25.5.2012 klo 19.00

Toukolan koulun kentän 
huoltorakennuksessa.

Käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat.

Tervetuloa

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN
varsinainen

OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään Sammaljoen Sampolassa os. Houhajärventie 1124

31.5.2012 klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Kahvitarjoilu ennen kokousta.
Tervetuloa.

Tähtisen yksityistien 
VUOSIKOKOUS 
sääntömääräiset asiat. 
Tähtisentie 254:ssä 
ma 4.6. klo 17.30.
Tervetuloa!
Puheenjohtaja 

Korkeenojan
yksityistien

TIEKOKOUS
Ke 30.5.2012

klo 18.00
Jukka Haavistolla

Äetsän
Kunto -81 ry:n
sääntömääräinen

kevätkokous ja
siivoustalkoot
Lammelassa to 24.5.
talkoot klo 16.00 alk.,
kokous klo 18.00.
Tervetuloa!

[A]

Puistokatu 18, Sastamala
P. (03) 511 4714, 040 129 3927,
050 566 3120

www.vkv-asunnot.fi

OMAKOTITALOJA
Sastamala Karkku 
8h+k+khh+kph+wc+et 
218/330 m²
Komeassa vesistömiljöössä aiem-
min Karkun pappilana toiminut v. -52 
valm. ryhdikäs ja erittäin tilava hirsi-
runkoinen kiinteistö. Suuri 9200 m² 
vehreä määräalatontti. H. 210.000 €.  
- Jätä tarjouksesi ke 13.6.2012 klo 
12:00 mennessä. 
Sastamala Kiikka 
8h+k+2wc+kph+aula+et+parv 
225/400 m²
- Arvostatko maisemaestetiikkaa? 
Tässä kohteessa sitä on parhaim-
millaan! Kiikan peruspalvelujen 
äärellä aiemmin Kiikan pappilana toi-
minut tilava v. -58 valm. tiilirunkoinen 
kiinteistö. Käyttövesiputket, keittiö-
kalusteet ja -koneet uusittu 2000-
luvulla. Rinteinen 5000 m² määräala-
tontti, joka ulottuu lähes rantaan asti.   
H. 220.000 €. 
- Jätä tarjouksesi ke 13.6.2012 
klo 12:00 mennessä.  
Sastamala Sastamala 
3h+k+takkah+wc+saunaos.+ 
1h+kk+wc+et+autotalli+ var 
161/184 m²
Sijainniltaan keskeisellä paikalla v. 
- 71 valm. tiiliverhoitu, tilava lapsiper-
heen koti, jossa päiväkoti ja koulut 
lähellä! Käytännönläheinen ja valoisa 
pohjaratkaisu lisää asuinviihtyvyyttä.   
Hp. 128.000 €
Punkalaidun Oriniemi 
4h+k+khh+2wc+saunaos+
var.+autotalli n. 150 m²
60 -luvulla valm. nopeasti vapautuva 
puurunkoinen, ent. liike/asuintalo 
isolla 2450 m² tontilla kylätaaja-
massa.  Vesikeskuslämmitys, kattila 
uusittu 2008.  Hp. 75.000 €
Lavia Keskusta 
3h+k+wc+sauna+takkah+var+
autotalli 115/170m²
Kylätaajamassa palvelujen äärellä 
puu / tiilitalo.  Helppohoitoinen tilava 
metsäinen tontti 2430 m².  
Hp. 87.000 €

KERROSTALO-OSAKKEITA
Sastamala Keskusta 
3h+k+sauna 80 m²+2parv.
Ydinkeskustassa sivukadulla erittäin 
hyvällä pohjaratkaisulla v. -81 valm. 
siisti huoneisto.  Hyvä taloyhtiö, jossa 
monipuoliset tilat. 3/4 krs, hissitalo 
Toimi pian!  Hp. 149.000 €
Sastamala keskusta 
2h+k+kph 54,5 m²
Edullisessa taloyhtiössä keskustan 
sykkeessä v. -75 valm. tehokasne-
liöinen huoneisto. Taloyhtiössä mm. 
autohalli sekä uima-allas.   
Hp. 79.000 €

RIVITALO-OSAKKEITA
Sastamala Pehula 
3h+k+saunaos. 80 m² 
+var+autotalli 
Erittäin kodikas ja hyvällä pohjarat-
kaisulla luotu päätyasunto, jossa 
asumismukavuutta lisää oma sauna. 
Huoneistokohtainen autotalli sekä 
varasto. Vhp. 80.000 €
Sastamala Kiikka 
2h+k+wc+saunaos. 62 m²+var.
Viihtyisä v. – 75 valm. hyväkuntoinen 
pienkoti rauhallisessa taloyhtiössä, 
jossa kodikas pohjaratkaisu. Olohuo-
neesta avartuu ihastuttavaksi laitettu 
piha-alue länteen! Käyttövesiputket 
uusittu v. 2011. Vhp. 65.000 €

VAPAA-AIKAAN
Sastamala Kiikka 
1h+sauna+terassi 22/28 m²
Luonnonrauhassa vesistön äärellä, 
puustoisella rinnetontilla soma kesä-
koti! 2000 m² rantatontti, jossa raken-
nusoikeutta jäljellä 80 m². Rannassa 
pieni savusauna!  Hp. 99.000 €

Varaa esittelyaikasi.  Tervetuloa tutustumaan!

Kuolinpesän selvityksen johdosta myydään

Sastamalassa os. Ojakatu 2 A 3 (Keikyä) 
sijaitsevassa As Oy Äetsänhovissa 

2h + kk + wc. 
Yhteensä 37,5 m2 käsittävä asunto-osake.

Näyttö to 17.5.2012 klo 12.00–13.00 
tai sopimuksen mukaan. 

Läh: Heimo Ala-Haavisto 
puh. 02-569 956 tai 040-503 5878

010 2290 420

VVVAAAMMMMMMAAALLAA

Jakajan 
paikka

avoinna

OLEMME 
FACEBOOKISSA!

Ravikausi käynnistyy 
Kokemäellä sunnuntaina

 ▶ She Loves You ja Sataravi tarjoavat 
 kauden aloituksen kunniaksi kakkukahvit.
 • Alueviesti

Kokemäen ravikausi käyn-
nistuu TotoTV raveilla tu-
levana sunnuntaina  kel-
lo 13.00. Päivän päälähtönä 
on perinteinen Vilperi-ajo, 
jossa kilpailee huippuhe-
vosia. 3000 euron ykkös-
palkinnosta kisaavat muun 
muassa Mikkelin Kunin-
kuusraveihin mielivät Köp-
pinen, Oktaavia, Marimin, 
Veeran Turo ja Hullumies. 
Niitä vastaan asettuu tauol-
ta palaava Harri Koivusen 
ohjastama Erikasson, jonka 
paluuta radoille on odotet-
tu innolla. 

Kokemäen kaviouralla 
ja varikolla nähdään Suo-
men huippulainaohjasta-
jia ja valmentajia, jotka tuo-
vat lisäväriä lähes jokaiseen 
lähtöön. Kokemäen kauden 
avauksessa on kaikkiaan 11 
mielenkiintoista lähtöä sekä 

ponilähtö, joka ajetaan kel-
lo 12.30.

Ensimmäinen koelähtö kel-
lo 11.45  on saanut listoilleen 
jenkkioriin Pirlon hakemaan 
kilpailuoikeutta Suomessa. 
Omistaja on tuttu huipputam-

ma She Loves Youn takaa, Ol-
li-Pekka Kallasvuo.

She Loves You ja Sataravi 
tarjoavat kauden aloituksen 
kunniaksi kakkukahvit kello 
12.00 alkaen 1500 ensimmäi-
selle ravivieraalle.

Kokemäki oli vuoden kesärata 2010 ja kausi 2012 
starttaa tulevana sunnuntaina. Tero Alamäki selos-
taa ravit tuttuun tyyliin. 
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 • Suoma Tirkkonen

Säkylän Iso-Vimmassa pide-
tään 26.5. suuri kevättempa-
us, jonka järjestää 15 vuotta 
toiminut, maakuntakyläksi 
vuonna 2004 valittu Lännen 
Kyläyhdistys yhdessä ympä-
ristön kumppanien kanssa. 

Kaiken kansan kevättem-
pauksen avaa Säkylän kun-
nanjohtaja Teuvo Mäenpää. 
Tilaisuuden juontaa Veera 
Hälinen-Koski. 

Ohjelmaa ja ostettavaa on 
monenlaista ja ohjelmassa 
on myös yhteislaulua hanu-
rimusiikin säestyksellä. Pai-
kallisten hanuristien esityk-
set viihdyttävät tempausvä-
keä pitkin päivää. 

”Suuri kevättempaus ky-
syy suuren määrän talkoo-
työtä. Onneksi myös nuo-
ri väestö ja kyläyhdistyksen 
yhteistyökumppaneita on 
mukana järjestelyissä. Kai-
ken kruunaa 15-vuotiaan 
yhdistyksen tarjoamat täyte-
kakkukahvit”, kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Silja Sa-
veljeff  kertoo.

Suuri kevättempaus jär-
jestetään kello 13–16  Län-
nen Tehtaiden kainalossa, 
tehtaalle johtavan Maakun-
nantien varressa tehdasalu-
een parkkipaikalla. 

Esillä myös Porin Prikaa-
tin kalustoa 

Tempauksessa esitellään 
myös Porin Prikaatia ja sen 

kalustoa, muun muassa Pa-
seja. Pyhäjärviteatteri esit-
täytyy ja tarjoaa näytöskat-
kelman. Tietokilpailun ai-
heena on Lännen kyläyh-
distyksen alue ja toiminta. 
Lapsille on omaa ohjelmaa.

”Tempauksessa selviää Sä-
kylän Pesue -hankkeen toi-
minta ja tarkoitus. Jo hyviä 
saavutuksia saanutta han-
ketta esittelee Outi Mänty-
nen. Myös hanke TT&ee au-
keaa tempausväelle”, Savel-
jeff   kertoo.

Tapahtumassa on myös 
muun muassa 4H:n eläinpi-
ha ja työnäytöksessä esitel-
lään, miten taitavasti moot-
torisaha puree puupölliä. 
Tuloksena syntyy komea 
karhu ja metso sekä muuta 
puutaidetta.

Myyntipöydiltä löytyy 
esimerkiksi käsitöitä, taimia 
ja leivonnaisia.

➤ Koulut ja kurssit

 ➤ Kutsut ➤ Kiitokset

 ➤ Ostetaan

 ➤ Huutokaupat
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Perinteinen kesäkauden 
avaus ulkona

Nuutajärventie 1513
SU 20.5. klo 13.00
Myydään mm. haitarista - 

pihakalustoon. Maksu käteinen.
Katso Google: vasarat paukkuu.

TERVETULOA!
Puh. 0400 920 438

Vasarat paukkuu
Urjalassa

HUUTOKAUPPA
Itsenäisyydentie 64 Sastamala 19.5. klo 10

Rautakaupan irtainta.
Katso: huutokaupat.com kohde 21794

RAKENTAMATON TONTTI 
ASEMAKAAVA-ALUEELLA 
HUITTISISSA 
Nettihuutokauppa www.huutokaupat.com inter-
net-sivustolla 25.4.2012-21.5.2012 kello 12.00. 
Satakunnan ulosottovirasto myy Huittisissa osoit-
teessa Valkamakuja 3 sijaitsevan erillispientalo-
tontin. Tontin pinta-ala on 3055 m2. Katso tarkem-
mat tiedot ja myyntiesite internet-sivustolta 
www.huutokaupat.com, kohdenumero 21505.

Etsimme myytäväksi asiakkaillemme
Omakotitaloja, Maa- ja Metsätiloja, Tontteja, 

Rivi-, Paritaloja, Huoneistoja, 
Vapaa-ajan asuntoja, Mökkejä.

puh. 040-759 3519
kauppias@kiinteistokauppias.fi

Suomen Asunto- ja Kiinteistökauppias Oy LKV
PL 205, 00120 Helsinki  (Vp. 2,46%-4,92%, min. 2460 €)

Kiitos!Kiitos!

Sydämelliset
KIITOKSET
teille kaikille,
jotka muistitte minua
90-vuotissyntymä-
päivänäni.

Onni Saha

Kutsu

Avoimet ovet Palvelukoti Ilolassa 
26.5.2012 klo 12-15

Sukulaiset ja ystävät tervetuloa

Heimolaan lauantaina 16.6.2012 klo 15.00
Riikka ja Esko Karimäki

Mahdolliset muistamiset tilille: FI55 5127 1420 0243 20

Ilmoitathan tulostasi 31.5. mennessä numeroon 046 882 7813 Riikka tai 
040 764 8309 Susanna 

Riikka 60-v

 ➤ Sekalaista

Parturi-kampaamo Anne Heino 
PALVELEE ASIAKKAITAAN

kesä-heinäkuussa ti-pe 8-15

Elokuussa koulun alkaessa 
jään kotiin Kaapon tueksi koulutielle

Ystävät, tervetuloa juhlistamaan Eeva Suonpään
60-vuotissyntymäpäivää kotiimme, Hirvitie 9,

tiistaina 22.5.2012 klo 15 alkaen.

Mahdolliset muistamiset pyydämme 
ohjaamaan Eeva Suonpään lahjatilille 
FI75 4456 1520 0721 81 – käytettäväksi

vapaaehtoistyön tukitoiminnassa.

   Eeva ja Miikka Suonpää

 HUUTOKAUPPA
su 20.5. klo 13

KIRJATIE 5 (Siwan takana), Huittinen
Esim. lasia, pienhuone-, puutarha- ja työkaluja.

Meklari E. Maja. Puffetti

 HUUTOKAUPPA

Elämää kylillä

Suuri kevättempaus Säkylän Iso-Vimmassa 

Säkylän Iso-Vimman suuressa kevättempaukses-
sa 26.5.Lännen Kyläyhdistys panee parastaan yh-
teistyökumppaneineen, jotta 15-vuotisen toimin-
nan kunniaksi järjestettävästä tempauksesta tulisi 
mukavat kaiken kansan kekkerit. Myös kevään 2011 
tempauksessa oli hauskaa ohjelmaa ja monenlaista 
ostettavaa. Kuva: Suoma Tirkkonen.

Konsertti ja yhteislaulua 
Mouhijärven kirjastolla
Marianne Fontaine ja Lasse Rajalampi konsertoi-
vat Mouhijärven uudessa kirjastossa tänään. Kon-
sertti alkaa kello 18. Marianne laulaa konsertin alus-
sa ikivihreitä sävelmiä, joista mainittakoon muun 
muassa Suvivalssi, Eva, Hurmio, La Cumparsita, 
Tulisuudelma, ja Budapestin yössä.

Väliajalla on tarjolla Mouhijärven Osuuspankin 
tarjoamat täytekakkukahvit, jotka sisältyvät ohjel-
man hintaan. Ohjelmassa on myös yhteislauluosio.

Poistopäivien tuotosta 
osa lahjoitetaan 
vanhainkodille
Vammalan Nuorkauppakamarin projektiryhmä 
kumppaneineen järjestää tulevana lauantaina kello 
10 alkaen entisen Kauppahuoneen Käytettyjen pi-
ha-alueella tempauksen, jossa myydään muun mu-
assa kone-, urheilu- ja sekatavarakaupan uutta tava-
raa. Myytäviä tuotteita on saatu lahjoituksena pai-
kallisista erikoisliikkeistä. Tapahtumassa palvelee 
myös puff etti.

Nuorkauppakamari lahjoittaa osan saaduista 
tuotoista Hopun vanhainkodin virikesalin varus-
tukseen.

Aikapojilla konsertti 
ja levynjulkaisu
Aikapojat ovat tehneet cd-levyn, jonka nimi on 
`Muistoja Syväriltä.` Kappaleiden valinta noudat-
telee kuoron perinteistä linjaa. Veteraaniperinnet-
tä haluttiin tallentaa nykyisille ja tuleville sukupol-
ville. Tämä on ollut kuoron tavoite jo pitkään ja nyt 
se on toteutunut.

Levynjulkaisukonsertti pidetään tulevan sun-
nuntaina Stormissa Lopenkulman nuorisoseuran-
talolla kello 15.

Aikapoikakuoro on toiminut 15 vuotta ja heidän 
toimintaansa on aina kuulunut veteraanien kunni-
oitus ja toiminta heidän kanssaan.

Kiitosilta 
Via Dolorosan tekijöille
Sastamalan seurakunta järjestää kiitosillan kaikille 
Via Dolorosan tekemiseen osallistuneille Houhajär-
ven Leirimajalla sunnuntaina 20. toukokuuta. Kiito-
silta alkaa kello 16.
Sauna lämpiää ja järvikin on avattu. Illan aikana 
katsotaan myös Aaro Mäkelän tekemä video Via 
Dolorosasta. 

Via Dolorosa on talkootyön voimannäyttä. Ristin 
tie syntyy lähes 200 vapaaehtoisen yhteisenä pon-
nistuksena rakennustalkoista hiljaiseen viikkoon 
ja lopulta purkutalkoisiin. Tänä vuonna Via Dolo-
rosan kävi kulkemassa runsas 1800 seurakuntalaista.

Naistenpäivä kutsuu 
Leiriaholle
Kiikan Haapaniemessä, Leiriaholla vietetään nais-
tenpäivää lauantaina 19. toukokuuta. Päivän teema-
na on ”Surun pisaroista arjen helmihetkiin”. Leiri-
ahon ovet avautuvat kello 13, kotiinlähdön aika on 
iltakahdeksalta.

Tarjolla on ohjelmaa aikuiseen makuun: hyvin-
vointikouluttaja, lehtori Annukka Häkämies alus-
taa keskustelua arjessa jaksamisesta ja elämän ruuh-
kavuosista. 

Jukopliut, 
lähretääs Lopelle
Sastamalan seurakunta järjestää miesten retken kir-
jailija Sakari Pälsin ja Fallesmannin Arvon koti-
maisemiin. Päivän aikana ryhmä tutustuu sekä Ar-
von kolttosiin, Pälsin huumoriin että myös tärkeim-
piin Lopen nähtävyyksiin.

Retkipäivä on sunnuntai 19. elokuuta. Matkaan 
lähdetään kello 7.30 Vammalan seurakuntatalolta. 
Bussi palaa samaan paikkaan noin kello 18.

Seurakunta on varannut 40 paikkaa miesten 
retkeä varten. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.7. 
mennessä Olavi Sorvalle.

Voit jättää 
Aluetori-

ilmoituksesi 
myös 

internetissä

www.alueviesti.fi 

Lue ja kommentoi  
paikallisia uutisia 

ja asioita

www.alueviesti.fi 

SASTAMALAN KAUPUNKI / SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA 

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut

henkilökunnan koulutuksen vuoksi. Lastensuojelun 
virka-ajan päivystysnumero toimii klo 10-16 numerossa 
050-536 7764 ja kiireellisissä toimeentulotukiasioissa 
päivystys toimii klo 9-14 numerossa 03 5213 4066.

Sastamalan sosiaalikeskus
15.5.2012

Sastamalan sosiaalikeskus ja vammaispalvelu-
toimisto ovat suljettuina KE 23.5.2012
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09.05 Ylämaan kettu (7)
09.55 Yle Uutiset
10.00 Jumalanpalvelus
10.45 Kolme vuodenaikaa: Koivut
11.00 Yle Uutiset
11.10 Puoli seitsemän
11.40 A-studio
12.35 Tohtorit (7)
13.05 Yö on pitkä (7)
15.00 Yle Uutiset
15.05 New York, amerikkalainen unelma
16.05 Itse asiassa kuultuna: Jukka Virtanen
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Ylämaan kettu (7)
18.00 Yle Uutiset
18.20 Kuinka nainen sai housut
18.30 Onnea matkaan (S)
19.00 Kriminalisti (12)
20.00 Puutarhaperjantai
20.30 Yle Uutiset
20.45 Urheiluruutu
20.55 Pisara meressä?
21.50 Ulkolinja: Murdochin
 mediaskandaali
22.45 Jack Kevorkian - 
 Tohtori Kuolema (12)  

06.50 Pikku kakkonen
07.56 Disney esittää: 
 Ystäväni Tiikeri & Nalle Puh
08.20 Galaxi
08.21 Tero hoitaa
08.28 Operaatio Hurrikaani
08.34 Aivokeskus
08.44 Kapteeni Kari
08.45 Hemmot
08.49 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle Alueuutiset
10.55 Oddasat
11.10 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.05 Matkakassi
12.35 Ruohonjuuritasolla (S)
12.40 Pirkko Mannola - 
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14.30 Blogistania
15.00 Koiran vuosi (S)
16.15 Viinitilan keisari (7)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.01 Raimo
18.13 Pikku Nikke
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19.00 Yle Uutiset
19.10 Minun New Yorkini
19.20 Maailmanmenoa
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20.55 Kätevä emäntä (S)
21.25 Poliisi-tv
21.50 Yle Uutiset
22.05 True Blood (16)
22.55 Uimahyppyjen EM
23.55 Becky ja Steve (12)

07.00 Aamusää
07.45 Baby Looney Tunes
08.10 Smurffi  t (S)
08.35 Madagascarin pingviinit (S)
09.00 Scooby-Doo
09.25 Studio55.fi 
10.00 Emmerdale (S)
11.00 Pilanpäiten
11.05 Jaakko ja pavunvarsi
12.50 Leo
12.55 Pilanpäiten
13.00 Lääkärit
13.55 Jamie Oliverin ruokapaljastukset
15.00 Middle (S)
15.30 Mieletön maailma
15.55 Pilanpäiten
16.05 Luontodokumentti: Susien ja
 harmaakarhujen mailla
17.10 Tunteita ja tuoksuja (S)
18.00 Emmerdale (S)
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät (7)
20.05 Pomo piilossa
21.00 House (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.40 Ketonen & Myllyrinne
23.15 Dead Silence (16)

06.00 Ostosruutu
07.00 Pupujen kaupunki
07.25 Disney esittää: Stitch!
07.50 Kapteeni Flamingo (S)
08.15 Lazy Town (S)
08.40 Huippukokki lähtee maalle
09.10 Vauvan tarina
09.40 Kauneusklinikka Rand Rusher (7)
10.10 Pikakurssi kodinostoon
10.40 Elokuva: Marie Antoinette (S)
13.05 Vauvan tarina
13.35 Kauneusklinikka Rand Rusher (7)
14.05 Pikakurssi kodinostoon
14.35 Huippukokki lähtee maalle
15.05 Puolivahingossa (7)
16.05 Hurja remontti
17.05 Nelosen sää
17.10 Pulmuset
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: Turbulence -
 pelkoa ilmassa (16)
00.10 Nelosen uutiset
00.20 Nelosen sää
00.25 Frasier
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02.25 Ase kiikarissa
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06.25 Ylen aamu-tv
09.30 MOT: Eläkepomot kaalimaalla
10.00 Ylämaan kettu (7)
10.50 Kolme vuodenaikaa: 
 Kiurunkannukset
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle News
11.10 Tosi tarina: Graffi  tivirkamies
11.40 Pisara meressä?
12.35 Tohtorit (7)
13.05 Kun tuomi kukkii (S)
14.45 Eläinten elämää maalla
 ja merellä
15.00 Yle Uutiset
15.05 Tänään otsikoissa
16.00 Kuningatar Elisabetin maailma
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Ylämaan kettu (7)
18.00 Yle Uutiset
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Emma (7)
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 Annan sinulle anteeksi (12)
00.10 Oddasat
00.25 Eurojackpot

06.50 Pikku kakkonen
06.53 Anjan satuhetki
06.57 Olipa kerran... : Tillin tallin
07.04 Anton Siilinen ratkaisee
07.35 Sirkustelua
07.43 Käytöskukka: Kiire
07.48 Pikku Kakkosen posti
07.56 Disney esittää: 
 Ystäväni Tiikeri & Nalle Puh
08.20 Galaxi
08.21 Eläimet töissä
08.27 Raimo
08.34 Pertti ja Purtti
08.49 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle Live: Kylie Minogue
11.10 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.05 Anu Pentik - Posion voima
12.55 Jumppa
13.25 Puskuri
13.55 Matkakassi: Merta edempänä
14.25 Kohtauspaikka: 
 Menestyksen hinta
14.55 Sisu - kohti Lontoota
15.25 Neljä unelmaa muutoksesta
16.10 Maailmanmenoa: Egypti-friikki
16.15 Viinitilan keisari (7)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.02 Hillitön hotelli: Tarkastaja Mato
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)
22.50 Uimahyppyjen EM
23.50 Poliisi-tv
00.15 Generation Kill (16)

05.50 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
09.25 Studio55.fi 
10.00 Mitä tänään syötäisiin?
10.05 Emmerdale (S)
11.05 Ostoskanava
13.00 Lääkärit
13.55 Mitä tänään syötäisiin?
14.00 Luontodokumentti: Susien ja
 harmaakarhujen mailla
15.05 Rita Rocks (S)
15.35 Luontodokumentti: 
 Dinosaurusten viime hetket
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 (S)
20.05 Minuuttipeliä
21.05 Unohdetut (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Tulimyrsky (16)
01.15 Mental

06.00 Ostosruutu
07.00 Pupujen kaupunki
07.25 Disney esittää: 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 Kauneusklinikka Rand Rusher (7)
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Kauneusklinikka Rand Rusher (7
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.35 Huippukokki lähtee maalle
15.05 Sinkkuisä Gary (S)
15.35 Lapsuuteni luuserina (7)
16.05 Hurja remontti
17.05 Nelosen sää
17.10 Pulmuset
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: Krokotiilimies (12)
23.05 Nelosen uutiset
23.15 Nelosen sää
23.20 Isänmaan toivot
23.55 Kumman kaa
00.25 Elokuva: Hell Ride (18)
02.10 Detroit 1-8-7 (12)
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09.00 Yle Uutiset
09.05 Ylen aamu-tv
09.54 Eurojackpot
10.00 Yle Uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 Ihmiskunnan aarteita
11.00 Yle Uutiset
11.05 Pisara
11.10 Uskomaton uusperhe (7)
12.00 A-studio: Stream
12.30 Dokumenttiprojekti: 
 Yksinäinen mies
13.25 Onnea matkaan (S)
13.50 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: 
 Böömin kosteikolla
19.40 Scott & Bailey (12)
20.30 Yle Uutiset
20.45 Lotto
20.51 Urheiluruutu
21.15 Komisario Lewis (12)
22.45 Ulkolinja special: 
 Hyvää joulua Aida Mlivic

07.45 Pikku Kakkonen
07.48 Richard Scarry: Touhulan 
arvoituksia
08.13 Pikku Kakkosen posti
08.19 Maikki ja pelottava Pontso
08.43 Postimies Pate
08.59 Galaxi
09.00 Sherlock Jakki
09.14 Viidakkojytä
09.20 Late lammas
09.29 Asha
09.43 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 Streettanssin SM
16.15 Matkakassi: Japani
16.45 EURO2012: Jalkapallomakasiini
17.15 Sisu - kohti Lontoota
17.45 MotorSport
18.15 Ravisuora
19.00 Yle Uutiset
19.10 Urheiluruutu
19.25 Sää
19.30 Simone - unelmien nainen (S)
21.30 Jalkapallon Mestareiden liiga
23.45 Jalkapallon Mestareiden liiga
00.15 Uimahyppyjen EM
01.15 Kova laki: Lontoo (12)

07.00 Ostoskanava
07.45 Uki (S)
07.50 Jogi-karhu
08.15 Tuomas Veturi (S)
08.30 Palomies Sami (S)
08.45 Madagascarin pingviinit (S)
09.10 INK - Ihmenappuloiden
 kerho (S)
09.40 Kivisten ja Sorasten
  uudet seikkailut
10.10 Pokémon (7)
10.35 Beyblade: Metal Masters (7)
11.00 FUTIS+
11.30 Motor Forum: 
 Rallicross SM: Veteli
12.00 Piilokamera
12.30 Pilanpäiten
12.40 Salatut elämät (S)
14.15 Jääkiekon MM-kisat
17.00 Parhaat!
17.15 Mieletön maailma
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 Paycheck (16)
00.55 Kova Laki: Los Angeles (12)

06.30 Ostosruutu
07.30 Lego Ninjago (7)
07.45 Lego Ninjago (7)
08.00 Yli esteiden
08.30 Start!
09.00 Matkaoppaat
11.00 Koiralle koti
12.05 Homma haltuun
14.00 Onnea matkaan, Charlie! (7)
14.30 Tanssi peppu pieneksi
15.30 Elokuva: High School
 Musical 3 (S)
17.45 Usko tai älä
18.45 Nelosen uutiset
18.55 Nelosen sää
19.00 Hauskat kotivideot
20.00 Mitä tuli tehtyä
20.57 Keno
21.00 Elokuva: Krokotiilimies II (12)
23.20 Nelosen uutiset
23.30 Nelosen sää
23.35 Havaiji 5-0 (12)
00.35 Elokuva: Paranormal Activity (16)

08.00 Yle Uutiset
08.05 Avara luonto:
 Böömin kosteikolla
09.00 Yle Uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.40 Kuinka nainen sai housut
09.55 Yle Uutiset
10.00 Viekää minut 
 kotiseudun multiin
10.30 Tosi tarina: 
 Juoksuhaudan seurakunta
11.00 Yle Uutiset
11.05 Viikko viitottuna
11.15 Uskomaton uusperhe (7)
12.05 Kotona taas (7)
12.35 Prisma: Kolmas sukupuoli
13.30 Prisma Studio
14.00 Gilmoren tytöt (7)
14.40 Jaakko ja maailmanvalloittajat
15.10 Historiaa: Harzhornin taistelu
16.05 Puutarhaetsivät (7)
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Inhimillinen tekijä
18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.15 Antiikkia, antiikkia
18.45 Tosi tarina: 
 Lätkätuomari Levonen
19.15 Luontohetki: Veden maailma
19.45 Arto Nyberg
20.30 Yle Uutiset
20.45 Urheiluruutu
21.05 Kotikatsomo: Uutishuone (7)
21.55 Komisario De Luca (12)
23.45 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
09.18 Lulu ja lehmä
09.26 Eläimet töissä
09.35 Villi tulevaisuus
10.00 Muumilaakson tarinoita (S)
10.25 Ruohonjuuritasolla (S)
10.30 Zeke ja taikataulu (S)
10.53 Koodinimi Connor (S)
11.15 Mr Bean (S)
11.30 Edda - Mussolinin tytär (7)
13.10 Matti ja Teppo - veljekset
14.00 Hullu juttu
14.30 Blogistania
15.00 Kohtauspaikka: 
 Menestyksen hinta
15.30 Lordi! 12 pisteen syrjähyppy
16.00 Kilpa-auton rakentaja
16.30 Jalkapallon Mestareiden liiga
17.00 Keilailun SM
18.00 Minun New Yorkini
18.10 Matkapassi: 
 Lonely Planetin Madagaskar
19.00 Yle Uutiset
19.05 Urheilukatu 2
19.30 Harvoin tarjolla (12)
20.25 Kätevä emäntä (S)
20.54 UMK2012: Stig, Laululeija
21.00 Pan Am (12)
21.40 Extremen maailma
21.50 Yle Uutiset
22.05 Becky ja Steve (12)
22.35 Yle Live: Katri Helena
23.35 Uimahyppyjen EM 

07.00 Ostoskanava
07.45 Chuggington (S)
08.00 Smurffi  t (S)
08.30 Scooby-Doo
08.55 Tom & Jerry Kids Show
09.20 Ben 10: Alien Force
09.45 Tyylivarkaat
10.45 Jokakoti.fi 
11.15 Grand Designs - 
 unelma-asunnot
12.20 Salatut elämät (7)
13.20 Näin tehtiin Men In Black 3
13.35 Pilanpäiten
13.40 Pähkähullu professori 2:
 Klumpit (7)
15.50 Menestyksen takana - Veritas
16.55 Samaa sukua (7)
17.55 Luontodokumentti: 
 Pytoneiden puristuksessa
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.30 Mieletön maailma
20.00 Linnan tähdet
21.00 Kosto (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.20 Tulosruutu
22.35 Jälkiä jättämättä (16)
23.35 Southland

07.45 Hurja remontti
08.45 Unitupa
09.20 Huvila & Huussi
10.20 Eden
10.50 Eden Pihaklubi
11.20 Koiralle koti
12.25 Eli esteiden
12.55 Frasier
15.10 Lapsuuteni luuserina (7)
15.40 Outo, uusi elämä (7)
16.40 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: 
 Mitä nainen haluaa (7)
23.35 Nelosen uutiset
23.45 Nelosen sää
23.50 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 Ylämaan kettu (7)
10.45 Kolme vuodenaikaa: Nätkelmät
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle News
11.10 Puoli seitsemän
11.40 Arto Nyberg
12.30 Tohtorit (7)
13.00 Jumalan myrsky
14.15 Taistelu syöpää vastaan
14.55 Pisara
15.00 Yle Uutiset
15.05 Tänään otsikoissa
15.55 Jaakko ja maailmanvalloittajat
16.25 Rakkauden taistelu
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Ylämaan kettu (7)
18.00 Yle Uutiset
18.30 Tekijänä: Minna Parikka
19.00 Prisma: Pelastakaa järveni!
19.45 Löytöretkiä maailmaan
20.00 MOT
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Vodkatehtaan tyttö
22.30 Kotikatsomo: Uutishuone (7)
23.20 Yle Uutiset
23.25 Rakentaako Burma ydinasetta?
00.20 Oddasat

06.50 Pikku kakkonen
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: Saapasmaassa nähtyä
10.35 Matkantekoa Hurtigrutenilla
11.05 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.00 Pressiklubi
12.30 Kasperin kierre
13.30 Veljesten seikkailuvene
14.00 Vaeltajan matkapäiväkirja
14.25 Ruohonjuuritasolla (S)
14.30 Puutarhassa tuoksuu ruoka
15.00 Hullu juttu
15.30 Kalassa!
15.45 Erätulilla
16.15 Viinitilan keisari (7)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.01 Tero hoitaa
18.09 Taikaplaneetta
18.25 Kapteeni Kari
18.30 Laura kaupungissa
19.00 Yle Uutiset
19.10 Yle Uutiset alueeltasi
19.20 Yle Uutiset Suora linja
19.30 Apinaliiga
19.55 Ruokatiedettä
20.00 Doctor Who (12)
20.45 Danne ja Bleckan
21.00 Neljä unelmaa muutoksesta
21.45 Maailmanmenoa: 
 Muskeliveneilyä
21.50 Yle Uutiset
22.05 Onnenkantamoinen (12)
22.50 True Blood (16)
23.40 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 Isän suusta
15.40 Luontodokumentti
16.45 Leo
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 (S)
20.05 Mentalist (12)
21.05 C.S.I. Miami (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Ratkaisija (12)
23.35 Kovat kaulassa

06.00 Ostosruutu
07.00 Pupujen kaupunki
07.25 Disney esittää: 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 Kauneusklinikka Rand Rusher (7)
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Kauneusklinikka Rand Rusher (7)
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.35 Huippukokki lähtee maalle
15.05 Puolivahingossa (7)
16.05 Outo, uusi elämä (7)
17.05 Nelosen sää
17.10 Pulmuset
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
00.25 Kallio
00.55 Aavekuiskaaja (12)
01.55 Rooma (16)
03.10 Pelastushelikopteri

06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Rakkauden taistelu
10.00 Ylämaan kettu (7)
10.50 Kolme vuodenaikaa: Villat
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle News
11.10 Jumalanpalvelus
11.55 Tekijänä: Minna Parikka
12.25 Tohtorit (7)
12.55 Kersantilleko Emma nauroi (S)
14.30 A-studio
15.00 Yle Uutiset
15.05 Tänään otsikoissa
15.55 Tosi tarina: 
 Lätkätuomari Levonen
16.25 Antiikkia, antiikkia
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Ylämaan kettu (7)
18.00 Yle Uutiset
18.30 Tekijänä: Samu-Jussi Koski
19.00 Kuningatar Elisabetin maailma
19.50 Maailman matkailuaarteet
20.00 Antiikkimakasiini
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.00 Ruotsin prinsessan kastejuhla
21.30 Enkeli (16)
23.10 Yle Uutiset
23.15 Ulkolinja special: Konsulin kunnia
23.45 Prisma: Pelastakaa järveni!
00.30 Oddasat

06.50 Pikku kakkonen
07.20 Hanna Ankka
07.33 Luonto merenrannalla
07.56 Disney esittää: 
 Ystäväni Tiikeri & Nalle Puh
08.19 Galaxi
08.20 Tallitytöt
08.28 Taikaplaneetta
08.41 Betonin särkijät
08.50 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle Alueuutiset Uusimaa
10.55 Oddasat
11.10 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.05 Uskon jalkapalloon
13.00 Eläinsairaala
13.30 Iloa puutarhasta
14.00 Tanskan ääripisteet
14.30 Puutarhassa tuoksuu ruoka
15.00 Satunnaiset sankarit
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
18.30 Spanielipentueen elämää
19.00 Yle Uutiset
19.10 Yle Uutiset alueeltasi
19.20 Yle Uutiset Suora linja
19.30 Sydänääniä
20.00 Doctor Who (12)
20.45 Kalassa!
21.00 Ajankohtainen kakkonen
21.50 Yle Uutiset
22.00 Eurovision 2012: Semifi naali 1

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 Leo
14.05 Amazing Race
15.05 Miehen puolikkaat
15.35 Luontodokumentti: 
 Celebesinmeren syvyyksissä
16.40 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 Tyylivarkaat
21.00 Puumanainen
21.30 Moderni perhe (S)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 C.S.I. (12)
23.35 Paljastavat valheet
00.35 30 Rock (S)

06.00 Ostosruutu
07.00 Pupujen kaupunki
07.25 Disney esittää: 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 Kauneusklinikka Rand Rusher (7)
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Kauneusklinikka Rand Rusher (7)
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.35 Huippukokki lähtee maalle
15.05 Puolivahingossa (7)
16.05 Hurja remontti
17.05 Nelosen sää
17.10 Pulmuset
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: Beverly Hills kyttä II (16)
00.10 Nelosen uutiset
00.20 Nelosen sää
00.25 Frasier
00.55 Pulmuset
01.25 MotoGP-makasiini
01.55 Start!
02.25 Greyn anatomia (12)
03.25 Pelastushelikopteri

06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Puutarhaperjantai
10.00 Ylämaan kettu (7)
10.50 Kolme vuodenaikaa: Tuomi
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle News
11.10 Tekijänä: Samu-Jussi Koski
11.40 Aamusydämellä
12.15 Eläinten elämää maalla ja merellä
12.30 Tohtorit (7)
13.00 Kaikki rakastavat (S)
14.20 Luonnon ihmeitä
14.30 MOT
15.00 Yle Uutiset
15.05 Tänään otsikoissa
16.00 Avara luonto: 
 Böömin kosteikolla
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Ylämaan kettu (7)
18.00 Yle Uutiset
18.30 Muotiviikko: Suomimuodin
 uusi aalto
19.00 Historiaa: Ihmissyöjien saari
19.55 Kotona taas (7)
20.25 Viking Lotto
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-studio
22.00 Lain yläpuolella (16)
23.30 Yle Uutiset
23.35 Ulkolinja: Murdochin
 mediaskandaali
00.30 Oddasat

06.50 Pikku kakkonen
07.56 Disney esittää: 
 Ystäväni Tiikeri & Nalle Puh
08.20 Galaxi
08.22 Hirveä Henri
08.33 Hemmot
08.35 Karvinen
08.45 Lentävät lääkärit (7)
09.35 Yle Alueuutiset
10.55 Oddasat
11.10 Isä Matteon tutkimuksia (7)
12.05 Tartu Mikkiin
12.55 Kätevä emäntä (S)
13.25 Ulkosuomalaisen tarina
13.55 Sydänääniä
14.25 Puutarhassa tuoksuu ruoka
14.55 Ajankohtainen kakkonen
15.45 Sirkuselämää
16.15 Viinitilan keisari (7)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Galaxi
18.01 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)
20.45 UP: Emmi Ensemble - Erikoinen
20.50 Kesärenki
21.00 Harvoin tarjolla (12)
21.55 Yle Uutiset
22.10 Keskiviikon ravisuora
22.15 Theroux ja autistit
23.15 Pan Am (12) 

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 Leo
14.05 Samaa sukua (7)
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 MTV3.doc: Kun Kate 
 tapasi Williamin
21.00 C.S.I. New York (16)
21.55 Viking Lotto ja Keskiviikko-Jokeri
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Teknari
23.05 Diili
00.55 30 Rock (S)

06.00 Ostosruutu
07.00 Pupujen kaupunki
07.25 Disney esittää: 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 Kauneusklinikka Rand Rusher (7)
10.30 Pikakurssi kodinostoon
11.00 Ostosruutu
13.00 Vauvan tarina
13.30 Kauneusklinikka Rand Rusher (7)
14.00 Pikakurssi kodinostoon
14.35 Niki viinitilojen keittiöissä
15.05 Puolivahingossa (7)
16.05 Hurja remontti
17.05 Nelosen sää
17.10 Pulmuset
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
00.15 Suojelijat
01.15 Suomi D: Mies, joka murhasi
 Remun veljen (12)
02.15 Pelastushelikopteri

TV-ohjelmat ajalle 17.-23.5.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, NelonenTEEVEE



Torstai 17.5.
08.30 Isännän pöydässä 09.00 Koulun 
jälkeen 09.30 Lukuhetki 09.40 Lasten 
kotipuu 10.00 Kulmakivi 10.20 Sanan 
lenkkivieras 10.30 Iloa arkeen - Joyce 
Meyer 11.00 Patricia King - Ikuinen 
rakkaus 12.00 Leo Meller ja ystävät 
12.30 TV7 Israel News 12.40 Kulmakivi 
13.00 Vapauttava uudestisyntyminen 
14.00 Kosketus taivaasta 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 Kulmakivi 17.20 Taiteilija kuvassa 
17.30 Café Raamattu 18.00 Come Home 
Kids 18.30 Raamattu rakkaaksi 18.45 
Uskoon perustuva maailmankuva 
19.00 Valmistakaa Herralle tie 19.30 Sa-
noma Joosuan kirjasta 20.00 Kosketus 
20.10 Vremja tserkvi - Kirkon aika 20.25 
Parantavat psalmit 20.30 Leo Meller ja 
ystävät 21.00 Musiikkia: Gethsemane 
21.10 Rukouksen virrassa 22.40 One 
Way 23.10 Rohkaisua Raamatusta - 
Matti Vuolanne

Perjantai 18.5.
08.55 Parantavat psalmit 09.00 Kulma-
kivi 09.20 Taiteilija kuvassa 09.30 Café 
Raamattu 10.00 Come Home Kids 10.30 
Raamattu rakkaaksi 10.45 Uskoon pe-
rustuva maailmankuva 11.00 Valmista-
kaa Herralle tie 11.30 Sanoma Joosuan 
kirjasta 12.00 Kosketus 12.10 Vremja 
tserkvi - Kirkon aika 12.25 Parantavat 
psalmit 12.30 Leo Meller ja ystävät 
13.00 Musiikkia 13.10 Rukouksen 
virrassa 14.40 One Way 15.10 Rohkaisua 
Raamatusta - Matti Vuolanne 15.25 
Hillsong TV 15.55 Jumala puhuu 16.25 
Parantavat psalmit 16.30 TV7 Kauppa 
16.45 Ohjelmatiedot 17.00 Yltäkylläinen 
elämä 17.30 Wake Up! 18.15 Parisuh-
detta 18.45 Uusi Testamentti avautuu 
19.30 Yliluonnollista 20.00 Meritähti 
20.30 Leo Meller ja ystävät 21.00 TV7 
Israel News 21.10 Christian World 
News 21.40 Elävä yhteys 22.10 Tulkoon 
valtakuntasi - Bill Johnson

Lauantai 19.5.
08.30 Yltäkylläinen elämä 09.00 Wake 
Up! 09.45 Parisuhdetta 10.15 Uusi 
Testamentti avautuu 11.00 Yliluonnol-
lista 11.30 Meritähti 12.00 Leo Meller 
ja ystävät 12.30 TV7 Israel News 12.40 

Christian World News 13.10 Elävä 
yhteys 13.40 Tulkoon valtakuntasi - Bill 
Johnson 14.30 Ylistyksen historia 15.30 
Underground C 15.50 Musiikkia 16.00 
Patricia King - Ikuinen rakkaus 16.30 
TV7 Kauppa 16.45 Ohjelmatiedot 17.00 
Polvijärven pastori 17.30 Klubi 700  
18.00 Lasten Taivas 18.30 Juuret läh-
teellä 19.00 Kristillisen kirkon historia 
19.30 Café Raamattu 20.00 Herätys! 
21.00 TV7 Jerusalem Uutiset 21.10 
Israel puhuu 21.40 Kadonnut. 22.30 
Ylistyksen historia

Sunnuntai 20.5.
08.30 Lasten Taivas 09.00 Herra His-
sanen 09.10 Laula kanssani -karaoke 
09.15 Andrew Wommack evankeliumin 
äärellä 09.45 Mesila 10.00 Sittenkin toi-
voa 11.00 TV7 Jerusalem Uutiset 11.10 
Israel puhuu 11.40 Café Raamattu 12.10 
Voittoisa kierros 13.00 Pastori Tommy 
Lilja Lapualla 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 Eliinan eväät 19.00 Ilpoisten piiri 
19.30 Uusi elämä 20.00 Ajankohtaista 
taivaasta 20.30 Vanha Testamentti 
avautuu 21.05 Musiikkia 21.15 Roh-
kaisua Raamatusta - Matti Vuolanne 
21.30 Usko tieteen takana 22.00 Mart-
tyyrien ääni 22.30 Valmistakaa Herralle 
tie 23.00 Armon kalliolla

Maanantai 21.5.
08.30 Kulmakivi 08.50 Sanan lenkkivie-
ras 09.00 Come Home Kids 09.30 Ikuisia 
kertomuksia 09.50 Kosketus 10.00 Pa-
rantava rukous - Pirkko Jalovaara 10.30 
Eliinan eväät 11.00 Ilpoisten piiri 11.30 
Uusi elämä 12.00 Ajankohtaista tai-
vaasta 12.30 Vanha Testamentti avau-
tuu 13.05 Musiikkia 13.15 Rohkaisua 
Raamatusta - Matti Vuolanne 13.30 
Marttyyrien ääni 14.00 Valmistakaa 
Herralle tie 14.30 Armon kalliolla 15.00 
Juuret lähteellä 15.30 Klubi 700  16.00 
Kulmakivi 16.20 Sanan lenkkivieras 
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 Raa-
matun arvovallan ja tieteen puolesta 

21.45 Come Home 22.15 Käännekohta 
22.45 Yliluonnollista 23.15 Vremja 
tserkvi - Kirkon aika

Tiistai 22.5.
08.30 Pappi ja puutarhuri 08.45 
Kosketus 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 Raa-
matun 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 Pappi 
ja puutarhuri 16.15 Kosketus 16.25 
Parantavat psalmit 16.30 TV7 Kauppa 
16.45 Ohjelmatiedot 17.00 Kuukauden 
kalastaja 17.30 Yltäkylläinen elämä 
18.00 Ikuisia kertomuksia 18.20 Nelli-
Nalle 18.30 Elämän virta 19.00 Andrew 
Wommack evankeliumin äärellä 19.30 
Haastattelussa 20.00 Israel puhuu 20.30 
Leo Meller ja ystävät 21.00 TV7 Israel 
News 21.10 Tie on valmis! 21.40 Armon 
kalliolla 22.10 Sanan silta 22.40 Koputus 
23.10 Kanssanne Ritu Ylipahkala

Keskiviikko 23.5.
08.30 Kuukauden kalastaja 09.00 
Yltäkylläinen elämä 09.30 Ikuisia 
kertomuksia 09.50 Nelli-Nalle 10.00 
Elämän virta 10.30 Andrew Wommack 
evankeliumin äärellä 11.00 Haastat-
telussa 11.30 Israel puhuu 12.00 Leo 
Meller ja ystävät 12.30 TV7 Israel News 
12.40 Tie on valmis! 13.10 Armon 
kalliolla 13.40 Sanan silta 14.10 Koputus 
14.40 Kanssanne Ritu Ylipahkala 14.55 
Marttyyrien ääni 15.25 Varustamo 15.55 
Parantava rukous - Pirkko Jalovaara 
16.25 Parantavat psalmit 16.30 TV7 
Kauppa 16.45 Ohjelmatiedot 17.00 
Sanoma Joosuan kirjasta 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 Polvijärven pastori 20.30 
Leo Meller ja ystävät 21.00 TV7 Israel 
News 21.10 Jerusalem studio 21.30 
Viron pastorit areenalla 22.00 Elävä 
yhteys 22.30 Herätys! 

Torstai 17.5.
17.00 Ion B:n maailma 18.00 
Aung San Suu Kyi, peloton 19.00 
Omistava rakkaus (7) 19.53 Sininen 
sana 20.00 Prisma Studio 20.30 En 
ole tyhmä! 21.00 Tiededokumentti: 
Lähiruokaa lautaselle 21.55 - 23.27 
Kino Suomi: Sirppi ja kitara (S) 21.55 
Sirppi ja kitara (S)

Perjantai 18.5.
16.30 - 17.45 TV-arkisto: Viisut 2/2 
16.30 Euroviisut Suomen karsinta 
1976 17.45 Lastuja - taiteilijasuvun 
vuosisata 19.00 Historia: Ensimmäi-
set australialaiset 19.55 Lapset puhu-
vat 20.00 Tie Roomaan: kaksi pientä 
elefanttia 20.48 Kootut askeleet: 
Johanna Tuukkanen 21.00 Arkistojen 
salat: Buff alo Bill 21.30 Kino: Coco 
Chanel & Igor Stravinsky (12) 23.25 

Euroviisujen salattu historia 1

Lauantai 19.5.
10.05 Elävä arkisto: Manserock 10.35 
Avoin tarina : Vaahteranlehti 11.05 
Calatravan torni 12.05 Tie Roomaan: 
kaksi pientä elefanttia 12.50 Arkis-
tojen salat: Buff alo Bill 13.20 Anne 
Frankin päiväkirja (7) 13.50 Anne 
Frankin päiväkirja (7) 14.20 En ole 
tyhmä! 14.50 Voimala 15.40 Prisma 
Studio 16.10 Tiededokumentti: 
Lähiruokaa lautaselle 17.05 Historia: 
Länsimaiden illankoitto 17.55 Omis-
tava rakkaus (7) 18.50 Sokea hetki 
-tanssiteos 19.20 Kinshasan sinfonia 
20.55 Lapset puhuvat 21.00 - 23.30 
Teemalauantai: Muotia Lontoosta 
21.00 Vivienne Westwood - tee se 
itse! 21.57 Bailey, muotikuvaaja

Sunnuntai 20.5.
09.55 - 11.10 Euroviisut Suomen kar-
sinta 1976 09.55 TV-arkisto: Viisut 
2/2 11.10 Francon jälkeen - Alcan-

taran perhe (7) 12.25 Elävä arkisto: 
Rockabilly 12.45 Unelmien rivierat: 
Capri 13.30 Kinshasan sinfonia 15.05 
Aung San Suu Kyi, peloton 16.05 
Tiededokumentti: Silminnäkijä 
17.05 Ranskalainen kylä (12) 18.00 
Kino Klassikko: Polkupyörävaras (S) 
19.25 Elävä Arkisto: Urbanisaatio 
19.55 Lapset puhuvat 20.00 Muoti-
viikko: Sonia Rykiel 20.55 Kalevala 
nyt 21.00 Roberto Saviano, mafi an 
jahtaama 21.55 Uusi Kino: Miten 
marjoja poimitaan? 22.14 Uusi Kino: 
Hypermarket Nation 22.45 Muodin 
huipulla DDR:ssä 

Maanantai 21.5.
16.55 Historia: Ensimmäiset 
australialaiset 17.50 Cousteau 
nuoremman meriseikkailut 18.45 
Francon jälkeen - Alcantaran perhe 
(7) 20.00 Muotiviikko: Agnès b 20.55 
Avoin tarina : Vaahteranlehti 21.25 
Euroviisujen salattu historia 2 22.20 
Nuori Strindberg

Tiistai 22.5.
17.00 Tiededokumentti: Silmin-
näkijä 18.00 Roberto Saviano, 
mafi an jahtaama 18.55 Kalevala nyt 
19.00 Ranskalainen kylä (12) 19.50 
Kootut askeleet: Martin Heslop ja 
Minna Tuovinen 20.00 Muotiviikko: 
Bikinivallankumous 20.55 Lapset 
puhuvat 21.00 Historia: Länsimai-
den illankoitto 21.50 - 22.29 Läpi-
näkyvää - muotishow 21.50 - 22.57 
TV-arkisto: 1970-luvun muoti 22.29 
Muotiregatta, katsaus kesän 1972 
muotiin 22.55 - 04.03 Teematieto 
 Yle Teema  keskiviikko 23.05.2012
 04.00 Teematieto 17.00 Muodin hui-
pulla DDR:ssä 18.20 Elävä arkisto: 
Uusiopunk 18.50 Kootut askeleet: 
Leena Gustavson 19.00 Avoin tarina 
: Katseita 19.30 Arkistojen salat: 
Buff alo Bill 20.00 Muotiviikko: Fark-
kujen maailmanvalloitus 21.00 Tie 
Roomaan: kaksi pientä elefanttia 
21.45 Kino: Gomorra (16)

Torstai 17.5.
08.00 Lemmen viemää (7) 09.00 
Marienhof (7) 09.30 Simpsonit (7) 
10.00 Simpsonit (7) 10.30 Simpsonit 
(7) 11.00 Simpsonit (7) 11.30 Simp-
sonit (7) 12.00 Simpsonit (7) 12.30 
Simpsonit (7) 13.00 Simpsonit (7) 
13.30 Simpsonit (7) 14.00 Kaiken 
maailman kampaamot 15.00 
Gwyneth Espanjassa 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) 01.30 Aavejahti

Perjantai 18.5.
08.00 Lemmen viemää (7) 09.00 
Marienhof (7) 09.30 SubChat 10.10 
Älynväläys 11.00 Ostos-tv 14.00 
Kaiken maailman kampaamot 15.00 
Gwyneth Espanjassa 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 Taran monta elämää 01.00 
Taran monta elämää 01.30 Taran 
monta elämää 02.00 Taran monta 
elämää 02.30 Salaiset kansiot 

Lauantai 19.05.
11.00 Ostos-tv 14.00 Will & Grace (S) 
14.30 Will & Grace (S) 15.00 Will & 
Grace (S) 15.30 Will & Grace (S) 16.00 
Näin tehtiin Men In Black 3 16.15 
Flashback 16.45 Pelastajat (7) 17.15 
American Idol 19.00 American Idol 
20.00 Viidakon tähtöset (7) 21.00 
Wallander: Varas (16) 22.50 Vanki-
karkurit (12) 23.45 Day Watch (16) 
02.20 Kyttäkamera 03.20 Bändärille 
sulhanen

Sunnuntai 20.5.
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 Kreisiä menoa 

14.00 Flashback 14.30 Piilokamera 
15.00 Miehen puolikkaat (S) 15.30 
Miehen puolikkaat (S) 16.00 Tunteet 
pelissä (S) 17.00 Rillit huurussa (S) 
17.30 Tyhjätaskut 18.00 Rakkaudella 
katettu 19.00 Jamie Oliverin kou-
lulaishaaste 19.55 Myytinmurtajat 
21.00 Poliisiopisto 3: Jatkokoulu-
tuksessa (12) 22.45 Paparazzit 23.15 
Teräspallit 23.45 Tosipaikka: Viidak-
komaratoonarit 00.45 Supernatural

Maanantai 21.5.
08.00 Lemmen viemää (7) 09.00 
Marienhof (7) 09.30 SubChat 10.10 
Älynväläys 11.00 Ostos-tv 14.00 
Kaiken maailman kampaamot 15.00 
Gwyneth Espanjassa 15.55 Jamie 
Oliverin 30 minuutin ateriat 16.25 On-
nenpeli hyväntekeväisyysarpa 16.30 
Marienhof (7) 17.00 Lemmen viemää 
(7) 18.00 Kreisiä menoa 18.30 Will & 
Grace (S) 19.00 Valehtelevat viettelijät 
(12) 20.00 Gossip Girl (12) 21.00 Bat-
man - paluu (16) 23.35 Chuck 00.30 
Tosipaikka: Whiten perhe - elävänä 
tai kuolleena (12) 02.20 Flashback

Tiistai 22.5.
08.00 Lemmen viemää (7) 09.00 
Marienhof (7) 09.30 SubChat 10.10 
Älynväläys 11.00 Ostos-tv 14.00 

Kaiken maailman kampaamot 15.00 
Gwyneth Espanjassa 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 (S) 20.30 
Simpsonit (7) 21.00 Lainvalvojat (7) 
21.30 Pelastajat (7) 22.00 Suomen 
kaamein kämppä 23.00 Num3rot 
(12) 00.00 Supernatural 01.00 Papa-
razzit 01.30 Chuck 02.25

Keskiviikko 23.05.2012
08.00 Lemmen viemää (7) 09.00 
Marienhof (7) 09.30 SubChat 10.10 
Älynväläys 11.00 Ostos-tv 14.00 
Suomen kaamein kämppä 15.00 
Gwyneth Espanjassa 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 
Top Chef Suomi 23.00 Bones (12) 
00.00 Kyttäkamera 01.00 Salaiset 
kansiot 02.00 Num3rot (12)

TEEVEE TV-ohjelmat ajalle 17.-23.5.
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%)

Keskiviikko 16.5.2012
06.00 Aamuvirkkula.
09.26 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, mu-

kana Pekka Santosen pakina. Kankaan-
pää 105,3 MHz ja Hämeenkyrö 107,4 
MHz: Ennakkotunnelmat Superpesiksen 
ottelusta Kouvola - Kankaanpään Maila.

18.00 Aikakone. Kankaanpää 105,3 MHz ja 
Hämeenkyrö 107,4 MHz: Suora selostus 
Superpesiksen ottelusta Kouvola - 
Kankaanpään Maila. Selostajana Jerry 
Stenberg.

19.00 Kivan päivän ilta.
21.00 Aamuvirkkulan pikakelaus.
22.00 Juha Vuorisen Tähtivieras.
00.00 Iskelmän yö.

Torstai 17.5.2012
08.00 Iskelmän helatorstai.
10.00 Sastamala 101,2 MHz: Jumalanpalvelus 

Tyrvään kirkossa.
12.00 Iskelmän helatorstai.
18.00 Aikakone.
19.00 Kivan päivän ilta.
00.00 Iskelmän yö.

Perjantai 18.5.2012
06.00 Aamuvirkkula.
09.26 Paikallisuutiset.
10.00 Iskelmän keskipäivä.

11.26 Paikallisuutiset.
13.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini, 

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

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

Lauantai 19.5.2012
08.00 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 20.5.2012
08.00 Iskelmän viikonloppu.
10.00 Sastamala 101,2 MHz: Jumalanpalvelus 

Tyrvään kirkossa.
13.00 Juha Vuorisen Tähtivieras.
15.00 Iskelmän viikonloppu.
20.00 Iskelmän Lista - 8 kärjessä.
00.00 Iskelmän yö.

Maanantai 21.5.2012
06.00 Aamuvirkkula.
09.26 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 22.5.2012
06.00 Aamuvirkkula.
09.26 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 23.5.2012
06.00 Aamuvirkkula.
09.26 Paikallisuutiset.
10.00 Iskelmän keskipäivä.
11.26 Paikallisuutiset.
13.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini.
14.00 Iskelmän iltapäivä.
15.26 Paikallisuutiset.
17.30 Paikallisuutiset ja Paikallismakasiini.
18.00 Iskelmän Lista.
19.00 Kivan päivän ilta.
21.00 Aamuvirkkulan pikakelaus.
22.00 Juha Vuorisen Tähtivieras.
00.00 Iskelmän yö.

Tarkemmat ohjelmatiedot 
www.iskelma.fi /ohjelmat

SASTAMALA 101,2 MHz
KANKAANPÄÄ 105,3 MHz
HÄMEENKYRÖ 107,4 MHz

Konsertti Sarkian sanoin
 • Alueviesti

Kamarikuoro Trilli esitti kon-
sertissaan 6.5. Sarkian runo-
ja sävelin. Äetsän Sarkia-lu-
kion saliin saapui runsaasti 
Sarkian runojen ja kuoromu-
siikin ystäviä. Yleisön palaut-
teen perusteella konsertti 
täytti tehtävänsä: konsertis-
sa esitetyt runot ja sävellykset 
koskettivat kuulijoita. Sarki-
an syntymän 110-vuotisjuh-
lan kunniaksi järjestetty kon-
sertti oli kamarikuoro Trillin 
kolmas oma Sarkia-konsertti.

Ensimmäisen Sarkia-kon-
sertin Trilli järjesti Huittis-

ten Risto Ryti –salissa vuon-
na 1999 kuoronjohtaja Petri 
Bondfolkin johdolla. Kon-
serttia varten kuoro kerä-
si ja myös tilasi uutta Sarki-
an runoihin sävellettyä mu-
siikkia, jota Petri Bondfolk 
sovitti sekakuorolle sopivak-
si. Konsertin ohjelma tallen-
nettiin kahden vuoden ku-
luttua kuoron omalle CD:lle 
nimeltään ”Sarkian Maise-
missa”. Samanniminen kon-
sertti esitettiin Äetsän Sar-
kia-lukiolla vuonna 2002.

Kuoron nykyinen johta-
ja Elisa Junttila otti mielel-
lään tehtäväkseen kolman-

nen Sarkia-konsertin val-
mistelemisen Trillin kans-
sa. Kuoron harjoituttaminen 
on pitkäjänteistä työtä, mi-
hin Elisa Junttila on hyvin ja 
ammattitaitoisesti paneutu-
nut. Uusi sointu -konsertin 
ohjelmisto oli osin jo tuttua 
edellisestä konserteista, osin 
uutta. Konsertissa kuultiin 
Elisa Junttilan omat sävellyk-
set Kotiseudun kuva, Sydän 
sekä Rukkilaulu. Ensiesityk-
sen konsertissa saivat kuo-
ron perustajajäsenen Päi-
vi Pelttarin sävellykset Not-
turno, Ikkuna, Kohtaaminen, 
Unien vuosi ja Vala. 

Yleisön palautteen perusteella konsertti täytti tehtävänsä: konsertissa esitetyt 
runot ja sävellykset koskettivat kuulijoita.



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

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 

010 229 0400 ilmoitukset@alueviesti.fi

PAINO-
TUOTTEET

PAINO-
TUOTTEET

SUUNNITTELU JA VALMISTUS. 
YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE.

Elisa Välimaa
Puh. 511 2799
050 304 0905

Liekolankatu 15, 38200 Vammala

JALKAHOITOLA 
ELISANHOVI

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
KAUKOLASUOMEN 

LÄÄKÄRILIITON 
JÄSEN        Vastaanotto:

Liekolankatu 15, Vammala
(MediStiinan tilat)

Ajanvaraus:
ark. klo 8-9 ja 12-13

numerosta 03-5115808
LOMALLA 18.-25.5.

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!

www.alueviesti.fi



IKKUNAT JA OVET
palvelevalta asiantuntijalta!

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

ALUEVIESTIN PALVELUHAKEMISTO

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

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!

Putki- ja rakennustyötPutki- ja rakennustyöt

RUOSTEENESTOA

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUT

SILMÄLÄÄKÄRIPALVELUT

Antero Satola
0400 626 693
Antero Satola
0400 626 693

PARKETTI- JA 
PUULATTIOIDEN 

HIONTA, LAKKAUS 
JA KORJAUS

YM. PARKETTITYÖT.
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

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

Ulko- ja sisäremontit
Pesuhuone ja sauna
Vesivahinkosaneeraukset

050-331 9093

pentti.lehtisalo
@kopteri.net

MUISTA 
KOTITALOUSVÄHENNYS!

Rakennus- ja Korjauspalvelu 
T:mi Pentti Lehtisalo

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 piristystä?

www.stailausmelisa.fi

-HIEKKAPUHALLUKSET
 liikutettavalla kalustolla
-Päällirakennetyöt
-Pajatyöt

Heinoon huolto ja asennus KyHeinoon huolto ja asennus Ky

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

Korjaamme ja huollammme bensiinillä toimivat pienkoneet.
www.konejammu.fi

Nouto- ja 
palautuspalvelu

ejammu.fi

www.helmenhenki.net

Jaska Levo
Elämysohjaaja, kouluttaja
044 360 8881

Ilmaise mielipiteesi Alueviestissä, lähetä postia

toimitus@alueviesti.fi  tai PL 101, 38201 Sastamala

 ➤ Yleisöltä

Sastamalan kaupungin toimet  Kallialan 
suunnalla herättävät kysymyksiä

Vammalan kaupunki päätti 
23.5.2005 vapauttaa Kallia-
lan koulun perusopetuskäy-
töstä. 100-vuotiaan koulun 
toiminta päättyi 1.8.2006, 
jolloin oppilaat siirtyivät 
Muistolan vasta remontoi-
tuun kouluun. Opetustoi-
minnan päättymisen jäl-
keen koulun tiloissa on jär-
jestetty Sastamalan Opiston 
kursseja.

Koululla on elämää, tal-
vella jääurheilun ystävät 
ja kesällä koiraharrasta-
jat täyttävät luistelukauka-
lon. Vuonna 2008 kaupunki 
hankki koulun läheltä Rau-
taveden rannasta Helvin-
niemen tilan. Jo seuraavana 
vuonna kaupunki suunnitte-
li maanvaihtoa maanomista-
jan kanssa, joka olisi raken-

tanut tilalle muun pihatto-
navetan. Hanke kariutui.

Vuonna 2012 kaupunki 
onnistui maanvaihdossaan 
toisen maanomistajan kans-
sa, kaupunki maksoi kaupas-
sa noin 50 000 euroa välira-
haa.

Ranta-alueet, joskin il-
man rakennusoikeutta, jäi-
vät kaupungin omistukseen. 
Samalla menetettiin mah-
dollisuus kyläläisille yhtei-
sen ranta-alueen hyödyn-
tämiseen  virkistyskäyttöön. 
Länsirannan oikeusvaikut-
teisen kaavan valmistumi-
nen kesti kaupungilta 10 
vuotta. Koulun lopetuksen 
jälkeen yhtään uutta asuin-
kiinteistöä ei ole rakennet-
tu, eikä ole suunnitteilla-
kaan. Kaupunki ei ole käyn-

nistänyt kaavoitusta. Alu-
eelle on muuttanut joitakin 
uusia  lapsiperheitä.

Kiitos kaupungille, saim-
me kuin saimmekin kasva-
tettua lapsemme, kaupunki 
ei ole tehnyt asiaa helpoksi.

Kyläyhdistys, sen puuhak-
kaat puheenjohtajat,  tekivät 
suuren työn viemällä kylää 
eteenpäin. Erityinen ansio   
tulee iltapäiväkerhon järjes-
tämisestä.

Nyt Tilakeskuksen johto-
kunta pohtii koulukiinteis-
tön myyntiä, siis se viimei-
nenkin palvelu aiotaan vie-
dä. Tämäkö on palkkamme? 
Kaupunki näpertelee. On-
ko tämä sokeaa vallankäyt-
töä vai kiusantekoa? Kylän 
asukkaat tekivät kaiken oi-
kein, yhteistyössä kaupun-

gin virkamiesten kanssa. 
Koulua kunnostettiin tal-
koovoimin.

Asukkailla oli merkittä-
vä osuus Länsirannan kaa-
van valmistelussa ja alueen  
kunnallistekniikan kehittä-
misessä. Asukkaat järjesti-
vät koulun 100-vuotisjuh-
lat keväällä 2006. Kaikes-
ta huolimatta muutamas-
sa vuodessa saatiin aikaan 
enemmän kuin kaupungin 
toimesta edellisten 30 vuo-
den aikana. Oliko asukkai-
den aktiivisuus joillekin lii-
kaa? Koulun lopetuksen jäl-
keen kaikki pysähtyi, älkää 
tehkö samaa virhettä Sam-
maljoen suhteen!

Pauli Mäkelä,
Rautajoen kylä, Kalliala

Hengenvaarallinen sähköviritys
Alueviestin toimituksessa 
poikennut henkilö toi leh-
teen laitettavaksi kuvan, jon-
ka hän toivoo toimivan va-
roituksena hengenvaaralli-
sesta sähkövirityksestä.

Kuvan tuonut henkilö oli 
törmännyt viritelmään, jos-
sa lämmityspistotolpasta 
on otettu sähköä maadoit-
tamattomalla sähköjohdol-
la. Lämmityspistotolppa oli 
kaiken lisäksi lukitsematon 
ja muovikuorinen kaapeli 
liian ohut. 

Kuvan jättänyt henkilö 
haluaa muistuttaa, että läm-
mitystolppaan ei saa mis-
sään tapauksessa laittaa vä-
lijohtoa. Vaarallinen viritys.
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AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 
10. Lauttakylän AA Risto Rytin 
katu 70 ma klo 19.00 (kultuu-
rik.taka). Kauvatsan AA srk-talo, 
Kirkkot. 57 to klo 19. Kokemäen 
AA Tulkkilantie 4 (terv. kesk. ala-
kerta) pe klo 19. Auttava p. 040-
8283847. www.suomen-aa.fi .

A-klinikkasäätiö/Päiväkes-

kus. Asemakatu 9, Sastama-
la. Avoinna ma-pe 7-14. P. 010-
8373908.

Päihteetön päivätoiminta/

Punkalaidun. Riissuontie 2 A 5, 
Punkalaidun. Avoinna ke 9-12. 
P. 010-8373907.

4H-Kiikoinen. Keppiheppaker-
ho Toukolan puukoulun pihas-
sa maanantaisin klo 16. Muista 
säänmukainen varustus. Kokki-
kerhon retki perjantaina. San-
karihautojen valkovuokotus 
perjantaina. Kesän retket: Sär-
känniemi 7.6, Linnanmäki 10.7 
ja Wasalandia 26.7. Ilmoittaudu 
Pokulle. Auringonkukkakilpailu 
on jälleen käynnissä. Nyt kukat 
kasvamaan! Lisätietoja 4H-toi-
minnasta saat Pokulta p. 0500-
497 453 ja www.4h.fi /kiikoinen

4H-Lavia. Koirakerho Ailan luo-
na ensi viikon torstaina 24.5 klo 
17. Toukokuussa aiheena agility. 
Kesän retket: Särkänniemi 7.6 ja 
Linnanmäki 10.7. Auringonkuk-
kakilpailu on jälleen käynnissä. 
Nyt kukat kasvamaan, syksyllä 
sitten mittaillaan ja kuvaillaan. 
Jäätelökioski avataan kesäkuun 
alussa. Lisätietoja 4H-toimin-
nasta Laviassa saat Pokulta p. 
0500-497 453 ja www.4h.fi /lavia

Eläkeliiton Huittisten yhdis-

tys ry. ELäkeliiton Kiikoisten yh-
distys on kutsunut meitä perin-
teisiin Suvilysteihinsä Kiikoisten 
nuorisoseurantalolle torstaina 
31.5.2012 klo 12.00 alkaen ruo-
kailulla ja jatkuen monipuoli-
sella ohjelmalla klo 13.00. Juh-
lapuhujana on piirin puheen-
johtaja Matti Henell. Ohjelman 
jälkeen tanssia Topin tahditta-
mana. Kokoonnumme Huittis-
ten linja-autoasemalle ja siel-
tä lähdemme kohti juhlapaik-
kaa kimppakyydeillä klo 11.10. 
Yhdistyksemme hallituksen ko-
kous on Toripuodissa keskiviik-
kona 23.5 alkaen klo 14.00.

Eläkeliiton Kiikoisten yhdis-

tys. Teemme vierailun Ilolan 
palvelu kotiin 24.5. klo.12.00 
tulkaa joukolla mukaan.

Eläkeliiton Köyliön yhdistys. 
Aikataulut lähiseuturetkille Ko-
kemäelle: Ma 28.5. Satosolt-
tu 8.10, Vuorenmaa 8.20, Kan-
kaanpää 8.30, Yttilä 8.35, Kor-
venkylä 8.40. Ti 29.5. Vähäky-
lä 8.15, Huovintori 8.20, Kepola 
8.30, Ristola 8.35. Ke 30.5. Voi-
toinen 8.15, Tuiskula 8.20, Läh-

teenkylä Vallan risteys 8.30, Jär-
venpää 8.35. Peipohja 8.45, Ko-
kemäki mh 8.50.

Eläkeliiton Lavian yhdistys. 
Yhdistyksen Kirppispöytä 25.5. 
Lavian torilla. Myytävät tuot-
teet voi tuoda aamulla 8.00. Kii-
koisten yhdistys kutsuu Suvi-
lysteihin Nuorisoseurantalolle 
31.5. alkaen klo. 12:00. Ruokai-
lu ja ohjelmaa lopuksi tanssia.

Eläkeliiton Suodenniemen 

yhdistys. EL:n Kiikoisten yh-
distys on kutsunut vastavuoroi-
sesti vierailulle 31.5.2012 klo 12 
Kiikoisten nuorisoseurantalolle, 
Kiikoistentie 47. Kevään viimei-
nen virkistyspäivä on 24.5.2012 
klo 11.00 seurakuntatalolla, et-
hän jää pois.

Eläkeliiton Vammalan yhdis-

tys. Hallituksen kokous Simo 
Ruoholalla ti. 22.5 klo 14.00. 
Liikuntaryhmien lopettajaiset  
Metsästysseuran majalla Vihat-
tulassa os. Vihattulantietä lop-
puun asti Ke 23.05. Klo 12.00. 
Ottakaa lämmintä vaatet-
ta päälle ja uima-asu mukaan.  
Harrastekerho kokoontuu Ma 
28.5 klo 12. Seurakuntatalossa. 
Mukana  Toukotöitten siunaus, 
mukavaa muuta ohjelmaa ja 
tietenkin arpajaiset. Lauluyhtye 
Iltaset harjoittelee jo klo 10.30. 
Kiikoisten yhdistys kutsuu mei-
dät Suvilysteihin Ke 31.5 klo 
12.00. Puhujana Piirin puh.joht. 
Matti Henell.

Eläkeliiton Vammalan yhdis-

tys. Uutta Naisten keskustelu-
ryhmä ”Nyt alan elää” kokoon-
tuu Anne Hievasen vetämä-
nä Kauppalantalon 2 kerr.  24.5  
klo 14.00. Kaikki Harrasteker-
hossa ilmoittautuneet  tervetu-
loa mukaan. Nyt on  toukokuun 
aikana on viimeinen mahdol-
lisuus ilmoittautua  sekä Kaa-
moksentorjunta risteilylle että  
elokuun Osmo Ojansivun vetä-
mälle Matkalle Oulujärven mai-
semiin (matka uhkaa peruun-
tua vähäisten ilmoittautumis-
ten takia).

Eläkeliiton Äetsän yhdistys.  
Sastamalan seurakunnan Kei-
kyän kappeliseurakunta ja Kor-
ventaustan tila järjestävät yh-
teistyössä Kylvösiunauksen Jet-
ta Iso-Pahkalan omistamalla 
tilalla pe 25.5.klo 17.00. Tila si-
jaitsee Kauvatsalle meneväln 
tien läheisyydessä, osoite Vili-
läntie 309. Tilalla on mahdolli-
suus tutustua Ylämaan karjaan 
sekä sen tuotantoon. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa ! Kevään vii-
meiset boccia-pelit Kiikan Nuo-
risotalolla ti 22.5.  klo 14.00. Sen 
jälkeen kesän bocciat jälleen 
Honkolan kentällä alkaen ti 
5.6.klo 14.00 ja jatkuen joka toi-
nen tiistai. Entiset ja uudet har-
rastajat, Tervetuloa.

Eläkeliiton Äetsän yhdistys. 
Kämmäkän tarinatupakerho 
kokoontuu Ryömällä maanan-
taina 21.5 klo.14.00 Tervetuloa!

FC:n kalakerho. 1. kesäonkikil-
pailu sunnuntaina 20.5 klo 10-
13 Shellin rannassa Keikyässä. 
Tervetuloa!

Hanhijoen seudun kyläyhdis-

tys. Ensi viikolla jälleen tulos-
sa Jylhänmaan toritapahtuma. 
26.5.2012 9 - 15 ja E. Majan huu-
tokauppa alkaa klo 11. Myynti-
paikka 050-5488818. Maalaisto-
ri kutsuu sinuakin!

Hanhijoen seudun kyläyh-

distys. Kesäkauden avaus Ma-
tinlammella su 20.5.klo 15.00. 
Töräytetään kesän kuntota-
pahtuma avatuksi. Tehdään 
linnunpönttöjä, pajupillejä, tuo-
hisormuksia. Vasara ja puukko 
mukaan. Lapsille liikunnallista 
ohjelmaa sekä leikkiongintaa. 
Yhdistys tarjoaa kahvia ja mak-
karaa sekä lapsille jäätelöä. Tule 
ja tuo ystäväsikin!

Huittisten Elintarviketyöläis-

ten ao 168 ry. Lähtö ostosmat-
kalle Tallinnaan 26.5. klo 5.15 
Huittisten linja-auto asemalta. 
Lisätietoja 0503776828

Huittisten Reumayhdistys ry. 
Laivaristeilylle 21.5 linja-auto 
lähtee klo 18.30 linja-auto ase-
malta. SLE Perhosten tapaami-
nen Porissa 26.5.12 klo 13.00 
Reumayhdistyksen Apilapääs-
ky toimitilassa ilmoittaudu yh-
teys@sel-yhdistys.fi Olemme 
mukana Kirjasto ja Kultuuri toi-
men Ähtärin matkalla 9.6.12 
lähtö klo 8.00 Museon edestä 
sitovat ilm. Pääkirjastoon puh.
(02)5604323. 31.5 mennessä.

Huittisten Seudun Hengitys-

yhdistys ry. Kesäpyöräilyt kes-
kiviikkoisin Huhkolinnan pihas-
ta klo 17 yhdistysten yhteisenä. 
Lenkkien pituus ja vauhti sovi-
tellaan osallistujien mukaan. -- 
Kuntosalivuoro Kaarirannassa 
perjantaisin klo 17-18 on käy-
tössämme myös koko kesän.

Huittisten seudun invalidit 

ry. Invatuvalla tapahtuu. Liik-
kuva ikäinfo: Toimintakykykyi-
senä ikääntyminen,-iltapäi-
vä maanantaina 28.pv. toukok.
klo.13.00  tilaisuus Invalidien tu-
valla  Norrintie 19. 32710 Sam-
pu. Tarja Tapiola  kertoo apuvä-
lineistä. Katri Kulmala ja Meiju 
Paunu  juontaa tilaisuuden Ti-
laisuus kaikille avoin. Tervetu-
loa Kahvitarjoilu.

Huittisten Seudun Kehitys-

vammaisten Tuki ry. Vietäm-
me keväistä päivää Huhtalan 
Maatalous- ja kotiseutumuseol-
la (Risteentie 20) la 19.5. klo 12 - 
16. Tutustumista museoon, kah-

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 19 ilmoitusten
tunnistamiskilpailussa voitti:

Jenni Järvinen
Kyröskoski

Oikea vastaus:
Tiimari Sastamalasta.

Palkinto on noudettavissa
Tiimarista Sastamalasta.

Tämän viikon ilmoittaja on:

Vastaajan nimi:

Osoite:

Vastauksesi on oltava perillä 
viimeistään ilmestymisviikkoa 
seuraavana maanantaina os.
Alueviesti, PL 101, 38201 Sastamala
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Järjestöpalstalla julkaisemme rekisteröityjen seurojen ja yhdistysten omille jäsenilleen suunnattuja 
lyhyitä tiedotteita. Toimitus varaa itselleen oikeuden tarvittaessa lyhentää tai muuttaa tekstiä.

Tiedotteiksi ei katsota 
esimerkiksi myyjäisiä, kirpputoritapahtumia tms. yleisötapahtumia, 

vaan niistä tulee ilmoittaa esimerkiksi Aluetorilla.

Tiedotteiden on oltava perillä toimituksessa  viimeistään maanantaina klo 12 mennessä.  

Puhelimitse tiedotteita ei oteta.

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

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

Alueviesti, Järjestöpalsta, Pl 101, 38201 Sastamala

via ja grillimakkaraa. Tervetuloa! 
Huom! Ei yhteiskuljetusta.

Huittisten Sosialidemokraa-

tit ry. Kokous su 20.5.2012 klo 
16 Kuninkaisten Järjestötalolla, 
Risto Rytin katu 70. Tervetuloa!

Huittisten Vasemmistoliitto. 
Kaupungintalon kokoushuo-
neessa n:o 046 su. 20.5 Johto-
kunnan kokous klo 18.00 Kun-
nallistoimikunnan kokous klo 
19.00

Illon Jytinä Maastojuoksujen 

2. osa pururadalla ti 22.5.2012 
klo 18.

Illon metsästysseura. Matka 
erämessuille pe 8.10. Ilmottau-
tumiset Teuvolle 050 523 6901, 
Ollille 0400 817 151.

Jaaran Kyläseura. Helators-
taina 17.05-2012 vietämme 
Äitienpäivää,Loimulohi iltaa se-
kä Helavalkeita Sannanmökil-
lä Jokirannassa Klo.18.00-21.00 
mukavaa yhdessä oloa,kaikki 
joukolla mukaan Tervetuloa!

Kallialan seudun kyläyhdis-

tys. Ke 30.5. kyläläisten yhtei-
nen kävely-/pyöräilyilta Huk-
kalaan, Vihattulanniemeen. 
Yhteislähtö Kallialan koulul-
ta klo 17.30 tai mukaan mat-
kanvarrelta. Jäsenkirjeiden ja-
ko aloitetaan viikolla 20. Suun-
nitellaan kyläyhdistyksellem-
me oma logo! Logon tulee olla 
melko yksinkertainen ja selkeä, 
joka voidaan helposti painaa 
esim. t-paitoihin. Lisätietoa lo-
go -kilpailusta myöhemmin tai 
soita Marjo Tahvanainen 050-
4431500 tai Arja Äijälä 050-
3099721.

Karkun Isku. Muistathan että 
Hurttion lenkin kävijäkilpailu 
on taas käynnissä. Kilpailuaika 
on 1.5. - 31.8. Kolme eniten käy-
nyttä palkitaan, ja kaikkien kä-
vijöiden kesken arvotaan pal-
kintoja.

Karkun Kamari. Kamarin ke-
vätretki Lohjalle Vivamon Raa-
mattukylään la 26.5. Lähtö ky-
läkauppa M-Maisan luota klo 
8.30, vanhaa tietä kirkon ohi. 
Ateria, teatteriesitys ja kahvit. 
Vielä joku paikka vapaana. Ilm. 
ja tark. Maija-Liisa Halme p. 050 
314 9042.

Karkun Martat. Teemme teat-
terimatkan Porin Kirjurinluodon 
kesäteatteriin ti 26.6.  Näytös 
”Älä pukeudu päivälliselle” al-
kaa klo 18.00, ennen sitä ruo-
kailu.  Nyt kaikki jäsenet mu-
kaan, matka avoin myös ei-jä-
senille.  Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset Lealle, p. 040 764 6611.  
Soita 4.6. mennessä!

Keikyän Sotaveteraanit ja 

Naisjaosto. Vietämme kaatu-
neitten muistopäivää sunnun-
taina 20.5. Jumalanpalvelus 
Keikyän kirkossa klo 10., jonka 
jälkeen seppeleen lasku san-
karihaudalla. Kunnianosoituk-
sen jälkeen kirkkokahvit kirkos-
sa. Sankarihautojen koristelu-
talkoot edeltävänä lauantaina 
klo 17.

Kiikan Eläkkeensaajaat ry. Kii-
kan Eläkkeensaajat ry:n seuraa-
va kokous 29.5. Nuorisotalol-
la. Muistathan toritapahtuman 
21.5. klo 9.00 alkaen.

Kiikoisten Kirma. Maastojuok-
sumestaruuskilpailut 22.5.2012 
pururadalla klo 18. Ilmoittautu-
miset 17.30 alkaen. Sarjat: T/P 
5 - 15.

Kiikoisten kuntoilijat. Hyvää 
huomenta aurinko-patikointi 
to 17.5. klo 05.00, lähtö Hepo-
korven suulilta. Kuntoilijat tar-
joaa makkarat ja mehua. Terve-
tuloa.  Yhdistyksen kevätkoko-
us pe 25.5. klo 19.00 Toukolan 
koulun kentän huolto- raken-
nuksessa.

Kuorsumaan Kyläseura ry. Ku-
asman Kevätkiäppi patikoidaan 
pe 18.5. Lähtö Hepokorventien 
opastustaululta klo 19. Patikoi-
tava matka yhteensä 6 km Kii-
kanhuhdanmäen laavulle Kuor-
sumaanjärven rannalle ja takai-
sin. Omat eväät.

Lantulan seudun kyläyhdis-

tys. Sylvään koululla ke 16.5. 
klo 17.30 Elämänhallinta-hank-
keen esittely yhdistyksille ja ky-
läläisille ilmainen kahvitarjoilu.  
Ilmoita Leenalle 050-3666953 
tulostasi. Perjantailounaat jat-
kuvat, nyt srk:n vuoro. Rompe-
tori 26.5. lähestyy, talkoita suu-
lilla ke 23.5. ja pe 25.5. illalla, ta-
lolla pe 25.5. iltapäivällä. Rom-
petorille talkoolistat tekeillä. 
Jos et nyt pääse vanhaan hom-

maasi tai jos et ole aiemmin ol-
lut mukana ja haluat nyt tulla il-
moita Leenalle. Jaan listat kun 
saan ne valmiiksi. Tervetuloa 
iloisiin talkoisiin kauempaakin 
ruokapalkalla

Lavian keskuskoulun van-

hempainyhdistys ry. Lasten 
ja nuorten hyvinvointi. Käsitel-
lään tärkeitä aiheita mm. päih-
teistä, energiajuomista, nukku-
misesta, ruoasta jne.Kahvitarjoi-
lu.Osallistujien kesken arvonta.
Muista myös koululaisten ke-
vätnäyttely. Tervetuloa mukaan 
kaikki kiinnostuneet!

Lavian Metsästysseura ry. 
Harjoitukset ampumaradalla 
alkavat pe 18.5.2012 klo 18:00. 
Työvuorossa Jouni Sampakos-
ki, Timo Kiviranta, Teuvo Haka-
la ja Heikki Huida. Muista ottaa 
VHF-puhelin mukaan työvuo-
roon! Lista työvuoroista nähtä-
vissä myös seuran kotisivuilla.

Levo. Ke 16.5 klo 17.00 luodik-
ko 5+5 ja klo 18.00 Hirvi 4+6 
valvoja Jouko Nieminen

MLL Mouhijärvi. Perhekahvila 
Helatorstaina 17.5 tuttuun ta-
paan Oravanpesässä (Hopuntie 
1) 9.30- 12. Tervetuloa, tarjol-
la aamupalaa puuroineen pie-
neen hintaan.

MLL Tyrvää-Vammala. Perhe-
kahvila maanantaisin klo 10-12 
Nuorisotalo Pilvessä (Marttilan-
katu 24) toukokuun loppuun. 
Syksyllä jatketaan taas koulu-
jen alettua. Kesäretki jäsenille 
5.6 Poriin Pelle Hermannin leik-
kipuistoon. Varaukset Ninalta 
050-3000993.

Mouhijärven kyläparkki. 
Avoinna pe 18.05.2012 klo 9 - 
12.Osoite Hopuntie 1. Tervetu-
loa keskustelemaan.

Mouhijärven metsästysseu-

ra. Trap ammunnan opastus pe 
18.5. klo 17.00. Opastajana Juha 
Saukko Luodikko 5+5 laukaus-
ta su 20.5. klo 12.00 Molemmat 
tapahtumat Paukkukorvessa 
Kankaantie 176, Sastamala Koi-
ranäyttely Häijään Nesteellä su 
20.5. klo 10.00 alkaen.

Mouhijärven piirin riistanhoi-

toyhdistys. Hirvieläin-, karhua-
mpumakoe suoritustilaisuus ke 
23.5. klo 17.00. MMS:n ampu-
maradalla Paukkukorvessa Kan-
kaantie 176, Sastamala

Mouhijärven Reuma ja Tules. 
Vierailemme ma 21.5. klo 16.30 
Karkun Voimarinteellä(Hoikan 
opisto) tutustumassa Motivoxin 
apuväline-ja palvelutarjontaan. 
Kokoontuminen Häijään Sääs-
tömarketilla klo 16.10. Imottau-
tuminen Leenalle 050-3556563

Omaiset mielenterveystyön 

tukena Tampere ry. Keskuste-
luryhmä omaisille, joiden lähei-
sellä on mielenterveyden on-
gelmia, kokoontuu keskiviik-
kona 23.5. klo 18-20 SPR:n Ys-
tävänpirtillä (Puistokatu 18). 
Ryhmässä voit luottamuksel-
lisesti puhua itsellesi tärkeis-
tä asioista. Ryhmä on kaikille 
avoin eikä ennakkoilmoittautu-
mista tarvita. Lämpimästi terve-
tuloa! Lisätiedot: 040-719 9262/
Silja Lampinen tai www.omai-
set-tampere.fi 

Pehulan Seudun kyläyhdis-

tys. Lähde Nokian kesäteatte-
riin su 15.7. klo 15.00 näytök-
seen kotsomaan näytelmää 
”Mustalaisleiri muuttaa tai-
vaaseen”, joka kertoo musta-
laistytön ja hevosvarkaan rak-
kaustarinan. Ilmoittautumiset 
20.6. mennessä 050 3455644 
tai 5133008/ Tuula tai 5133620 
Terttu. Yhdistys sponsoroi mat-
kaa.

Punainen Risti Vammalan 

Osasto. Hyvät Ystävät-kerho 
vietämme kerhoiltaa Sepän-
kodin Sinivuokko-huvimajas-
sa tiistaina 22.5.2012 klo 18.00. 
Huom! kellonaika. Omaishoita-
jien vertaistuki-iltaryhmä Ver-
rattomat, kokoonnumme Ystä-
vän Pirtillä torstaina 24.5.2012 
klo 18.00.Ota ulkoiluvarustus 
mukaan.

Punainen Risti Vla-osasto-Ys-

tävänpirtti. Vko 21 auki 10-
15. Ma 21.5. klo 13 Yhteislaulut: 
Saarinen Onni + Ala-Tala. klo 18 
Maahanmuuttajat. Ti 22.5. klo 
12.30 Tatjana Möttönen Juhan 
haastattelussa. Ke 23.5. klo 13 
Tietovisa. To 24.5. klo 13 Lahti-
nen Pirkko, ikääntymiseen liit-
tyvät epämääräiset aivo-oireet. 
Voit itse mitata verenpaineesi ja 
tehdä elämän-tapatestejä koko 
päivän. Pe 25.5. klo 13 Hengel-

linen tuokio. Kirpputorille ote-
taan vastaan lahjoituksia. Nou-
topalvelua voi kysyä – järjeste-
tään resurssien mukaan.

Rekikosken Kyläyhdistys ry. 
To 17.5. kirkkopyöräily. Läh-
tö Kylätalolta klo 8.45. Tervetu-
loa! Su 20.5. pyöräillään Pärnän-
maan lenkki. Lähtö Kylätalolta 
klo 13. Pyöräilyn jälkeen kah-
vitarjoilu Kylätalolla. Ma 21.5. 
klo 13 Liikkuva ikä –infoiltapäi-
vä Kylätalolla. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

Salokunnan Urheilijat. Maas-
tojuoksujen toinen osakilpailu 
juostaan ensi ke 16.5. klo 18 Sa-
lokunnan koululla (Kärppälän-
tie 188). Tiedustelut Sirulta puh. 
0400 353 777. Vielä ehtii uudet-
kin juoksijat mukaan kokonais-
kilpailuun!

Sammaan Seudun Kyläseu-

ra. Kyläilta Sammaljoen koulul-
la ke 23.5. klo 18.00. Kyläseura 
kutsuu kaikki kyläläiset paikal-
le keskustelemaan kylän tule-
vaisuudesta ja siitä mitä koulul-
le tehdään jatkossa. Keskuste-
lu/ ideariihi kylän kehittämisek-
si. Tervetuloa!

Sarkia-seura. Koko perheen 
ohjelmallinen Kevätehtoo Sar-
kia-näyttämöllä Kiikassa perjan-
taina 11.5.2012 klo 18.00-20.00. 
Kahvitarjoilu.

Sastamalan Eläkkeensaajat. 
Saapunut kutsu: Eläkeliiton Kii-
koisten yhdistys järjestää Suvi-
lystit 31.5 Kiikoisten nuoriso-
seurantalolla klo. 12.00 alka-
en. Torstaina 17.5 ei ole ker-
hoa Seuratalolla. Kevätkauden 
viimeinen kerhopäivä on tiis-
tai 22.5. Perinteinen tapahtuma 
Vammalan rantasaunalla 2.7 
klo. 10.00 alkaen. Tarjoilu aiem-
pien vuosien tapaan. Ilmoittau-
tumiset tarjoilun varaamiseksi 
Ailille tai Anjalle.

Sastamalan kuulo. Virkistys-
päivä Valkeakoskella 10.6. alka-
en klo 10. Onko lähtijöitä. Meria 
0400-639470. 7.6. Kokoontumi-
nen kauppalantalolla sovitaan 
kuljetuksista.

Sotainvalidien veljesliiton 

Vammalan osasto ry. Ilmoit-
tautuminen Piirin Kesäjuhlaan 
Ikaalisten Kylpylässä 12.6.2012. 
25.5. menn. Veikko Topi P. 
050 527 5749

SPR:n Kiikoisten osasto. Muis-
tathan tänään kello 18 olevan 
ystävätapaamisen Kiikoisten 
Paloasemalla. Mukana Ulla Ek-
lund Ulvilasta. Kaikki ovat ter-
vetulleita, kahvitarjoilu.

Stormin Teräs. Aloitetaan Fris-
bee-golf harjoitukset, kaiken-
ikäisille su 20.5. klo 12.00 Stor-
min koulun radalla. Asiantunti-
ja opastaa lajiin ja kiekkoja saa 
lainaksi. Syksyllä palkitaan aktii-
visimmat osallistujat.

Suunta-Sepot. Kuntorastit Sas-
tamala Eko to 17.5.2012 lähdöt 
klo 17:00-18.30. Opastus vt 12 
Stormi.

Suunta-Sepot. Kuntorastit 
torstaina 10.5 Roismalassa klo 
17.00-18.30. Opastus Mt 252 
Vammala -Punkalaidun. Myös 
RR ja TR radat.

Tyrvää Petanque. Ke 16.5 klo 
18.00 harjoitukset siikasuolla 
sekä su.20.5 klo 15.00

Tyrwään Weneilijät. Aarikassa 
la 19.5 klo 14 alk, Pannu ja sau-
na kuumana! Tervetuloa!

Vammalan avantouimarit. 
Kirjoita tähän ilmoituksesi teks-
ti.Kevään viimeinen uintikerta 
17.5 klo.16.00-21.00.

Vammalan avantouimarit. 
Uinnit jatkuvat vielä 10.5 ja 17.5 
klo.16.00-21.00.

Vammalan eläkkeensaajat. 
EKL:n 50 v. juhlille Tampereelle 
Hakametsän jäähalliin ke. 23.5 
on yhteiskuljetus. Auto lähtee 
Lauhamon talleilta klo.7.45, It-
senäisyydentietä ja linja-auto-
asemalta klo. 8.00. Päivän oh-
jelmasta mm. Eläkkeensaajaleh-
dessä no. 3/2012. Muista ottaa 
sisäänpääsyranneke ja ruoka/
kahviliput mukaan. Kesäteat-
teriin ti. 3.7. Pöytyän Yleneelle 
vielä jokunen paikka. Menem-
me katsomaan komediaa Har-
maat Pantterit, vauhdikasta elä-
mää vanhainkodissa. Kysy Pau-
lalta p. 040 7527445.

Vammalan Invalidit. Kirppu-
tori ja toimitila ma-pe 10.30-15 
ja la 10-14, Nuutilank.4, puh. 
5112466, tervetuloa.

Vammalan Kansalliset se-

niorit. Huomioikaa vielä pa-
ri Sotesin järj. alustusta Ikäpis-
teessä Vammalan neuvolassa 
klo 13.00. tänään  ke 16.5. Mi-
ten voin tukea muistiani/ Ma-
rita Pitkänen ja ke 23.5. Keliaki-
an omahoidosta/ Vlan seudun 
kliakiayhdistys. 

Vammalan Karjalaseura. 
Seikkailumieltä mukaan ja lau-
antaina 26.5.2012 klo 8.45 to-
rilta tai Lauhamon tallilta klo 
8.30 Sokkokesäretkelle.  Lisä-
tiedot ja matkalle ilmoittautu-
miset Irja Kärjelle puh. 050 357 
9657. Ole nopea, että ehdit mu-
kaan. Tervetuloa.

Vammalan Retkeilijät ry. 
Suurkiitos kaikille talkoolaisil-
le, jotka olitte mukana teatte-
rilla sekä ”Harrasta ja liiku El-
livuoren maisemissa” –tapah-
tumassa! Tiistaipyöräily 22.5. 
Rusun laavulle Lantulaan, mak-
karaeväät mukaan. Ti 29.5. pyö-
räilemme Ollilan Aittakahvilal-
le. Kirkkovenesoutu ja melon-
takausi alkavat ke 30.5. www.
vammalanretkeilijat.net.

Vammalan seudun Hengitys-

yhdistys. Kesäretki 21.8. Olki-
luodon Ydinvoimala, Kuuskajas-
karin Linnakesaari. Ilmo. Lauha-
molle 03-513  0412 22.6. men-
nessä.

Vammalan seudun Sukutut-

kijat. Jäsenilta 16.5. Tutkijail-
ta. Kevätretki 2.5. Tampereel-
le, teemana Tampere 1918, op-
paana Timo Malmi. Lähtö kir-
jastolta klo 9.00 (paluu n. klo 
15.00). Tampereella - Manner-
heimin patsas - Kalevankangas, 
jossa pois bussista, punaisten 
ja valkoisten haudat sekä Väinö 
Linnan hauta - takaisin bussiin, 
Tuomiokirkon ohi, Keskusto-
ri, Raatihuoneen valtaus - ruo-
kailu n. 11.30-12.30 Plevnassa - 
Pispalan harju, punaisten linjat. 
paluumatkalle n. klo 14.

Vammalan seudun taideyh-

distys ry. Teemme retken Ori-
vedelle Purnuun, jossa Samu-
li Heimosen valitut taiteilijat ja 
jyryttämä näyttely, Elina Parja-
sen opastamana ja Mänttään 
Gösta museoon, joissa opas-
tettu kierros. Siitä suuntaam-
me Mäntän kuvataideviikkojen 
Pekiloon, jossa on Ilona Valko-
sen kuratoima runsas hieno ko-
konaisuus nykytaidetta opas-
tettuna. Lähtö Vammalan linja-
autoasemalta lauantaina 16.6. 
klo 9.30 ja paluu noin 18-19 sa-
maan paikkaan. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen 28.5 men-
nessä Maija-Liisa 040 718 3383.

Äetsän Invalidit. Sisäboccia 
yhteistyökumppaneiden kans-
sa päättyy. Viimeinen pelipäivä 
22.5. Ulkoboccia alkaa Honko-
lan jousiammunta kentällä 5.6. 
jatkuen parittoman viikon tiis-
taisin klo 14.00. Myös uintiker-
ho Keikyän uimahallissa päät-
tyy, viimeinen uintipäivä 7.6. 
klo 13.30. Syksystä ei mitään 
tietoa?

Äetsän Kunto -81 ry. Naisten 
soutuharjoitukset alkavat ke.  
16.5. kokoontuminen veneva-
jalle klo 18.00. Helaventin lii-
kenteenohjaajat! Kokoonnu-
taan Puuhalassa Helatorstaina 
17.5.2012 klo 13.30. Tiedustelut 
/ Hannu 050 5232 124.

Äetsän martat ry. Kokoon-
numme ti 22.5.12 klo 17.30 Kii-
majärven Kylätalolla, josta läh-
demme luontoretkelle. Varus-
teet sään mukaiset.

Äetsän Reserviläiset ry. Reser-
viläiskivääriammunnat la 19.5. 
alkaen klo 12 Leikkuun Haukka-
lan radalla. Lisätietoja M. Huttu-
nen 050 5582 974.

Äetsän seudun kehitysmaa-

seura. Johtokunta kokoontuu 
la 19.5 klo 14.00 kaupalla.
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Romuautosi ym. rautaromut 
vaivattomasti rahaksi huippu-
hintaan. Laillinen/virallinen 
romuautojen vastaanottopis-
te. Meiltä myös romutustodis-
tus ja rekisteristä poisto. Ilman 
kustannuksia. Vain soitto nu-
meroon 0500 335 595. Johan 
tapahtuu. Vammalan Osa-

myynti Oy Autopurkaamo.

Kuolinpesät, ullakot yms. Os-
to- ja myyntiliike Huittinen, Kir-
jatie. Av. pe 12-18, la-su 12-16. 
Puh. 050-400 3419

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Asuntoauto, pakettiauto, 

pikkubussi, sijaisautot.
Vammalan MK-auto

Kauppakaari 7. 
P. 040 523 2226. Klo 7-22.

Siisti ja tilava asuntoauto. Fiat 
Adriatik 670DK 2,8 jtd vuode-
paikkoja 7. Tiedustelut klo 17 
jälk. 045 630 0075.

Matkailuauto Fiat Ducato 
2,8TD -02 puoliinterg. Keskus 
lämmitys riittävillä varusteillla! 
H.550€/ Viikko p.0500 998 246

Huittisten kesk. KT 3h+k+s 

+parveke 80 m2. 0400 532 100

Lomamökki Ylistenjärvel-

lä www.lomamokit.tarjoaa.fi 
P. 0500 332 734.

Vla Lousaja kaksio 52 m2 va-
pautuu 1.6. P. 050 462 2715

Vla ydinkeskusta siisti 3h+k 

+parveke 62,5m2. Vuokra 
590,- Haluttaessa myös kalus-
tettuna. P. 0500 339 508

Keskustassa 16m2 lämmin au-
totalli. Vuokra 100 €/kk. Vakuus 
2kk. Häijäässä liiketilaa 420 

m2. Lisät. Vlan Kiint.väl., Puistok. 
18, P. 03-5114714, 040-1293927

Vierekkäisiä lomahuoneisto-

ja Ikaalisten kylpylän alueel-

ta alkaen 30e vrk. Kevättarjous 
6.6 asti 25e arkivrk.Hyvä varus-
telu www.goldenage.fi /loma-
rinne P. 050 348 5197

HALUTAAN
VUOKRATA

Perhe haluaa vuokr. Huittisis-

ta väh. 2h+k. 046 900 2228

SEKALAISTA

Hautakivien oikomiset
T:mi Sepin Apu
P. 0500 631 542

Lantula-talo Sari Haavis-

ton valokuvanäyttely, Vam-
mala Vatajantie 396 perjantai-
sin 25.5.-15.6. klo 12-13.30 ja 
la 26.5. Herkullinen lounas jo-
ka perjantai klo 12-13.30. Tied. 
0500-232016

Länsi-Liettuan kierros 5.-

10.8. Klaipeda-Kuurin Kynnäs-
Nida-Kaunas. 520€ hinta sis.yö-
pymiset, ruokailut, opastetut 
kierrokset. Vast.järj. Matkapo-
jat Oy Tied.EL.Suodenniemen 
yhd. puh. 0400216905 tai 
marja.haliseva@kopteri.net

Huutokauppa la 19.5. klo 11 
Kauvatsan seuratalolla. Käteis-
maksu. Puff etti. Järj. MTK ja 
maat. naiset.

Edullisesti tuulilasit, myös tuu-
lilasin korjaukset, kiven-iskut, 
halkeamat 1 v. takuu. Huolto-

keidas Oy, Kokemäki (02) 546 
1532. Av. ark. 8-17.

As-auto Fiat Ducato 2.4td -90 
3 akselinen katsast, 2xrenk., rek 
1+7, runsas varustus aj. vain 
190 tkm. P. 050 336 4039

Tietokonemurheita? Tieto-
konehuolto Mika Salminen. 
www.tietokonehuoltoja.fi . No-
pea ja edullinen P. 046 901 
5043

Kesäkukat Murajan tilalta. 
Puh.0503655350 av.10-18 mu-
rajantila.blogspot.com face-
book.com/murajantila Puutar-
hapäivät 25.-27.5. Murajantie 
77, Kiikoinen

Etsitään luotettavaa lasten-

hoitajaa arki-iltaisin Äetsän Ta-
lankylään! 2 ja 4-vuotiaat lap-
set. 050 375 6862

MLL Tyrvää-Vammalan kesä-

retki jäsenille 5.6 Poriin Pel-
le Hermannin leikkipuistoon. 
Hinta 5€/perhe (1-2aik+1-2las-
ta, lisälapset 1€/kpl). Ei-jäsenet 
voivat varata paikkoja 23.5 al-
kaen, hinta 10€/perhe. Varauk-
set Ninalta 050-3000993.

K a t s a s t u s k u n n o s t u k s i a 

MK-auto Kauppakaari 7. P. 
040 523 2226

Halutaan tietokoneen käy-

tön ja internetin kotiopetus-

ta (Huittisissa). P. 0400 636 419

Hotellimatka Pärnuun 14.-

17.6.12 (to-su) Koidula Park 
190€/aik/2hh Tervise Para-
diis 210€/aik/2hh Oma bus-
si mukana! Tilausliikenne Pek-
ka Palmgren Ky 0400-631 830 
www.pekkapalmgren.fi 

Hotellimatka Tallinnaan 11.-

12.6.12 (ma-ti) 145 €/aik/2hh, 
sis. opastettu käynti Tallinnan 
TV-tornissa+ kahvit, opastet-
tu Sauen kartanoretki+ kakku-
kahvit & laski viiniä! Oma bus-
si mukana! Tilausliikenne Pek-
ka Palmgren Ky 0400-631 830 
www.pekkapalmgren.fi 

KIRPPUTORIT
Suurkirpputori ja rompeto-

ri Huittisten Jäähallissa ja pi-
ha-alueella la 9.6.2012. Tu-
le myymään nurkat tyhjiksi ja 
tekemään löytöjä. Varaa paik-
kasi ajoissa. 050 300 1728, 
www.huittistenjaahalli.fi 

Hopun kirppis, Kivisenojanka-
tu 1. Av. ma-pe klo 10-18, la-su 
klo 10-15. P. (03) 513 5562, 040 
522 9971.

L.A. Kirpputori: Hämeenkyrö, 
Mestarintie 2 p. (03) 371 3943. 
Tervetuloa myymään, osta-
maan ja viihtymään. www.la-
kirpputori.fi .

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.

Antiikki- ja kirpputori av. pe-
la 10-17. Muina aikoina sopi-
muksen mukaan. www.illon-

kirpputori.com Runs. vanh. 
huonekaluja. Puh. 0500-261 
954.

Honkolan kirpputori. Av. ma-
pe 10-18, la-su 10-15. Hon-
kolantie 23, Äetsä. P. 044-358 
2120

Kirpputori 19.-20.5. klo 12-16 
Kangastie 373 Huittinen. Opas-
tus vt 2. Tervetuloa tekemään 
löytöjä! Puff et.

Kirpputori Valonpilkku Pikku-
suonkatu 5. Av. ti-pe 10-17, la 
10-13. Kahvio. Lahjoituksia vas-
taanotetaan puh. 044-5112907.

Rompetori Vammalan Vata-

jalla jo 20. vuosi. La 26.5. klo 
9-15: Autojen ym. varaosia, ke-
räilytavaraa, ent. koulun ovia, 
säteilylämmittimiä, pulpette-
ja ym. Esillä vanhoja työtapo-
ja, ajoneuvoja, puhvetti, ongin-
taa ym.. Ilmainen sisäänpääsy, 
P-paikka 3€/auto. Tied. 040-
8650127

Kesäkirppiksen avajaiset la-
su 19-20.5.12 klo 10-15 Kiima-
järven kylätalolla Kiikassa rom-
petorin malliin. Pihapaikan saa 
ilmaiseksi. Puffetti. Muuten 
kirpputori avoinna kesäviikon-
loppuisin klo 10 -14. Tiedus-
telut 0504616984. Tervetuloa! 
Toivottaa kyläseuran väki.

ANNETAAN
3 kaunista sisäsiistiä kisssan-

pentua. 0500 233 256

HENKILÖ-
KOHTAISTA

Kiitos viis-kuuskymppinen tyt-
tö kun tulet seurakseni päivin 
ja illoin. Nim. Täysi-ikäinen.

MYYDÄÄN
Moottoriajoneuvot

Huomio, huomio. Myydään pi-
kaisesti Volvo 240 -89. Aj. 182 
tkm. Virheetön, Volvon tunte-
valle paikka. P. 050 375 0552, 

Keikyä. Tarjoa.

As-auto Fiat Ducato 2.4td -90 
3 akselinen katsast, 2xrenk., 
rek 1+7, runsas varustus aj. 

vain 190 tkm. P. 050 336 4039

Mazda 626 vm 99 aj. 153 tkm. 
Siisti ja hyvä kats. verot ok. Pa-
rempi Volvo 850 GLT kats. voi-
massa. Puh. 0500 731 174

BMW 318 Touring vm-00 aj. 
159tkm, kats. 1/12, n. 7t/tarj. 
P. 0500 782 847

Renault Scenic Premium -03. 
Siisti, huollettu, katsastettu. Pe-
rikunnalta edullisesti 4400€, p. 
050 4092 655.

MB E230 -96 Juuri kats, 2 renk, 
H. 3800€ P. 050 323 0097

Caravelle -pakettiauto vm. 92 
2.4 diesel Puh. 040 768 6743

Siisti toimiva matkailuauto 

Fiat Hobby 600 vm 88. Lei-
ma ja maksut ok. Hinta 8 000€. 
040 763 7263

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.

Myydään kerrostalokolmio 

77,5 m2 Vammalan keskus-
tassa. Katso asunnot.oikotie.fi  

kohdenro 7222715. 
Puh. 0500 626545

Lievän pintaremontin tarpees-
sa oleva iso OKT 160 m2. Sa-
man verran hyvää lämmin-
tä varastotilaa samalla tontil-
la Huittisissa, hyvällä paikalla. 
Monenlaiseen käyttöön sovel-
tuva kokonaisuus. Vaihdossa 
huomioidaan lähes mitä ta-
hansa. P. 0400 636 419.

OKT Sastamala Marttila 3h k 
2vh ph s var at. Rv 1973-74. Va-
raava takka iso hyötypuutarha 
tied. 040 708 4545.

Kaksio 47 m2 Vammalan kes-
kustassa. Huoneisto täydelli-
sen remontin jäljiltä. Tied. 050 
563 3411 tai 050 558 0994

Yksiö 38m2 Vammala Varila. 1. 
kerros. Ei rappuja. Kaunis ym-
päristö, autopaikka. Paik.liik. 
pysäkki vieressä. Rantapaikka 
ja ”mummon mökki” tonttei-
neen. Puh. 040 703 5750

Omakotitontti n. 2000 m2, 
Sastamala, Vammala. Lähellä 
keskustaa, Sopii myös parita-
lolle. Puh. 040-8332441

MYYDÄÄN
Sekalaista

Vanhanajan varaava 
pönttöuuni paikalle

muurattuna. Uuni on täysin 
kotimainen ja sillä on CE-

merkintä. Hintaesim. halk. 68/
kork. 200 3000€ , halk. 75/

kork. 200 3200€. Myös muita
kokoja saatavana. Rahti

lisätään. Puh. 0400 360 791, 
www.pönttöuuni.fi .

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet • Lasitusalan työt
Huittisten Lasipaja Oy, 

Puh. 044-0566386.
lasipaja@dnainternet.net

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 to-
rilla pe 18.5. 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

Katkottua sahapintaa edul-
lisesti kotiin tuotuna. p.0400-
332594

Tuoretta seka- ja koivuklapia, 
myös kuivaa. Mahdollisuus toi-
mittaa tuoretta ja kuivaa sa-
malla kertaa, väliseinin erotel-
tuna, kysy lisää. P. 040 554 0227

Polttopuuta, tuoretta hyvälaa-
tuista koivu ja sekaklapia. Kul-
jetettuna, soita 044-303 3910

Kuusiklapia 10m3 kuorma 
300€ tai halkoa. 040 578 6356

Myydään polttopuuta. Vie-
lä erä ylivuotista koivua. Ky-
sy eri vaihtoehtoja Soita 0500-
733523 Markon puu- ja raken-
nuspalvelu

Vesikourut, tikkaat, tasot, lu-
miesteet, piipunpellit ja hatut. 
Ikkunapellit, ym. 2-laatu kat-
topeltiä. Vuokraamme henki-
lönostimia. Sastamalan Pelti-
työ Raamikatu 3. 0400 336 577.

Singer ompelukone, metalli 
jalustalla. 02 5531 242

12. C90min. Kasettia. Hist. 
hav. Tiedustele tarkemmin. 
Saat kylkijäisiksi 4 C90min. ka-
set. joissa on suomi-iskelmää. 
Vielä muutamal: P/Singlejä: 
L:PT. á 30€ sing. á 10€, 20€ 3. P. 
045 323 8168

Sähköhella 4 levyä, uuni le-
veys 50 cm ollut käytössä 2kk. 
Takuu voim. hinta 180€. Keit-
tiön pöytä 4 tuolia, valkoi-
set hinta 80€. Huittisissa. Puh. 
050 403 0254

Käsintehty 3-os. maitolaituri 

maalattuna tai ilman. Tarjousten 
perusteella. Derbi mopo, -04. 
Hyvä. P. 040 500 2046.

Myytävänä 3000 litran lika-

vesisäiliö Jita kolmiapila. Puh. 
050 336 8838

Vanhanajan höyläpenkki, 2:lla 
lukitteella ja 2:lla laatikolla. Hin-
ta 150,-. Opel Kadet -89. aj. 107 
tkm. Pohjassa hitsattavaa, osat 
mukana. Hinta 250,-. Vanhan 
ajan veivattava tahko, tukeva 
70,-. P. 0500 237 755.

Etuteltta 3,2 m, kesän käytt. 
400€, kitkarenkaat 14”, talven-
käytetty. Puh. 0400 536 061

Mercury perämoottori 9.8 
Toimiva ei tankkia! H.250€ 
P. 0500 998246

10x10 cm harm. noppakiviä 
n. 17 m2, 700e. 40-l. tyylikäs mh 
kalusto, kunto tyydyttävä 100e. 
050-5901541

Heinää, pikkupaaleissa Suo-
denniemen Heinijärven-
maassa. Neuvottelukintaan. 
0405154112

Heinää pienpaaleissa. Puh. 
050 560 1923 t. 02 564 119

Turpeeseen kompostoitua he-

vosen lantaa, tyhjiä kukka-
ruukkuja ja kukka laattoja. Puh. 
045  278 4966 Jussi.

OSTETAAN
Ostetaan hyväkuntoinen n. 

100 m2 rivi- tai omakotitalo 
Vammalasta. Puh. 040 752 2642 
klo 16 jälkeen.

Käyt. Leino Liesikattila. 
Puh. 050 555 5898

Vanha mopo, priima tai raa-
to/osakasa -50-80-luvulta 
P. 050 409 4559

Polttopuurankaa /tuuli-
kaadot, Sastamalan alue 
040 733 3463

Ajettava ruohonleikkuri. Epä-
kuntoinenkin 040 556 2202.

Romuautot ym. metalliro-
mut. Nopea nouto, hyvä hin-
ta! Autoista romutustodistus. 
046 656 2651

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 

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

Hinnat sis. alv 23 %

Nimi:

Osoite:

Ohessa ilmoitushinta

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
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Huittisten museoon vapaa sisäänpääsy 
18.5. klo 12-18
Tippoja, Pulvereita, Pillereitä
Apteekki Huittisissa 150 vuotta 18.5. alkaen

Huittisten museo, Kirkkotie 4
Avoinna la-su 12-16, 1.6. alkaen myös ti-pe 12-17

Tervetuloa!

Huittisten keskustasta 6 km Taikayöntietä (tie 230) Punkalaitumelle päin.

18 vuotta tunnelmallisia vanhan ajan tansseja
Erkkiläntie 17-21, HUITTINEN P. 044 056 5610 ja (02) 565 610

15€ 15€

Tänään keskiviikkona 16.5.2012 klo 20-01 NAISTENTANSSEISSA

TULIPUNARUUSUT
SAIJA TUUPANEN &
KUNNON MIEHET 

Lauantaina 19.5. klo 20-01 Keskiviikko 23.5. klo 20-01
NAISTENTANSSEISSA

MARKUS TÖRMÄLÄ & FBI BEAT 15€

ROMPETORI 
LA 19.5. klo 9-15

HONKOLAN KIRPPUTORI

Pihalla ei paikkamaksua.
Pihassa myös perennoiden vaihtopalvelu.

Tuo tullessa, vie mennessä.
 Honkolantie 23, Keikyä, Sastamala. P. 044 358 2120

KANTEENMAAN
BINGO
Punkalaitumella keskiviikkona 

16.5.2012 klo 18.45 alk.
JAHTI 2000 EUROA!

 Super-5-bingossa 
 740€/55 palloa

Tervetuloa!  Kanteenmaan NS

Lähdetään yhdessä
KESÄTEATTERIIN

katsomaan uutuusnäytelmää Sovinto.

Tragiikkaa ja komiikkaa saatikka laulua on sula 
mahdottomuus välttää.

Keskiviikkona 4.7.2012.
Hinta 25 euroa sisältäen matkan, lipun 

sekä kahvit väliajalla.

Lähtö pankilta klo 18.00. Ilmoittaudu mukaan 
puh. 010 25 65 101 tai keikyan@op.fi  

Tervetuloa!

KEIKYÄN

Järjestää: paikalliset yhdistykset, Keikyän kappelisrk,
Sastamalan kaupungin kulttuuripalvelut

PATSASPUISTOTAPAHTUMA
Pehulassa (Myllytie) to 24.5. klo 18-21

Kevätsiunaus, ohjelmaa ja toimintaa
yhdistysten esittelyä,
ruokaa myynnissä.  Vapaa pääsy.
Kts. tarkemmin tapahtuma-
kalenterista www.sastamala.fi

LALLI-BINGO 
Köyliön työväentalolla
sunnuntaisin klo 17.45

1 x 120€ 

www.lallit.fi

JAHTI 2.200 €
1 x 200€

1 x 100€ 
ym.

Liput
12,-

LEPPIHALLILLA TANSSITAAN
Porintie 739, Orisuo, Loimaa. Tiedustelut 0400 726 546

TERVETULOA!C-oikeudet

Torstaina 17.5. 20.00-00.30
TYTTI PELKONEN

Lauantaina 19.5. 20.00-00.30
HARRI LEHTONEN & SILVER

Paperinkeräys Laviassa
LC Lavian perinteinen paperinkeräys 

suoritetaan 18.5.2012 klo 17.00 alkaen. 
Lehdet tulee olla niputettuina. 
Isommista eristä voi ilmoittaa 

Hessun Värikauppaan puh. 0400-639235
klo 16.00 mennessä.

Bussi Turun seudulta! Tiedustelut 040 516 8915

www.sarkanlava.com
Suomen kaunein tanssilava 2011

tarjoaa 800 ensimmäiselle pullakahvit!

PUNKALAIDUN

Ke 16.5.

VARJOKUVA

IN THE MOOD

& MR. BREATHLESS

TYRWÄÄ VUODESTA 1990
www.walters.fi

SUPRA-
FONICS
irtonaista
rokkabili-
bluusia
la 19.5.

klo 21.00
Ps. Haemme

JÄRJESTYKSEN-
VALVOJAA.

Ota yhteys Hannuun
puh. 040 536 5532

sastamala@taitosatakunta.fi    www.taitosatakunta.fi

DESIGN-RETKI HELSINKIIN PE 8.6.  
Ohjelmassa mm:                                                            

www.taitosatakunta.fi 

T es s amala, 
511 21 1

JYLHÄNMAAN TORI
LA 26.5.2012 KLO 9-15
Kiikoisten Jylhänmaassa

Ohjaus Pori-Tre pikatieltä.

Huutokauppa klo 11.00 E Maja
Tule tapaamaan tuttuja maalaistorille!

Järj. Hanhijoen seudun kyläyhdistys www.karhuntassu.fi

 Hotwings  Ranskalaiset  Sipulirenkaat  Kananuggetit  M
akkarap erunat  Hotwings  Ranskal
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Asemakatu kk 10, p. 03-511 4515
Uuni suljetaan n. 1/2 tuntia ennen sulkemista

Lauantaina 19.5.
elävää musiikkia

klo 19 alkaen

enkaat
Kan

gg

HELATORSTAINA
AVAAMME 

KLO 15
KARAOKE 

to 18-22

€

JUKOLAN BINGO

JAHTI  2.400 €
€ €

Ellivuorentie 131,
38130 Sastamala
Puh. 010 8351 900
hotelli@ellivuori.fi

Valtakunnallinen 
karaokekilpailu 

perjantaina 18.5.

Samana iltana pe 18.5. 
voi osallistua Souvarit-laulukilpailuun 

Sarjat: miehet ja naiset alle 50 v ja yli 50 v
ilmoittautuminen alk. klo 20.00

Karsinta, jossa voittajia on 
laulajat sekä yleisö. 

Joka tunti onnenpotkutapahtuma. 
Tanssivalle yleisölle yllätyspalkintoina 

hotellikylpylälahjakortteja (arvo 110 €)

SARJAT 

Juontajana 

suosittu 

Bonanza

www.karaokekilpailu.com

KINO1-2 Sahakatu 2, Huittinen     
 010 420 5093  kinoset.fi

 Ohjelmisto ajalla
   19.-23.5.2012

DIKTAATTORI LA,SU 19:00
TI,KE 19:00

-K12- 9€   
 1h23min

BORATIN LUOJAN UUTUUS!

KOVASIKAJUTTU -S- 8€   
1h24minLA,SU,TI,KE  19:00

Kovasikajuttu on elokuva Suomen kovimmasta punk-yhtyeestä, Pertti Kurikan Nimipäivistä

  Ohjelmisto ajalla
   19.-23.5.2012BIO Puh.010 420 5094

Puistokatu 32, Sastamala
www.kinoset.fi

DIKTAATTORI LA,TI,KE 20:00
SU  19:00

-K12- 9€   
 1h23min

BORATIN LUOJAN UUTUUS!

KOVASIKAJUTTU -S- 8€   
1h24minLA,TI,KE 18:00 SU 17:00

Kovasikajuttu on elokuva Suomen kovimmasta punk-yhtyeestä, Pertti Kurikan Nimipäivistä

Hotelli 
Ravintola 

Pub 

12 €

salissa klo 20 alk. Vapaa pääsy!

La 19.5.

Helatorstaina 17.5.

Leijonien pelit jatkuu suorana Pubin screeniltä!
Torstai.. Lauantai.. SUNNUNTAI!

Karaoketangokilpailut

Kulkukoirat
solistina Kalle Kaaja

Puistokatu 4, Sastamala. Puh. (03) 51 941
www.vammalanseurahuone.fi

Itämainen iltapäivä klo 13:30-15:00

Egypti-buffet ja
itämaista tanssia
(tanssiseura Mihrimah esiintyy), 15 €

ALUEVIESTIN KESÄN UPEAT ERIKOISNUMEROT

Kysy lisää Alueviestin ilmoitusmyynnistä
puh. 010 2290 400

ilmoitukset@alueviesti.fi

Ilmestyy 
20.6.

Aurinkoista luettavaa ja kesätapahtumia

Ilmestyy 
30.5.

Yhteistyössä Vanhan kirjallisuuden päivien kanssa

Molemmissa painos 40.000 kpl



39Keskiviikko toukokuun 16. 2012

 • Marianna Langenoja

Sastamalan ensimmäinen 
lemmikkikahvila avattiin 
Eläinklinikka Viksun tiloi-
hin reilu viikko sitten. Itse-
palvelukahvilassa voi oles-
kella sekä omistaja että 
lemmikki. Molemmille on 
myynnissä herkkuja.

”Kuumalla säällä lenk-
keiltäessä sekä omistaja et-
tä koira saattavat tarvita 
nesteytystä kesken matkan. 
Niinkin yksinkertainen asia 
kuin koiran juottaminen voi 
olla haastavaa, jos omaa ve-
sipulloa ja -kuppia ei ole 
matkassa mukana. Täällä 
meillä koirankin juottami-
nen onnistuu”, Viksun pien-
eläinhoitaja Anne Tähtinen 
sanoo.

Apu 
sosiaalistamisessa

Viksun henkilökunta toivoo, 
että lemmikin omistajat tuli-
sivat rohkeasti poikkeamaan, 
vaikkeivät asioisikaan eläin-
lääkärin puolella. ”Lemmik-
kikahvila on hyödyllinen 
lemmikin sosiaalistamises-
sa. Eläin saa samalla muka-
van vierailun eläinklinikalle, 
jonka ansiosta eläinlääkäri-
kammo tai liukkaiden latti-
oiden pelko saattavat helpot-
taa. Samalla käynnillä voi ju-
tuttaa myös klinikan henki-
lökuntaa.” 

Viksun hoitajat muistut-
tavat, että omistaja on vas-
tuussa lemmikistään ja sen 
käyttäytymisestä myös kah-
vilassa.

PAKUHUOLTO.FI - SE VIRKEÄ VAIHTOEHTO

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

Herkkuhetki

Mukavampi vierailu eläinklinikalle
 ▶ Viksun lemmikkikahvilassa nelijalkaiset tutustuvat toisiinsa ja pääsevät eroon eläinlääkärikammosta.

Pieneläinhoitaja Marika Lievejärvi syöttää koiralleen Lukalle lemmikkikahvi-
lan maksakeksejä

Rottweiler Ronja odottaa omistajan lupaa kakkupalaan. Kuva: Eläinklinikka Viksu

Kaarlo Sarkian 
syntymästä 110 vuotta

Runoilija Kaarlo Sarkian syntymästä tuli 11.5. 
kuluneeksi 110 vuotta. Sarkia-seura teki juhla-
päivänä perinteisen kunniakäynnin Kaarlo Sar-
kian patsaalla Sastamalan Kiikassa ja ilta hui-
pentui vielä Sarkia-näyttämöllä järjestettyyn ko-
ko perheen kesäehtooseen, jossa oli ohjelmas-
sa Romulan taiteellisen teatterin ja Sastamalan 
opiston taiteen perusopetuksen ryhmien esityk-
siä. Kuvassa Sarkia-seuran puheenjohtaja Leena 
Toivonen, Marja Mäkelä, Pirkko Esko ja Sirkka-
Liisa Pusa Kaarlo Sarkian patsaalla.

Matkailu

Porilaisryhmä osallistui 
kirkkovaellukselle

 ▶ Porin seurakuntien Retriittiryhmä vaelsi 19 kilometriä 
 tutustuen neljään kirkkoon Sastamalassa.
 • Alueviesti

Porin seurakuntien Retriit-
tiryhmä, 35 henkilöä, osal-
listui elämykselliselle kirk-
kovaellukselle Sastamalas-
sa viime lauantaina. Ryh-
mä saapui Karkun asemalle 
junalle, ja junalla he lähti-
vät myös kotimatkalle illan 
suussa Vammalan asemal-
ta. Kirkkovaelluksen oppaa-
na toimi Upi Vuorenoja ja 
avustajana Maiju Vuoren-
oja. Kilometrejä reitille ker-
tyi noin 19.

Vaelluspäivän alkajai-
siksi ryhmä tutustui Hy-
vän paimenen majataloon 
ja Wanhaan Harsuun ja 
evääksi jokainen sai vesi-
pullon, leipää ja rukous-
kortit jokaiselle kirkolle. 

Lähtösiunauksen jälkeen 
ryhmä vaelsi Upin johdol-
la ensin Karkun kirkkoon, 
Sastamalan Pyhän Marian 
kirkkoon, Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkkoon sekä päät-
teeksi vielä Tyrvään kirk-
koon. Kirkoissa ohjelmassa 
oli tutustuminen kirkkoon 
sekä hartaushetki.

”Vaikka sade ja tuuli uh-
kailivat vaellukselle lähties-
sä ja vielä matkallakin, ei se 
vähentänyt innostusta. Päin 
vastoin, ilo suorastaan pur-
sui ihmisistä ja ilmeetkin 
todistivat sen. Tuli todeksi 
vanhan virren värssy ”Kirk-
kautta kohti kulje, kilvoitel-
len uskossa”, Upi kertoo.

Kirkkovaelluksista löytyy 
lisätietoa osoitteesta www.
wanhaharsu.com

Porilaisryhmä saapui Karkkuun junalla.

Vaelluksella kohti Sastamalan Pyhän Marian kirkkoa.Vammaskosken siltakin täyttyi vaeltajista.

KORTIT ESITTEET SUURKUVAT

LEHDET

TARRAT

LOMAKKEET
010 229 0400 

ilmoitukset@alueviesti.fi

PPPPAAAINOTUOTTEEEETTTT 

SuSuuunnnittelu ja valmistus.

YkYkY sisis tytytyisisi ilille ja yrityksille.

PAINOTUOTTEET 

Suunnittelu ja valmistus.

Yksityisille ja yrityksille.
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PiHAAN JA PUUTARHAAN KIVINIITYLTÄ

KIVINIITTY
WWW.KIVINIITTY.NET

PAIKALLISESTI PALVELLEN!
SASTAMALA 0207 431 060
HUITTINEN 0207 431 065

KIVINIITYN AUTO- JA MAATALOUSKONEHUOLTO OY - KIVISENOJANKATU 7, 38200 SASTAMALA - KAUPPAKULMA 2, 32700 HUITTINEN - WWW.KIVINIITTY.NET - INFO@KIVINIITYN-AUTO.FI - 0207 431 060 *PUHELUN HINTA LANKAPUHELIMESTA 8,28 SNT/PUHELU + 7,00 SNT/MIN, MATKAPUHELIMESTA 8,28 SNT/PUHELU + 17,00 SNT/MIN

199,-XTP100

Ruohonleikkuri
Espina
- 4 hv, max 3200 rpm
- 4-tahti, 135cc
- keräävä ja työnnettävä
- 10 korkeutta
- teräsrunko

Ruohonleikkuri
Espina
- 5,5 hv, max 3200 rpm
- 4-tahti, 163cc
- keräävä ja itsevetävä
- 10 korkeutta
- teräsrunko

369,-XTP101

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

89,-XTP102 139,-

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

XTP103

Puutarhakärry
IKH
- 160l
- muovinen pesä
- ilmakumipyörät
- teräsputkirunko

XK6212 89,-
koTTIKÄRRYT

alk 
24,90

Puutarhakäsineet
Patron
- polyuretaanipinnoite
- kämmenselkä
   nylonia
- koot 8-11

249012  
paria

Pienakku 24A
Euroglobe
- 185 x 125 x 162 
- moottoripyöriin
- ruohonleikkureihin jne
- ovh 63,-

39,-

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

649,-

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

5133001704 349,-

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

5133000747 379,-
erä!

Ketjusaha
Ryobi, RCS1835
-1800 W
- nopea ketjujarru
- laipan pituus 35 cm
- paino 5,1 kg
- ovh 109,-

89,-5133001215

Raivaussaha
Espina
- siimapää, kolmioterä,
   raivausterä
- moottori 9000 rpm
- teräpää 6500 rpm
- 4-tahti, 31cc,
- 0,7 kW
- paino 6 kg 239,-XTP107

Nurmikonviimeistelijä
Ryobi, RLT3025F
- 300W
- taittuva runko
- leikkuuhalkaisija 250 mm
- kyynärpään tuki

5133000019 2990

Akkutrimmeri 18V
Ryobi, RLT1830LI
- 18V
- Li-ion akku
- n. 25 min käyttöaika
- leikkuuleveys 30 cm
- siiman paksuus 1,6 mm

mmeerrii 1188VV

a

mm

5133000733 139,-

349,-

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

SH033 XTP7 459,-1805-12N24-3

Hinnat voimassa ke-su 16.-20.5., ellei toisin mainita. Torstaina liike suljettu.

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 Ke 16.5. PYYMÄKI, SUOMINEN  Pe 18.5. LEIVO, SAVUPOJAT  La 19.5. PYYMÄKI, MAKULIHA

Ilman korttia 2,15-2,25 pkt (12,65-18,75 kg)

Ilman korttia  
3,79 2-pack (1,00 l) 
sis. pantit 0,80

-30 % -40 %

Tapolan
SAVULENKKI
550 g (3,55 kg)

KIVIUUNIPIZZAT
340-375 g (6,62-6,00 kg)
pakaste

Lihamestarin suomalainen
NAUDAN
PAISTIJAUHELIHA

795
kg

Grillikausi alkaa Superista

895
kg

099
pkt

195
pkt

-34-46 %

179
pkt

149
kg

495
kg

395
ps

Ilman korttia ja yksittäin 2,29-2,79 rs (7,63-9,30 kg) Ilman korttia 3,29 pkt (5,98 kg)

PORSAAN 
KINKKUSUIKALEET
maustamaton ja  
marinoitu
300 g (5,00 kg)

795
rs

Ilman korttia 9,95 rs
-20 %

-13 %

-24 %

300
2   rs

299
2   pack

400
2   kpl

ESIKYPSÄ  
MAISSINTÄHKÄ
2 kpl/400 g (2,48 kg)
Espanja

Atria
GRILLIPALETTI
viljaporsaasta n. 1,1 kg

HK
AMERIKAN PEKONI
120-170 g (10,53-14,92 kg)

TUORE KURKKU
Suomi

Tuore
SILAKKAFILEE
Suomi, säävaraus

GRILLIHIILI
14 l

Ruokamestarin
NAUDAN  
ENTRECOTE- 
PIHVI

SAVULOHI- 
FILEEPALA

Valio Mustapekka
TUOREJUUSTOT
mustapippuri, valkosipuli, 
yrtti ja makea chili
100 g (20,00 kg)

Snellman
PORSAAN FILEEPIHVIT
maustamaton ja pintamaustettu
400-420 g (10,69-11,23 kg)

Ilman korttia 6,29 rs449
rs

-28 %

Pakattuna tuore LOHIFILEE
Norja, rajoitus: 2 pkt/tal.

Voimassa  
ti-la 15.-19.5.599

kg

ERÄ

Kariniemen kananpojan
MINUUTTIPIHVIT  
JA SISÄFILEET
n. 600-800 g

Ilman korttia 15,96 12-pack (3,58 l) sis. pantit 1,80
Voimassa 3.5.-1.8.2012

Voimassa ma-ke 14.-16.5. ja pe-la 18.-19.5.

Voimassa ma-ke 14.-16.5.

Voimassa ma-ke 14.-16.5. ja pe-la 18.-19.5.

Ilman korttia ja yksittäin 
2,65 kpl (26,50)

Herkkutorilta

Herkkutorilta

Herkkutorilta

Ilman korttia 12,95 kg

IlmIlIIllIlmlmIlmIlmIlmmIlmIlmIIlmIlmlmIlmml an anananananan an naannan annnnann nn korkorkorkororkorkorkokorkokkkok ttrsrsrsrsrsrsrsrsrsrrsssssssrrrsrsrs

Ä , g)

-16-20 %

kkk i

-26 %

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

1399
12-  pack

kg

ERÄ

1295
kg

RUODOTON

kg1990

Pepsi ja Pepsi Max
VIRVOITUSJUOMAT
2x1,5 l (0,73 l)
sis. pantit 0,80
rajoitus 3x2-pack/talous
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