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Alueensa kattavin,
myös verkossa.

Tuomisen 
toiseksi 

viimeinen
 Sivu 11

Löytyikö
kellokivi?

 Sivu 6

www.lounea.fi

Netti, 
puhelut, 

TV ja viihde
-  

kaikki meiltä

Kauppiaskatu 3, Huittinen
 0500 528 714, (02) 567 006

Muiden merkkien yleiskorjaamo

AJONEUVOHUOLTO
JALARVO & CO

PALVELEVA 
HYUNDAI-HUOLTO 

HUITTISISSA

AJONEUVOHUOLLON AUTO OY

WWW.AJONEUVOHUOLLONAUTO.FI

Suosi 
mainostajiamme
He tarjoavat sinulle 

tämänkin Alueviestin

LAUTTAKYLÄNKATU 27, HUITTINEN huikalle.fi

Lauantaina 27.8.

1-vuotis-
synttärit!

pomppulinna, ratsastusta, kasvomaalausta

Ruokalista uudistunut!

SASTAMALA Puistokatu 18, (03) 511 4299.
Palvelemme ma-pe 9.30-17.30.
Kesälauantait suljettu.

-40%

KAIKKI
LASIT

linssivalinnasta riippumatta.

Tarjous koskee uusia silmälasi- tai aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Tarjous voimassa 1.–31.8.2016.

KULUTONTA JA KOROTONTA
MAKSUAIK A A

12KK

Optikon yksilöllinen näöntutkimus on nyt ilmainen oston yhteydessä.

16.–17.8. 
SASTAMALA

Kaalisaari (Saarikatu)

20.–22.8. 
EURA 

Kauttuan pallokenttä (Maasillantie 5) 

Karkkisade keskiviikkona klo 17 
(Sastamala) ja sunnuntaina klo 16 (Eura)

 Ilmapalloja, karuselleja ja pelejä KOKO PERHEELLE!

45,-
 Kauneushoitola

Puistokatu 2, Vammala
03-511 2884

Tarjous voimassa 26.8. asti

(57,-)

Ihon ultraääni-
syväpuhdistus 
ja kuorinta 

tarjoushintaan

Koululaisille

ja opiskelijoille
Koululaisille

ja opiskelijoille

keskuskuva@kuvamestarit.fi

DIGITAALISET PASSIKUVAT
suoraan lupaviranomaisille -

 odottaessa!

MUISTIKORTTEJA 
KAIKKIIN KAMEROIHIN!

Laaja valikoima valokuvakehyksiä ja albumeita!

Loistavat värikuvat 
muistikorteilta ja kännykästä!

Tervetuloa palveltavaksi!
Sastamala, Vammala 

Onko kiitoskortit vielä teettämättä?

Kiitoskortit omalla kuvalla 
kioskeiltamme!

Näe useampi korttivaihtoehto samanaikaisesti. 
Sis kirjekuoret!

Ei hätää...

Ja hyvät
kahvit päälle!

MAUKASTA RUOKAA 

TERVETULOA!

   Kotiseudun
   raaka-aineista 
   Härkäpakarissa
   valmistettuna.

SU-PE 10-18, LA 10-16
Tarjous voimassa 18.–24.8.2016

vain Härkäpakarin Hesburgerissa

ranskalaiset & 0,4 l virvoitusjuoman
sis. juustohampurilaisen, norm.

k l i & l i i j

JUUSTOJUUSTOJUUSTO-UUSTO-JUUSTSTOTO-
ATERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATATERIAIA

395
LentolaukkuLLeenntotoolalaauukkkuku 

35,- 59,-(5(559,9,-,--)

KeskikokoKeKeesskkiikokookoko

45,- 69,-(6(669,9,-,--)

Iso kokoIsIsso kokookoko

55,- 79,-(7(779,9,-,--)

LAUKKUCENTER

TERRAETERRARAAE
Kovat vetolaukutKoKovovavatat vevetetotolalaaukukutut
SHOKKIHINTAAN!

PERJANTAISIN
 Äetsän tori 9.30-11.00
 Kiikan OP 11.15-12.00
 Kauvatsan kyläkauppa 12.30-13.30
 Kiikoinen 14.00-16.00
LAUANTAISIN
 Huittisten tori 11.15-13.00

Holmberg 0400 566 894

KALA-AUTO!

Kalapihvi 13,-/kg

Torkinkatu 41, HUITTINEN (Kakkostien kirppiksen vieressä)
Av. ti-pe 11-18, la 10.30-14.30, su 12-15.30

www.alueviesti.fi  • Sanomalehtien Liitto ry:n jäsen • Painos 36 000 kpl • 34. vuosikerta

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

JAKELUALUEESSA MUKANA

EURA ja NOKIA
Painos yli 45000

JAKELUALUEESSA MUKANA

EURA ja NOKIA
Painos yli 45000

JÄTTIJAKO 7.9.JÄTTIJAKO 7.9.

JAKELUALUEESSA MUKANA

EURA
Painos yli 36000

JAKELUALUEESSA MUKANA

EURA
Painos yli 36000

JAKELUALUEESSA MUKANSSJJ UU UU SSSS UU NAJAKELUALUEESSA MUKANAMJAJAJAJAAKAKKEKEELELLUALUUAUAALALLULUUEUEEEEEESESSSASSSA SA MMMUMUUKAUKAKAKAANAANNANA
JÄTTIJAKO 21.9.JÄTTIJAKO 21.9.

14.9. teemana
KOTI & ASUMINEN,
PUUTARHAN SYKSY

14.9. teemana
KOTI & ASUMINEN,
PUUTARHAN SYKSY
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TITTELI

Hulluutta se on työhulluuskin
 ▶Huittisten 25. Hullu Mies Jouko Mäkitalo tekee töitä kellon ympäri viikon jokaisena päivänä.

 • Laura Haavisto
laura.haavisto@alueviesti.fi 

"Se tuli kuin salama kirk-
kaalta taivaalta. Ei ollut 
aavistustakaan, että täl-
laista titteliä on minulle 
pohdittu”, kertoo perjan-
taina Huittisten 25. Hul-
luksi Mieheksi nimitetty 
Jouko Mäkitalo.

Mäkitalon valinnan 
taustalla on miehen työ-
hulluus ja toiminta ym-
päri Suomea, mikä sopii 
erinomaisesti Hullun Mie-
hen kriteereihin, sillä tit-
teli on kunnianosoitus ah-
keruudelle ja peräänanta-
mattomuudelle. 

Valinnan Hullusta Mie-
hestä teki Huittisten kir-
jasto- ja kulttuurilauta-
kunta.

"Kyllä minä ensin ajat-
telin, että olenko tähän 
ollenkaan sopiva. Muu-
taman päivän asiaa poh-
dittuani totesin, että eipä 
minua siihen muuten oli-
si ehdotettu. Elämä on ai-
na pyörinyt työn ympäril-
lä, joten tuntuu mukaval-
ta saada tällaista tunnus-
tusta", Mäkitalo pohtii.

 ■ JOUKO Mäkitalo toi-
mii isänsä perustaman 
yrityksen Veljekset Mäki-

talo Oy:n toimitusjohta-
jana. Jo eläkeiän saavutta-
nut Mäkitalo on työsken-
nellyt yrityksessä lähes 60 
vuoden ajan.

”Ei sitä mitään muuta-
kaan osaisi tehdä. Työ on 
ollut myös ainut harras-
tukseni, joten aina se mie-
lessä pyörii", mies sanoo.

Huittisten Hullu Mies 
kertoo olevansa aamuisin 
viimeistään viideltä työ-
maalla. Kotiin hän palaa 
tavallisesti puolen yön ai-
kaan. Sama rytmi toistuu 
viikon jokaisena päivänä.

”Olen iankaiken pärjän-
nyt lyhyillä yöunilla. Työ-
maalta löytyy aina jotain 
tehtävää, joten ei täällä 
koskaan tarvitse olla peu-
kaloita pyörittämässä."

Töitä Veljekset Mäkita-
lolla on riittänyt muka-
vasti. Varsinkin infra-puo-
len työt ovat lisääntyneet 
viime aikoina.

”Kun tekee erilaisia töi-
tä ja laajalla alueella, niin 
yleensä jos jossain hilje-
nee, niin toisaalla vilkas-
tuu", Mäkitalo tietää.

Töissä viihtyminen on 
Mäkitalon mukaan suu-
relta osin hyvän henkilö-
kunnan ansiota. "Töitä on 
kiva tehdä, kun ympärillä 
on hyvä porukka. Silloin 

pysytään aikataulussa ja 
laadussa", mies tietää.

 ■ HUITTISTEN Hullun 
Miehen tulee olla joko 
huittislainen tai muutoin 
tavalla tai toisella Huit-
tisten hyväksi toiminut 
henkilö, joka on tehnyt 

Huittista ja huittislaisuut-
ta myönteisessä mielessä 
tunnetuksi.

Maanrakennusyritys 
Veljekset Mäkitalo toimii 
ympäri Suomea, joten Mä-
kitalon työhulluus tun-
netaan laajalti. "Kulkeepa 
missä vaan, niin aina saa 

kuulla sen tutun sananlas-
kun Huittisista. Nyt voin 
reilusti sanoa, että minut 
on oikein virallisesti nimi-
tetty Huittisten Hulluksi 
Mieheksi", hän naurahtaa.

Mäkitalo on syntype-
räinen huittislainen, eikä 
paikkakunnan vaihtami-

nen ole käynyt miehellä 
mielessäkään.

”Huittinen on liiken-
teellisesti hyvällä paikal-
la. Tälläkin hetkellä meil-
lä on isot urakat muun 
muassa Sotkamossa Talvi-
vaaran kaivoksella ja Vaa-
limaalla. Raskaan kalus-
ton takia näitä on jopa 
helpompi hoitaa maaseu-
dulta käsin, vaikka muu-
ten pääkaupunkiseudul-
la paljon töitä riittääkin", 
Mäkitalo sanoo.

Juhlan kunniaksi Mäkita-
lo järjestää lettu- ja mehu-
tarjoilun Veljekset Mäkita-
lon toimistolla Huittisissa 
osoitteessa Metsälinnanka-
tu 28 ensi maanantaina aa-
mukymmenen ja iltapäivä-
neljän välillä.

Jouko Mäkitalo naurahtaa Huittisten Hullu Miehen tittelin sopivan hä-
nelle mainiosti. ”Kun olen muutenkin tavallinen pökkeli.” Laaja 

jakelu 
joka viikko

Kauppakeskus Hullumieskk
(02) 560 1290

AvAA .vv ma-pe 9-18. , la 9-14,

Plussaa ostoksistasi

KAIKKITEKSTIILIT&JALKINEET-20%-20%
HUOM!

Myös syksyn 2016 
-uutuuksista!

Mm. Peak Performance 

Röhnisch 

TÄLLÄ KUPONGILLA

Alennukset 
suositushinnoista.

YHDESTÄ 
TEKSTIILISTÄ & 
JALKINEPARISTA

Cube testipäivät to–la!
KOEAJOSSA 

CUBE-SÄHKÖMAASTOPYÖRÄT, 
FAT BIKET, TÄYSJOUSTO MTB:T YM.
Sähkömaasturi on nouseva, vaihtoehtoinen ja 

hauska tapa harrastaa maastopyöräilyä. 
Tule ihmeessä testaamaan!

Kokeilumahdollisuus myös Kännölä MTB-reitillä 
sopimuksen mukaan pe-su.

-30%
ALENNUS

PALLOILUKAUSI ALKAA!

Meiltä esim. salibandyyn
KATTAVA VALIKOIMA!

Meiltä esim. salibandyyn
KATTAVA VALIKOIMA!

C b t ti äi ätt t l !

SYYSKAUDEN AVAUS

JA CUBE-TESTIPÄIVÄT!

Syyskausi avataan 17.–20.8.

REIPPAILLA TARJOUKSILLA 
Maastopyöräily-kausi parhaimmillaan!
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Tervetuloa  
M-ruokaostoksille!

HÄIJÄÄ
puh. 050 368 2645
Ark. 8–21, La 8–21, Su 11–18

HUITTINEN
puh. 050 368 7023
Ark. 8–21, La 8–21, Su 11–18

LISÄÄ TARJOUKSIA: WWW.SAASTOMARKET.COMKatso nettisivuiltamme www.saastomarket.com viikon nettitarjous!

Edullisesti Säästäristä!
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ARRAA LALALAARLLA 

NATURA KERMAJUUSTO 
1 KG1 KGKG

ToToT ivivvooo anana  T TT ananToToivivovolan Tilan

KERÄKAALI
AtAtr aaAtAtrria

SIKA-NAUTA- 
JAUHELIHA 

000 0 gg000400 g

Tarjoukset voimassa 17.–21.8.2016 ellei toisin mainita. Tarjoustuotteita rajoitetut erät.

099
 PKT

(6,19/kg) norm. 1,39

199
 PLO

(0,99/l) norm. 2,60

249
 PSS

(12,45/kg)
norm. 3,79-3,99

Comfort 
SININEN 
HUUHTELUAINE
2 l

ATRIA EINESLAATIKOT
350/400g
Salami-perunasose, 
Lihamakaroni, 
Lihaperunasose

TAATUSTI 

EDULLINEN! HUITTISISSA 

ALK. TO

ANNOSPUSSIT 
24x100 g

Whiskas 
KISSAN 
RUOKA 
400g 

TAATUSTI EDULLINEN!

199
 PKT

(5,53/l)

099
 PLO

(1,98/l) norm. 1,99

499
 KPL

(2,08/kg) yks. 5,99

300
 5 TLK

(1,50/kg) yks. 0,99

2990
 PARI

norm. 34,90

4995
 PARI

norm. 55,95

10,- 

Lotus Soft Embo
WC-PAPERI
16rll ja
Lotus Emilia 
TALOUSPAPERI 
8rll

YHTEIS-

HINTAAN!

249
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SaSSaaSS vvvvvvvv hohhoooooovvvvvvvSSavavuvuhovovvi 

GRILLIMAKKARAT 
3030303003030333 0 0 00 000 00 ggggg300 g
MaMaMMaMaMaarsrsrsrrsrskikkkkkikk n nn n HoHoHHooHoooHoooooooooHHHHHHHHH vvvvvvvvvvvvvvvvvv GGGGGGGGGGGGGGGGGrrrrrrrrrrrrirrirrrri eeeeeeeeeeerrerrrre iii jjjaajaajjajaaaaaajajaajajajajjajjajjja JJ JJJJJJJJ JJJ J J JJJJJ JJJ JJJJJuuustststststststtststtstststtstsssstttogooogoogoooooogoggoogooggggaaannnaanaana ggggsggggggssstetetetetettteteettttteteetteeeetteteeteeetteetteeerirrirrirrrrrirMaMarsrskkin Hovovvi Grrillerri ja Juuusstotooganggssteterri
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MIHIN  

HINTAAN!

MIHIN  HINTAAN!
089

 KPL
(2,54-2,23/kg)  

norm. 1,79-1,99

PIIMÄ-
LIMPPU 
500 g

Fun Light
MEHUTIIVISTEET 
0,5 l

Abba 
KESÄSILLI 
500/250g 

179
 PSS

(3,58/kg) norm. 2,99

199
 PKT

(0,20/kpl) norm. 3,99

SMART STORE 
CLASSIC 15
SÄILYTYSLAATIKOT

SMART STORE
CLASSIC 31 
SÄILYTYSLAATIKOT

SMART STORE
CLASSIC 50 
SÄILYTYS-
LAATIKOT

LED
KYNTTILÄ-
LAMPPU 
4W E14

5 
TLK

Savuhovi Aito Saavuuhovovi Aitoto 
SAUNAPALVIKINKKU,USAUNAPALVIKINKKU,

E
SAUNAPALVIKINKKSASAUAUNANAAPAPAALVLVVIKINKKUKU,U,
MMUREAUREAEA UUNIKINKKU,  UUNIKINKKUKU,U, AA
MAALAISKINKKUMAMAAAAALLAAISKINKKUKU TAITATAAI
MMUREAUREAEA U UU UKORPPUKINKKUUUUUUUKORPPUKINKK KOKORPPUKINKKUKU AA
200 g200 g Huittisissa alk. to

               L Ä H IT U O T TA JA

    
    

 S
äästärin suosittelem

a

HK HK 
HERKKU-HERKKUKU-
MAKSAMAKKARASAS AAAARRRRAAAAKKKKKKKKAAAAMMMMAAAAKKKKAAAAMMMM KKKSK RARKAKMAKSAMAKKARAMAMAAKSKSASAAMAMAAKKAKAARARA 
500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000 ggggggggggggggggggggggggggggg500 g  

MIHIN  HINTAAN!

Kingis
MINI 
MONIPAKKAUKSET

JJ
44444

AATUSTI

299
 PRK

(11,96/l) norm. 4,39

Jacky 
JUGUPALA
Vadelma-bana
4 x 120 g SAVUHOVINSASAVAVVUHOVOVVIN

TUOTE-ESITTELY TUOTOTE-ESESITTTELYLY 
PE 19.8. HÄIJÄÄSSÄ PE 19.8. HÄHÄÄIJIJÄJÄÄÄÄSÄSSSSÄSÄ 

JA LA 20.8.JAJA LLA 20.8.
HUITTISISSA KLO 10 HUITTTIISIISSSSASA KKLOLO 10 

ALKAENAALKAKAAEN

SAVUHOVINSAAAVVUHOOVVIN

1000
 2 KPL

(5,00/kg) yks. 8,50

2000
 2 KPL

(10,00/kpl) yks. 14,90

3000
 2 KPL

(15,00/kpl) yks. 19,90

Nokian 
MUUMI KIDS 

UMI-
AAPPAAT 

kian NokN
AI-HAHHAHHAHAHAHAHHHHAHAHAHAHAHHHHHAHHHAHHAHAAHAHAAHAAHAHAAAAAHAHAAHAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

SAAPPAATSASS

ALKALI-
PARISTO AA 
10 kpl

USKOMATTOMAAN HINTAAN!

059
kgkgkkgkgkg

200
 3 KPL

(1,39/kg) yks. 1,89

aanini

0

3 
KPL

T

2 
KPL

T

2 
KPL

2 
KPL

149
 PSS

(2,98/kg) norm. 2,19

               L Ä H IT U O T TA JA

    
    

 S
äästärin suosittelem

a

M
K
SA

159
 KPL

norm. 1,99

LED
VAKIO-
LAMPPU
7W E27

159
 KPL

norm. 1,99

55

Korpela 
JAUHEMAKSA,
LINDSTRÖM TAI
KINKKUJUUSTO--
PIHVIT
160 g

               L Ä H IT U O T TA JA

    
    

 S
äästärin suosittelem

a
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ALUESÄÄ

Pää-
kirjoitus 
17.8.2016

Maija Latva
maija.latva@alueviesti.fi 

5:45
21:17

5:47
21:14

5:50
21:11

5:53
21:08

To Pe La Su

+19

+18+18

+18

+17+18

+17

+17+16

+17

+16+17

+18

+19+19

+19

+19+19

+21

+21+21

+21

+21+21

5 5 4 3

4

Mikä 
ihmisiä vaivaa? 

Kommentti uutiseen: Kesäkissailmiö 
on muuttunut ympärivuotiseksi 

www.alueviesti.fi 
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www.vammalanautovari.fi

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä vauriokorjaamo

Ahertajankatu 4, 38250 Roismala. Puh. 03-513 0255

Mika Kytömaa
020 757 8866

Jo yli 70.000

tyytyväistä

asiakasta!

Karhiniementie 353 Huittinen 
p. 040 755 2850 

www.mattilanmarjatila.com

K

Katto kirkastuu
syyskuun loppuun

 ▶Selluvillaa yläpohjaan 500 milliä.

 • Veli-Matti Saksi

Sastamalan kaupunginta-
lon Vammalan keskustan 
puoleinen osa hohtaa jo 
kirkkauttaan. Vanha pu-
naiseksi maalattu kate on 
poissa ja tilalla on tuo-
re konesaumattu galvan-
oitu pelti. Koko katto on 
uudelleen pellitetty syys-
kuun loppuun mennessä.

”Nyt mennään aivan ai-
kataulussa. Yllätyksiä on 
tullut vastaan yllättävän-
kin vähän. Jonkin verran 
vuosikymmenten aika-
na kosteuden hapannut-
tamia kattotuoleja on to-
ki uusittu”, kertoo Sasta-

malan kaupungin raken-
nuttajainsinööri Nestori 
Horila.

 Kattoremontin yhte-
ydessä kaupungintalon 

energiataloudellisuutta 
parannetaan,

”Yläpohjassa ei ole käy-
tännössä ollut minkään-
laista eristystä. Nyt ylä-

pohjaan laitetaan 500 
milliä selluvillaa”, toteaa 
Horila.Katto ei jää lopul-
lisesti kirkkaaksi. Muuta-
man vuoden kuluttua se 
maalataan. Galvanoidun 
pellin pitää olla säitten 
armoilla vähintään kaksi 
vuotta, jotta maali pysyy 
pinnassa kiinni hyvin. 

Työn aikana myös kau-
pungintalon ilmastoin-
tia parannetaan. Katto- ja 
muitten töiden kustan-
nukset ovat noin 750 000 
euroa. 

Energiakustannusten 
on arvioitu töiden myö-
tä vähenevän 10 000 – 15 
000 euroa vuodessa.

Orpo sai matkaevääksi 
yrittäjiltä työllistämisen 
helpottamistoiveen

 ▶Sastamalan kaupunki haluaa normien purun jatkuvan ja tehostuvan.

Sastamalan kaupungintalon kattoremontti 
edistyy aikataulussa.

 • Veli-Matti Saksi
veli-matti.saksi@alueviesti.fi 

Valtiovarainministeri ja 
kokoomuksen puheenjoh-
taja Petteri Orpo sai mat-
kaeväitä Sastamalasta tiis-
taina. Orpo vieraili Veh-
maan tilalla, jossa isäntä 
oli Sastamalan Kokoomus. 
Paikalla oli myös yrittäjä-
yhdistysten ja kaupungin 
edustus. Myöhemmin mi-
nisteri oli yleisön tentatta-

vana Pyymäen kahvilassa 
Vammalan keskustassa.

Yrittäjien selkeä viesti 
ministerille oli se, että val-
tion taloudenpidon pitää 
olla vastuullista ja työl-
listämistä on helpotet-
tava. Tähän liittyy eten-
kin pienehköjä yrityksiä 
koskeva paikallisen sopi-
misen vieminen pidem-
mälle kuin kilpailukyky-
sopimuksessa on sovittu. 
Yrittäjät haluavat jousto-

ja molempiin suuntiin ti-
lanteitten mukaan.

 ■ SASTAMALAN kau-
punki pani valtiovarain-
ministerin eväsreppuun 
normipurkuja sisältävän 
paketin. 

Kaupunki toivoo, että 
purkuja jatketaan halu-
tusohjelman mukaisesti ja 
kunnille annetaan enem-
män harkinnanvaraa eri 
asioissa.

Toinen viesti liittyy tu-
levaan sote-uudistukseen. 
Kaupunki tähdentää, että 
soteen liittyvien julkisen 
tahon omistamien yhti-
öitten läpinäkyvä päätök-
senteko varmistetaan. 
Kaupunki haluaa lisäksi, 
että saman julkisuuslain 
piiriin otetaan muutkin 
julkisten tahojen omis-
tamat yhtiöt, esimerkiksi 
kuntien omistamat jäte-
huoltoyhtiöt.

Sääntö-Suomessa on 
vielä tehtävää

Ruotsissa asuva tuttava arvosteli viime 
kesänä suomalaista tienvarsimainostus-
ta ja -opastusta, tai oikeastaan sen puut-
tumista. "Niin paljon kivoja käyntikoh-
teita, joihin ohikulkija ei mitenkään 
osaa poiketa, jos ei ole ottanut asioista 
etukäteen selvää", hän harmitteli.

Tähän asiaan tuli onneksi korjaus maa-
nantaina, kun maantie- ja ratalain muu-
tos astui voimaan. Nyt mainoksen voi 
tienvarteen pystyttää, kunhan ilmoittaa 
siitä Pirkanmaan ely-keskukseen. Aiem-
minhan tienvarsimainonta oli sallittua 
vain poikkeusluvalla. Ja esimerkiksi hää-
tilaisuudesta kertovan opasteen saa nyt 
laittaa ihan ilmoittamatta.

Monille maaseudun pienyrittäjille tien-
varsimainonta on liki elinehto ja ohikul-
kevalle mukava piristysruiske, kun löy-
tääkin matkansa varrelta jotakin kiin-
nostavaa, jollaisen olemassaolosta ei ole 
edes tiennyt. Taidan muuten olla tällais-
ten paikkojen unelma-asiakas. Kerran-
kin sain puolentoista tunnin matkaan 
tuhrattua kuusi tuntia, kun poikkeilin 
sinne sun tänne, opasteiden innoittama-
na. Turha ehkä mainita, mutta aviopuo-
lisoni ei ollut silloin matkassa mukana.

Vaikka tienvarressa voikin nyt mainos-
taa, on sääntö-Suomessa vielä paljon 
tehtävää. Monet, nyt tarkasti säänneltä-
vät asiat, hoituisivat varmasti ilmankin. 
Samalla vähenisi turha byrokratia ja ai-
kaa säästyisi oikeiden asioiden hoitoon.
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LOIMITRAKTORI OY
Korkeakoskentie 93, HUITTINEN 
Seppo Lindsten, puh. 0400 863359

www.loimitraktori.fi

New Holland
Traktorit, puimurit, työkoneet. Näönhuoltopalvelut

TAPAHTUMA

Vala tuo vipinää Huittisten 
keskustaan perjantaina

 ▶Porin prikaatin Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan heinäkuun 
saapumiserän alokkaat vannovat sotilasvalansa ja antavat 
sotilasvakuutensa urheilukentällä.

Viime kesänä Porin prikaatin sotilasvala vannottiin ja sotilasvakuus 
annettiin Porissa. Ohimarssi suoritettiin Valtakadulla.

 • Laura Haavisto
laura.haavisto@alueviesti.fi 

Noin 500 Porin prikaatin 
Satakunnan pioneeri- ja 
viestipataljoonan heinä-
kuun saapumiserän alo-
kasta saapuu perjantaina 
Huittisiin vannomaan so-
tilasvalansa ja antamaan 
sotilasvakuutensa.

Porin prikaatin sotilas-
valat vannotaan tänä ke-
sänä neljällä paikkakun-
nalla. Huittisten lisäksi 
juhlallisuuksia nähdään 
Kauhajoella, Seinäjoella 
ja Raumalla.

Huittinen valikoitui 
yhdeksi valapaikkakun-
naksi kokonsa ja fasili-
teettinsa ansiosta. Lisäk-
si se on Porin prikaatil-
le merkittävä yhteistyö-
kumppani.

Sotilasvakuutuksen ja 
sotilasvalan esilukijana 
Huittisissa toimii kau-
punginjohtaja Jyrki Pel-
tomaa.

 ■ TILAISUUDET tuo-
vat kaupunkien keskus-

toihin vipinää, sillä jo-
kaiseen tilaisuuteen odo-
tetaan alokkaiden lisäk-
si noin paria tuhatta va-
rusmiesten omaista.

Myös muu yleisö on 
tervetullut seuraamaan 

valapäivän kaikkia ta-
pahtumia. Huittislai-
sia pyydetään huomioi-
maan valapäivän aiheut-
tamat muutokset. Koska 
kaupunkiin saapuu run-
saasti väkeä, keskustan 

liikenteessä tarvitaan ta-
vallista enemmän kärsi-
vällisyyttä. "Tapahtuma 
pyritään järjestämään 
niin, että siitä syntyisi 
mahdollisimman vähän 
haittaa kaupunkilaisille, 

mutta tilaisuus antaisi 
juhlavan ja positiivisen 
kuvan Porin prikaatis-
ta ja Puolustusvoimista", 
kapteeni Timo Hiljanen 
Porin prikaatista toteaa.

"Paikkakuntalaisten 
toivotaan tulevan pai-
kalle kävellen, polku-
pyörällä tai jättävät au-
ton kauemman vala-
alueesta, sillä keskustas-
sa tulee olemaan todella 
paljon liikennettä", Lee-
na Hakanen Huittisten 
kaupungilta painottaa.

Huittislaisia pyydetään 
liputtamaan perjantaina 
sotilasvala- ja sotilasva-
kuutustapahtuman kun-
niaksi.

 ■ URHEILUKENTÄN ta-
kana olevalla nurmiken-

tällä on esillä pataljooni-
en koulutuskäytössä ole-
van kaluston näyttely aa-
muyhdeksästä alkaen. Ka-
lustonäyttely on avoinna 
ohimarssiin asti. Sotilas-
vakuus annetaan Huhko-
linnassa puoli kymme-
neltä ja sen jälkeen Huh-
kolinnan urheilukentällä 
nähdään laivaston soit-
tokunnan kuviomarssi-
esitys. Sotilasvala van-
notaan urheilukentällä 
kymmeneltä.

Ohimarssi tapahtuu 
heti valan jälkeen, noin 
varttia vaille yksitoista, 
Lauttakylänkadulla. Osa 
kadusta on suljettu ohi-
marssin ajan.

Yleisöä palvelemassa 
on sotilaskodin myynti-
pisteitä.

PUINNIT

Sateet viivästyttävät sadonkorjuuta
 ▶Poutajakso tulisi tarpeeseen, jotta vilja saadaan pois pellolta.

Pidempi poutajakso saisi puimurit pelloille pikavauhdilla.

 • Laura Haavisto
laura.haavisto@alueviesti.fi 

Puintikausi pääsi käyn-
nistymään Alueviestin 
jakelualueella viime vii-
kolla.

Huittisten suunnalla 
pellolta ehdittiin korja-
ta jo jonkin verran ruis-
ta, kauraa ja ohraa. 

Runsaat vesisateet kui-
tenkin pysäyttivät puin-
nit ja maatiloilla kaiva-
taankin nyt pidempää 
poutajaksoa.

"Mitään isoa hätää ei 
vielä ole, mutta lähi-
päivien aikana säätyypin 
olisi hyvä muuttua kui-
vempaan suuntaan, jot-
ta kypsä vilja päästäi-
siin korjaamaan pellol-
ta", Huittisten kaupun-
gin maaseutupäällikkö 
Ari Kallionpää tietää.

Varsinkin syysvehnä on 
arka pitkälle sadejaksolle.

"Jos sateet jatkuvat vie-
lä viikkokausia, se alkaa 

ilman muuta näkyä vil-
jan laadussa. Muutamas-
ta päivästä kyllä vielä sel-
vitään, mutta tiedän, että 

viljelijät toivovat jo kiih-
keästi poutaa."

Kallionpään mukaan 
kulunut kesä on ollut vil-

jojen kasvun kannalta 
hyvä ja selkeästi parempi 
kuin viime vuosi.

"Tämän vuoden sato-
odotukset ovat vielä hy-
vät. Lämmin kesä taka-
si hyvän kasvukauden ja 
jos vilja vain saadaan mu-
kavasti pois pelloilta, voi-
daan varmasti puhua on-
nistuneesta vuodesta", 
hän uskoo.

Tuleentumisen lopulle 
ja sadonkorjuun aikaan 
ajoittuvat lämpimät ja 
kuivat säät parantaisivat 
satoa. Myös kuivauskus-
tannukset jäisivät siten 
pienemmiksi. 

Kallionpää arvioi vil-
jan kysynnän olevan tä-
nä vuonna suunnilleen 
ennallaan.Rukiin viljely-
alaa olisi varaa vaikka vä-
hän kasvattaa. "Valitetta-
vasti rukiin hinta on sen 

verran alhainen, että se 
ei sen vuoksi houkutte-
le viljelijöitä. Vaikka ko-
timaisesta rukiista on jo-
pa pulaa, sen hinta ei ole 
siitä huolimatta noussut", 
maaseutupäällikkö har-
mittelee.

Suomalaisella kauralla 
riittää kysyntää ulkomail-
la asti.

"Kyllä kaikki vilja lajik-
keesta riippumatta löytää 
varmasti paikkansa."

Hintatasossa ei ole odo-
tettavissa suuria muutok-
sia.

"Ensimmäiset kauppoi-
hin menevät kuormat 
näyttävät suunnan, mut-
ta ennusteet ovat varsin 
vakaat, eikä hintoihin ole 
odotettavissa suuria muu-
toksia. Viljelijät tietenkin 
toivovat pientä nousua", 
Kallionpää tietää.

www.sotesi.fi

Karkun ikä- ja  
itsehoitopiste Rennox 
Syksyn toiminta alkaa torstaina 25.8.2016 klo 10.30-
13.45  Voimarinteellä. Ensimmäisellä kerralla puisto-
jumppa ja kokoontuminen rantasaunalla. Ohjattua 
vesiliikuntaa ei ole ensimmäisellä kerralla, vaan 8.9.2016 
alkaen.
Kokoontuminen on joka toinen torstai. Mahdollisuus 
ohjattuun vesiliikuntaan ja lounaaseen omakustannus-
hintaan. Klo 12.30 esitys ennalta sovitusta teemasta. 
Ohjelma saatavilla ikäpisteessä ja osoitteessa  
www.sotesi.fi. 
Karkkulaisilla on mahdollisuus kuljetukseen,  
puh. 044-7991089.
Lisätietoja Marita Pitkänen, puh. 040-5072543  
marita.pitkanen@sastamala.fi
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KOTISEUTU

Kellokiveä etsimässä
 ▶Tietä riittää 2 150 metriä.

 • Veli-Matti Saksi
veli-matti.saksi@alueviesti.fi 

Noin sata metriä ennen 
Sastamalantietä Häijään 
kupeella erkanee Karkus-
ta tultaessa oikealle Kel-
lokiventie. Se johtaa Häi-
jääseen. Sorapäällystei-
sen tien varrella on va-
jaat kaksikymmentä ta-
loa, joista osa on mökki-
käytössä.

Kellokiventie päättyy 
mielenkiintoisesti hieman 
ennen Saikkalanjoen puu-
kantista siltaa. Tien pää-
tekohdassa Maakunnan-
tieltä kuljettaessa oikeal-
le kaartaa Rieniläntie, jo-
ka alkaa Häijäästä. Vasem-
malle lähtee Perttulintie.

 ■ KELLOKIVEN haku on 
hankalaa. Alkupäässä tietä 

on taloja. Niiden jälkeen 
on lähes aarniometsää 
noin kilometrin verran.

Jossakin vaiheessa tien-
viitta opastaa oikealle Kä-
räjäkiventielle. Harmaita 
hiuksia lisää. On siis kak-
si kiveä: toisessa on kel-
lo ja toinen on valjastet-
tu käräjöinnille.

Lopultakaan etsintä ei 
tuota tulosta. Ei löydy kel-
lokiveä, eikä käräjäkiveä. 
Ehkä ne ovatkin muualla 
kuin teiden varsilla.

Silti kotiseutuajelu ei 
ole turha. Kellokiventien 
päätyttyä alkava Rieni-
läntie ylittää pikkuruisen 
Saikkalanjoen maisema-
kauniilla paikalla. Ja on-
han siltakin nähtävyys, 
sillä puukantisia siltoja 
tuskin enää paljoa teh-
dään.

Saikkalanjoen ylittävä silta on jo Rieniläntiellä, mutta Kellokiventieltä ei sillalle ole kuin ki-
venheiton pituinen matka.

POLIISIN PIIRISTÄ

Humalassa ratissa Vammalassa
Sastamalan Vammalas-
sa jäi kiinni päihtynyt 
kuljettaja lauantai-ilta-
na. Poliisipartio pysäytti 
vastaan ajaneen henkilö-

auton Sastamalankadul-
la kello 21.25. Seulonta-
alkometrin tuloksen joh-
dosta autoa kuljettanut 
mies vietiin poliisiase-

malle tarkkuusalkomet-
rikokeeseen. Asiaa tutki-
taan rattijuopumuksena. 
Mies määrättiin väliai-
kaiseen ajokieltoon.

Nuoret loukkaantuivat 
moottoripyöräonnettomuudessa 
Säkylässä
Kaksi crossipyörää tör-
mäsi toisiinsa Säkylän 
Santamaantiellä torstai-
iltana. Nuoret kuljettajat 

loukkaantuivat törmä-
yksessä vakavasti. On-
nettomuus sattui ennen 
kahdeksaa, kun mootto-

ripyörät kohtasivat kaar-
teessa. Molemmat kul-
jettajat vietiin Turkuun 
sairaalahoitoon.

Huittisissa automurtoja, 
Kokemäellä yritettiin tunkeutua 
lukkoliikkeeseen
Kesäöiden pimentymi-
nen kohti syksyä on 
saanut murtautujat liik-
keelle.
Huittisissa tunkeudut-
tiin keskiviikkoillan ja 
torstaiaamun välillä au-
toihin. Metsätiellä men-
tiin väkisin sisään hen-
kilöautoon rikkomalla 
etuoven sivulasi. Autos-
ta varastettiin lompakko. 
Ruunantiellä murtau-

duttiin pakettiautoon 
vääntämällä tavarati-
lan sivuovi auki. Sisältä 
anastettiin lompakko.
Kokemäen Kilkunka-
dulla yritettiin murtau-
tua lukkoliikkeeseen 
keskiviikkona aamunel-
jän aikoihin. Liikkeen 
näyteikkuna oli rikot-
tu, mutta sisään ei oltu 
päästy. Poliisin saami-
en havaintojen mukaan 

paikalla oli nähty sade-
asuun ja huppariin pu-
keutunut mies.
Vihjeet tapauksista Ko-
kemäen poliisi pyytää 
lähettämään sähköpos-
tilla osoitteeseen tut-
kinta.kokemaki.lounais-
suomi@poliisi.fi  tai soit-
tamaan päivystysnume-
roon 0295 417 675, jo-
ka vastaa tiistaisin ja per-
jantaisin kello 8-16.

Pariskunta varasti
vanhukselta Laviassa
Lavian keskustassa Alek-
sintiellä vanhusten rivi-
talolla vieraili viime kes-
kiviikkona aamupäiväl-
lä nuorehko pariskunta 
asukkaan asunnossa.

Vierailun aikana tum-
matukkaiset mies ja nai-

nen anastivat asukkaan 
lompakosta rahaa. Vie-
railijat pääsivät asun-
toon ovikelloa soitta-
malla. 

Nainen oli pukeutu-
nut pitkään mustaan ha-
meeseen.Varkautta tut-

kii Kankaanpään poliisi, 
joka pyytää soittamaan 
vihjeet puhelinnume-
roon 0295 449 212 tai 
lähettämään sähköpos-
tilla osoitteeseen kan-
kaanpaa.tutkinta@polii-
si.fi .

Onko yhdistyksesi 
poistettavien listalla?

 ▶Lakimuutoksen myötä 246 Sastamalassa 
toimivaa yhdistystä on saamassa lähtöpassit 
yhdistysrekisteristä.

Raittiit porvarit ja 
laukkutyöväki

 • Minna Isotalo
minna.isotalo@alueviesti.fi 

Hei nä kuun alus ta voi-
maan tu lleen yh dis tys lain 
muu tok sen myö tä Pa tent-
ti- ja re kis te ri hal li tus voi 
pois taa toi min tan sa lo-
pet ta neet yh dis tyk set yh-
dis tys re kis te ris tä. Toi mi-
mat to mak si ole te taan yh-
dis tys, jo ka ei ole teh nyt 
re kis te ri-il moi tus ta yli 20 
vuo teen ja jon ka toi min-
nan ei ole syy tä olet taa 
jat ku van.

Yh dis tys re kis te ris sä ar-
vioi daan täl lä het kel lä ole-
van noin 30 000 - 40 000 
kauan sit ten toi min tan sa 
lo pet ta nut ta yh dis tys tä. 

Patentti- ja rekisterihal-
lituksen sivuilla on link-
ki listaan, johon on paik-
kakunnittain koottu pois-
touhan alla olevia yhdis-
tyksiä. Sen perusteella 246 
sastamalalaista yhdistystä 
on saamassa lähtöpassit 
rekisteristä. 

Poistettavien listalle on 
päätynyt myös aktiivises-
ti toimivia yhdistyksiä ku-
ten Kansanvallan päivää 
järjestävä Kulttuuria Kai-
kille ry,  Kiikoisten Yrit-
täjät ja Lions Club Mou-
hijärvi. 

 ■ KULTTUURIA Kaikille 
ry:n hallituksessa istuval-
le Hannu Nikkilälle lis-
talle päätyminen ei ollut 
yllätys. 

"Jos yhdistys on rekiste-
röity ennen vuonna 1995, 
eikä tietoja ole hirveästi 
päivitetty, näin voi käydä. 
Mutta ei huolta, hoidam-
me asian kuntoon ennen 
määräajan päättymistä 

ja toimintamme jatkuu", 
Nikkilä sanoo.

Listalle joutunut yhdis-
tys voi välttää rekisteris-
tä poistamisen tekemäl-
lä vapaamuotoisen ilmoi-
tuksen Pa tent ti- ja re kis te-
ri hal li tuk sel le. Pää tös re-
kis te ri pois tos ta teh dään 
ai kai sin taan vii den kuu-
kau den ku lut tua me net-
te lyn aloit ta mi ses ta. Ai-
kaa toi min nan jat ku mi-
ses ta il moit ta mi seen on 
si ten tam mi kuun 2017 al-
kuun as ti.

 ■YHDISTYSLAIN muut-
taminen on osa Suomen 
hallituksen norminpur-
kutalkoita. 

Yhdistysrekisterin ajan-
tasaisuuden parantamisen 

lisäksi muu te taan yh dis-
tyk sen pur ka mis ta, pää-
tök sen pä te mät tö myyt-
tä ja re kis te ri-il moi tuk-
sia kos ke via yh dis tys lain 
sään nök siä. 

Yh dis tys voi jat kos sa 
toi mia ku ten tä hän kin 
as ti, mut ta uu dis tus tuo 
mah dol li suuk sia ja vaih-
toeh to ja pää tök sen te koon 
ja toi min taan. Muun 
muas sa säh köi sen re kis-
te ri-il moi tuk sen te ke mi-
nen ja etäo sal lis tu mi nen 
yh dis tyk sen pää tök sen te-
koon hel pot tuu.

"Byrokratian karsiminen 
on aina hyvä asia, ja hie-
noa, että yhdistystoimin-
ta tältä osin suoraviivais-
tuu", Hannu Nikkilä miet-
tii.

 • Minna Isotalo

Miltä kuulostavat 
Karkun Laukkutyöväen 
Ammattiosasto ry, Au-
toilijain Raittiusliit-
to Vammalan Seu-
dun Osasto tai Kiikka-
Keikyän Raittiit Porva-
rit ry? 
Niin. Historialta. Vaikka 
eihän tästä ihan varma 
voi olla. Jos pääminis-
teri Sipilä on absolutis-
ti, miksei raittiilla por-
vareilla voisi olla oma 
yhdistys.

Yhdistysrekisterin sii-
voamisen myötä moni 
yhdistys on vaarassa 
kadota kokonaan. Tus-
kin nimi löytyy histo-
riankirjoista, jos ei ku-
kaan ole sitä sinne tal-
lentanut esimerkiksi 
kylähistoriikin muo-
dossa.

En vastusta yhdistys-
rekisterin ajantasaista-
mista, mutta kotiseu-
tuihmisten kannattaisi 
ehkä ottaa poistettavi-
en listasta kopio - ihan 
vaan varmuuden vuoksi.

KOMMENTTI
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Kerääjäkasveista 
kokemuksia Mouhijärven 
hiesukoilta
 • Alueviesti 
toimitus@alueviesti.fi  

Monella tilalla viljakasvus-
ton alla kasvaa kerääjäkas-
veiksi kutsuttuja aluskasve-
ja. Viljelijät ovat kylväneet 
ne viljan kylvön yhteydes-
sä tai viimeistään orasvai-
heessa.

Keväällä kolmella mou-
hijärveläisellä tilalla kyl-
vettiin havaintokoekaisto-
ja italianraiheinän eri sie-
menmäärillä ja lajikkeil-
la. Kerääjäkasvikoe on osa 
ProAgria Etelä-Suomen 
hanketta, jonka tarkoituk-
sena on testata ja löytää 
käytäntöön soveltuvia me-

netelmiä maatalouden va-
lumavesien hallintaan ja 
ravinnekierrätykseen.

Juha Rauvan tilalla tes-
tataan kahta kerääjäkasvin 
kylvötapaa. Toiseen ha-
vaintokoekaistaan hän kyl-
vi Turgo-italianraiheinän 
mönkijään kiinnitetyllä 
keskipakolevittimellä äes-
tettyyn pellon pintaan ja 
Steinar-kauran heti perään. 
Juhannuksen jälkeen rai-
heinä näytti turhankin re-
hevältä satokasvin kasvua 
ajatellen. Elokuun alussa 
kaura on jättänyt raiheinä-
kasvuston alleen. Kaistalla 
on runsaasti vihermassaa, 
joka saattaa haitata puintia.

Toisella koekaistalla ke-
rääjäkasvin kylvö 6 kg/ha 
riviin pari viikkoa kauran 
kylvön jälkeen näyttäisi 
pitävän italian raiheinän 
kasvun maltillisena sato-
kasvin alla.

Kerääjäkasvien avulla 
pyritään vähentämään nit-
raattitypen huuhtoutumis-
ta ennen talven tuloa, hil-
litsemään eroosiota sekä 
parantamaan tiivistyvien 
ja liettyvien peltojen kas-
vukuntoa.

Toisaalta etsitään alus-
kasvia, joka kilpailisi mah-
dollisimman vähän sa-
moista eväistä satokasvin 
kanssa.

LUKIJAN KYSYMYS

Miten kuuluu hävittää vanhat 
VHS-kasetit ja negatiivit?

 • Laura Haavisto
laura.haavisto@alueviesti.fi 

Alueviestin lukija on teh-
nyt kotonaan suursiivous-
ta. Vintiltä on löytynyt 
useampi pahvilaatikolli-
nen vanhoja negatiiveja 
ja VHS-kasetteja.

"Itselleni nämä ovat ai-
van turhia, sillä en aio 
negatiiveista enää va-
lokuvia teettää. Video-
nauhuriakaan kotoani 
ei enää löydy, joten van-
hoja kasetteja on mahdo-
tonta katsoa", hän har-
mittelee.

Lukija haluaa tietää, 
miten vanhat negatiivit 
ja kasetit kuuluu hävit-
tää?

 ■ TIEDOTTAJA Anja 
Aaltonen Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy:stä vastaa:

"Hallavaaran jätekes-
kukseen tulee jätteitä pää-
asiassa Huittisista, Euras-
ta, Säkylästä ja Köyliöstä. 
Meillä ohjeistetaan, että 
negatiivit ja VHS-kasetit 
laitetaan sekajätteeseen, 
mistä ne kuljetetaan pol-

tettavaksi jätteenpoltto-
laitokseen. Kasetit ja ne-
gatiivit sopivat hyvin pol-
tettaviksi, mutta PVC-
muovin takia kasetteja ei 
voi laittaa energiajättee-
seen. Ohjeistus vaihte-
lee alueittain, joten lajit-

teluohjeet kannattaa ai-
na varmistaa omasta jä-
tehuoltoyhtiöstä." Mikä-
li mielii säilyttää kaseteil-
la ja negatiiveilla olevan 
materiaalin, Huittisten ja 
Sastamalan pääkirjastoil-
la voi veloituksetta digi-

Lukijan
kysymys

toida VHS-kasetteja, LP-
levyjä ja C-kasetteja sekä 
skannata valokuvia, dia-
kuvia ja negatiiveja digi-
taaliseen muotoon. Myös 
Mouhijärven lähikirjas-
tossa on mahdollista di-
gitoida VHS-kasetteja.Ai-

koja digitointeja varten 
voi varata suoraan kirjas-
toilta, enintään neljäk-
si tunniksi kerrallaan.Ai-
neiston tallentamista var-
ten tarvittava muistitikku 
tai sopiva levy asiakkaan 
on hankittava itse.

Nurkkiin kertyneet VHS-kasetit kuuluvat sekajätteeseen.

Kajakein läpi Kokemäenjoen vesistön
 ▶Petra Tuovinen ja Tomi Mandelin tekevät matkan 
varrella kouluvierailut Sastamalassa ja Kokemäellä. 

 • Alueviesti
toimitus@alueviesti.fi 

Melojat Petra Tuovinen 
ja Tomi Mandelin taitta-
vat kolmen viikon kulues-
sa kajakeilla matkaa Koke-
mäenjoen vesistöä alavir-
taan. He seuraavat veden-
laadussa ja ympäristössä 
tapahtuvia muutoksia hy-
väkuntoisilta latvavesiltä 

kohti alajuoksun rehe-
vämpiä alueita. Tuovinen 
ja Mandelin tekevät mat-
kan aikana yhdeksän kou-
luvierailua ja innostavat 
tekemisen kautta lapsia 
tutustumaan omaan lä-
hivesistöönsä. Sastama-
lassa Marttilan koululla 
melojat ovat 5. syyskuu-
ta ja Kokemäellä Tulkki-
lan koululla 7. syyskuuta.

Melonta alkaa perjan-
taina Kokemäenjoen ve-
sistön latvoilta Saarijär-
ven Pylkönmäen Valkei-
selta ja päättyy Poriin 9. 
syyskuuta.

Retki toimii Koke-
mäenjoen vesistön ve-
siensuojeluyhdistyksen 
Vauhtia vesienhoitoon 
-hankkeen lähtölaukauk-
sena.

Vammalan Rengaspalvelu
Hopunkatu 12, 38200 Sastamala, p. 03 514 2660

www.vammalanrengaspalvelu.fi

Rengas-
hotelli alk.

30€
/kausi

Hinnat alle asennettuna/4 rengasta.
Sis. alv 24% sekä rengaskierrätysmaksun

 320€
 400€

LAADUKAS JAPANILAINEN

YOKOHAMA

KUORMA-AUTOKORJAAMO
MÄKELÄ
KORJAAMO - VARAOSAT - HYDRAULIIKKA

Jokilevonkatu 10, Huittinen, www.kuorma-autokorjaamomakela.fi
Varaosat: puh. 044 700 4480 - Korjaamo: puh. 044 700 4485, ark. 8–17

MONIPUOLISESTI MAATALOUTEEN JA TEOLLISUUTEEN
KUIVURIN 
POLTTOAINE-
SUODATIN

Katso myös netti-sivumme!

MOOTTORIÖLJY SUPER HPD 15W-40

410€/200l

Shokkihintaan
rajoitettu erä!

7,90€
Shokkihintaan
rajoitettu erä!

7,90€

Tarjoukset voimassa 26.8. asti. Hinnat alv 0%

54€/20l
VAIHTEISTO- JA HYD.ÖLJY WETOL

440€/200l

TAPPIRASVA 
SOLID 2 400 G4,20€/tuubi

54€/20l

HYDRAULILETKUT JA -LIITTIMET

Suljemme konttorimme  

tiistaina 23.8. klo 14.00.
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YHDESSÄ

Soten yhteisvoimaa
tunnelmoinnin merkeissä

 ▶Leiripäivien palaute on ollut kiittävää. Jatkoa toivotaan.

 • Hannu Grén
toimitus@alueviesti.fi 

Torstaina 28. heinäkuuta 
Kiikan Leiriaholla vietet-
tiin Tunnelma 2016-leiri-
päivää. Tunnelma-leiripäi-
vät ovat Sastamalan kau-
pungin sekä Sastamalan 
sosiaali- ja terveysalan yh-
distysten sekä muiden toi-
mijoiden järjestämiä, kai-
kille avoimia tapahtuma-
päiviä, joissa organisaati-
ot esittelevät toimintaan-
sa ja järjestävät tekemistä 
kaikenikäisille.

 ■ PAIKALLE oli kerään-
tynyt noin kymmenkun-
ta sote-yhdistystä monil-
ta eri elämän osa-alueil-
ta. Leiriaholla toimintaa 

järjestettiin erilaisten toi-
mintarastien, ruokailun, 
saunan ja yhteislaulun 
merkeissä.

Tutkija Paavo Salli oli 
paikan päällä seuraamas-
sa leiripäivän toimintaa. 
Hänen tarkoituksenaan 
on koota aineistoa väitös-
kirjatutkimustaan varten 
yhtenä osa-alueena siitä, 
miten sote-järjestöjen yh-
teistoiminta voi luoda uu-
sia toimintamuotoja. Mo-
tivaationa tutkimuksel-
le on toiminut paljon pu-
huttu hyvinvoinnin lisää-
minen yhteiskunnassa. 

"Yksi iso kysymys nyky-
ajan yhteiskunnassa on se, 
millainen ihmisen oman 
elämän hallinta on. Moni-
en organisaatioiden mie-

lessä on olennaisesti ihmi-
sen pahoinvointia vähen-
tävien asioiden, kuten ter-
veellisen ravinnon ja lii-
kunnan, edistäminen", 
Salli toteaa. Hänen mu-
kaansa kesäleiritoiminta 
on innovaatio, joka tun-
tuu kestävältä. 

"Kesäleirejä on toki ol-
lut aiemminkin, mutta in-
novaatio tulee siinä, että 
näin moni yhteisö järjes-
tää sen samalla leirillä yh-
teistyössä. Lisäksi mukaan 
on tullut sellaisiakin taho-
ja, joita ei ensimmäisessä 
ideointikokouksessa ollut 
paikan päällä."

 ■ SASTAMALAN seudun 
mielenterveysseuran toi-
minnanjohtaja Ari Tien-
suu oli yhtenä vaikutta-
jana edesauttamassa Tun-
nelma 2016-leiripäivän 
syntyä. Hänen mukaansa 
idea syntyi noin puolitois-
ta vuotta sitten. 

"Meillä Sastamalan seu-
dun sote-järjestöillä on ol-
lut epävirallinen yhteis-
työfoorumi.

Kaupunki kutsui järjes-
töt koolle, koska Sastama-
lan kaupunki rakentaa 
valtuuston hyväksymän 
strategian mukaisesti pe-
ruspalveluverkostoa. Sen 
pohjalta Paavo Salli ko-
koaa monipuolista tutki-
musaineistoaan. Yhteis-
tilaisuudessa mietittiin, 
millaisia toimintoja jär-
jestöt ja evankelisluteri-
lainen seurakunta voisivat 
yhdessä tehdä. Siinä yhte-
ydessä esille nousi yhtei-
sen leiripäivän idea", Tien-
suu taustoittaa.

 ■ JÄRJESTÖT kokoon-
tuvat tapaamisiin noin 
kuukauden välein. Yh-
teistä toimintaa on ollut 
leiripäivätapahtumien li-

säksi muun muassa vii-
mesyksyisen kaupungin 
keskustassa olleen jär-
jestösuunnistuksen mer-
keissä. Tiensuu oli tyyty-
väinen siihen, miten hel-
posti leirin järjestäminen 
käytännössä sujui. Esi-
merkiksi järjestöjen int-
ressit ovat pitkälti olleet 

 • Hannu Grén

Paikalle oli kutsuttu 
myös Karkussa sijaitse-
vaan Pihlajalinnan vas-
taanottokeskukseen ma-
joitettu turvapaikanha-
kijaperhe, joiden kanssa 
leiriläisillä oli mahdol-
lista keskustella. Irakista 
kotoisin oleva perhe pa-
keni kotimaansa levotto-
mia oloja Suomeen, sil-
lä Irakin tilanne on koko 
ajan räjähdysaltis.

”Maa on täynnä lait-
tomia sotilasryhmitty-
miä. Koko ajan on vaa-
rana joutua kidnapatuk-
si tai väkivallan uhriksi. 
Jatkuvana vaarana ovat 
myös usein tapahtuvat 
autopommitukset”, per-
heen isä Mohammed Al 
AbŎŎsi kertoo.

Usein suomalaisissa 
ennakkoluuloja aiheut-
tavat kuvitelmat suuris-
ta ja uhkaavista musli-
miryhmittymistä. Vas-
taanottokeskuksen toi-
mipisteellä sai itse arvioi-
da esimerkiksi Suomessa 
olevien muslimien pro-
senttimäärän väkiluvus-
ta. 

Usein arviot ovat rei-
lusti suurempia kuin to-
dellinen tilanne: Suo-
men väkiluvusta vain 
0,7 prosenttia on mus-
limeja. Vastaanottokes-
kuksen toimintapisteen 
tarkoituksena olikin luo-
da vuorovaikutusta kan-
tasuomalaisten ja turva-
paikanhakijoiden välille 
ja tätä kautta hälventää 
turhia ennakkoluuloja ja 
harhakuvitelmia.

Mohammedin mu-
kaan suomalaisille par-
haat tavat auttaa turva-
paikanhakijoita ovat ar-
jenläheisiä. Tämä koros-
tuu erityisesti siksi, että 
koko aiemman elämän – 
ystävät, sukulaiset, työn 
– on joutunut jättämään 
taakseen kotimaahan. 

”Puhukaa meille taval-
lista suomea. Antakaa 
kanssakäymisen mah-
dollisuuksia. Tarjotkaa 
apua käytännön elämäs-
sä. Niillä auttaa paljon”, 
hän tähdentää.

Maahanmuuttajaper-
he oli innoissaan leiri-
päivästä. ”Hienoa näh-
dä niin monien järjestö-
jen tekevän yhteistyötä 
täällä. Oli mahtavaa saa-
da kutsu tänne mukaan”, 
Mohammed kiittelee.

”Puhukaa suomea ja tarjotkaa 
kanssakäymistä”

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveysalojen järjestöt kokoontuivat Kii-
kan Leiriaholle viettämään yhteistä leiripäivää.

Mohammed Al AbŎŎsin (oikealla) perhe vastaili kysymyksiin turva-
paikanhakijan elämästä.

Tutkija Paavo Salli uskoo, että järjestöjen yh-
teinen leiripäivä on kestävä innovaatio.

samansuuntaisia. "Suurin 
haaste oli lähinnä kaikille 
sopivan päivän löytämi-
nen, mutta yleisesti otta-
en haasteita ei ole kauhe-
asti ollut. Kaikki on men-
nyt mukavasti omalla pai-
nollaan."

Palaute leiripäivästä 
esimerkiksi viime vuo-

den perusteella on ollut 
positiivista. "Kauheasti ei 
esimerkiksi viime kesänä 
tullut toiveita kehitettä-
vistä asioista, vaan palau-
te oli yleisesti ottaen kiit-
tävää. Siitä kertoo myös 
tahto järjestää samanlai-
nen leiripäivä myös tänä 
vuonna."
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Liinavaatteiden ommelmuistoja ei 
pesukonekaan haalista

 ▶Kiikoislaisen Saaran äidin viimeinen toive: ”Kyllä Saaran on saatava käydä kouluja.”

 • Jaana Grankvist
jaana.grankvist@alueviesti.fi 

Vuonna 1937 syntyneen 
Saara Hakaniemen äiti 
Maire Pukki lausui vii-
meisiksi sanoikseen, että 

”kyllä Saaran on saatava 
käydä kouluja”.

Saara-tytär oli tuol-
loin vasta 8-vuotias ja äi-
ti 30-vuotias.

Maailma on kuljetta-
nut niin perhettä kuin 
Saaraakin. Maire-äidin 
toiveiden kannu olisi var-
maan täyttynyt tulvilleen, 
jos hän olisi ollut näke-
mässä, kun Saara yli vii-
sikymppisenä valmistui 
ylioppilaaksi Huittisten 
Lauttakylän lukiosta.

 ■ SAARA Pukki muutti 
Kiikoisiin vuonna 1959, 
kun hän avioitui paikal-
lisen maanviljelijän kans-
sa. Mukanaan hänellä oli 
laukullinen tarkoin vaa-
littuja äidin ja isoäiti 
Amandan kirjailemia lii-
navaatteita: pöytäliinoja, 
tabletteja, pesupusseja, 
keittiön seinävaatteita ja 
kapiolakanoita.

Saara on kesän ajan pi-
tänyt aarteitaan näytillä 
yleisölle Kiikoisten Terva-

haudan kotiseutumuseon 
pirtissä aina kesäteatterin 
esitysaikoina.

”Hyvin ne ovat säily-
neet, ja ne voi ihan huo-
letta pestä nykyisissä pe-
sukoneissa.  Kirjontaom-
peleet kyllä kestävät. Pöy-
täliinat ovat kotona edel-
leen käytössä aina kun tu-
lee vieraita. Vanhimmat 
käsityöt ovat talvisodan 
vaiheilta 1939.”

 ■ SAARA kertoo, että hä-
nellä on sekavia muistoja 
lapsuudesta, mitä perin-
netekstiilien taidokkaat 
kuviot kuitenkin virkis-
tävät. Perhekunta on ko-
toisin Karjalasta, Viipurin 
maalaiskunnan Uuraan 
saarikylästä, jossa sijaitsi 
Suomen suurin puutava-
rasatama.

Toisen maailmanso-
dan melskeissä perhe jou-
tui pakenemaan tuhansi-
en muiden mukana evak-
koon tien päälle.

”Muistan, kuinka mat-
kasimme Lappeenran-
nasta proomulla Mikke-
liin. Kun laivassa heitel-
tiin halkoja, luulin nii-
tä pommeiksi. Pelotti ja 
kauhistutti. Päädyimme 
lopulta asettumaan Kiik-

kaan. Siellä Teukkulan 
kotitalossa asuu veljeni 
edelleen.”

 ■ KI IKAN-KODISTA 
Saara lähti opiskelemaan 
meijeriköksi Kokemäel-
le. Harjoitteluaikoinaan 
hän tapasi tulevan mie-
hensä Kiikoisissa.

”Olin töissä Kokemäen 
Osuusmeijerissä, sitten 
kirjastosihteerinä Kiikoi-
sissa, ja myöhemmin kir-
jastosihteerinä Kullaal-
la sen jälkeen kun olin 
vuonna 1989 valmistu-
nut ylioppilaaksi.”

”Käsitöitä en itse ole 
paljonkaan harrasta-
nut. Jonkun verran ku-
don villasukkia, kun 
muita puikoilla kudot-
tavia ei nykyisin oikein 
enää käytetä. Ennen ai-
kaan oli toisenlaista teh-
dä käsitöitä, kun ei ollut 
televisiota häiritsemässä. 
Kaikesta oli pula, mutta 
jostain vaan muliinilan-
koja kirjontaan haalit-
tiin, ja ohjeita noukit-
tiin lehdistä. Kyläkau-
pan vehnäjauhojen kan-
gassäkkejä käytettiin lii-
navaatteiden kankaina”, 
Saara laventaa pisaroita 
silmänurkissaan.

Evakkovaiheiden jälkeen Kiikoisista kotisataman löytäneen Saara Ha-
kaniemen perimät sodanaikaiset liinavaateaarteet ovat aina vaan kes-
täviä ja pestäviä.
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stemma.fi

-40%444000%%%
ETUSI599,-

(998,-)

KLIPPAN-VUODESOHVA
Kaksi erillistä vuodemekanismia. Diana-kangas, eri värejä.

499,-
(927,-)

AALTO
JENKKISÄNKY
160 x 200 cm

etu -46%

Kotimainen Aalto-mallisto: 
- myötäilevä, silti tukeva Pocket-jousisto
- sisustuksellinen harmaa verhoilukangas
- sijauspatjan pehmusteena profiloitu vaahtomuovi, päällinen vesipestävä

Aalto
KOTIMAISTA LAATUA

Katso koko Aalto-
mallisto: stemma.fi

AALTO/MERI-PÄÄTY 169,- (245,-)
Leveys 160 cm.

kotiin päin

SPIO-RUOKAILURYHMÄ
Pöytä 120 x 80 cm ja neljä tuolia 499,- (736,-)
Värit valkoinen/tammi ja musta/tammi.
Pöytä 160 x 90 cm ja kuusi tuolia 699,- (1105,-)
Väri valkoinen/tammi.

-35%333555%%%35%
ETUSI TÄHTI-MATOT

Kevyt ja sileäksi kudottu helppohoitoinen jokapaikan matto. 
Nuorekas printtikuvio. Pölyämätön ja vesipestävä, 100% poly-
propeenia. Värit musta, harmaa, punainen ja sininen.

35,-
(49,-)

549,-
(837,-)

449,-
(760,-)

699,-
(1082,-)

59,-
(79,-)

-32%33222%%%%%%
ETUSI

Alk.

80 x 200 cm

Meri-jenkkisänky-
paketti 160 x 200 cm
- Yhtenäinen 50 mm 
paksu sijauspatja
- Royal-jalat
- Väri harmaa tai musta

140 x 200 cm

Rajoitettu erä!Kesäkalusteiden loppuunmyynti!
Kaikki pois hurjin alennuksin!

Kysy meiltä 
joustavaa 
rahoitusta!

STEMMA HUITTINEN
Lintuparventie 11, puh. 0424 896 800
Katso: www.stemmahuittinen.fi
MA-PE 10-18, LA 10-14

 Väri harmaa VVäärri hhaarrmmaaa 

kotiin päin

-60%

-70%

--6-
-50%

Meri-jenkkisänky-
paketti 120 x 200 cm

Aalto-jenkkisänky  
120 x 200 cm
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MYRSKY/RTT

Kaulaa myöden siinä itsessään
 ▶”Vähän hirvitti, että eikös siinä hihattomassa palele.”

 • Jaana Grankvist
jaana.grankvist@alueviesti.fi 

Romulan Taiteellinen 
Teatteri vei yleisönsä tänä 
kesänä metsään. Kaikki 9 
näytöstä plus yksi lisänäy-
tös olivat kaikki tyynni 
loppuunmyytyjä. Shake-
spearen Myrskyn RTT vie-
ritti vain puolentoista vii-
kon esitysaikajänteellä.

”Viimeiset kolme viik-
koa ennen ensi-iltaa meil-
lä oli harjoitukset joka 
päivä aamukymmenestä 
iltayhdeksään. Sitä var-
ten otin töistä vapaata”, 
kertoi henkiolento Arie-
lin hahmoon siepahtanut 
Sastamalan kämmäkkäläi-
nen Sanna Niemelä.

 ■ SANNAN äiti Kirsi 
Rinne ja kummitäti Sen-
jo-Riitta Rinne Punkalai-
tumelta istuivat Myrskyn 
katsomossa viime torstain 
näytöksessä. Istuivat tosin 
vain kuvaannollisesti, sil-
lä yleisö kävelytettiin seu-
raamaan juonen kuvioita 
kohtaus kohtaukselta pit-
kin Kiikan Pappilansaarta, 
joka itse asiassa ei ole ol-
lenkaan saari.

Kokemäenjoen pak-
sunnoskohdilta pirskoit-

tava tuuli nousi. Lämpö-
mittarin iltalukemat ki-
hahtivat hieman kymme-

nen yläpuolelle.”Vähän 
hirvitti, että eivätkös hi-
hattomissa asuissa olevat 

näyttelijät palele”, ihmet-
teli Sanna-Arielin kummi-
täti Senjo-Riitta.

 ■ SASTAMALALAISEN 
Mika Sillanpään veli oli 
mukana Myrskyssä, ja 

se sai hänet saapumaan 
esitykseen.”Ja se, että vai-
mo oli ostanut liput. Jo-
ka vuosi pitää päästä ke-
säteatteriin ainakin kah-
desti. Sarkia-näyttämöl-
lä minulle Shakespearet 
eivät ole sen tärkeämpiä 
kuin muutkaan teokset. 
Mukavaa katsomista tääl-
lä on aina tämmöiselle 
luonnossakulkijalle, sääl-
lä kuin säällä.”

 ■ MYRSKY oli elämyste-
atteria, jossa katsoja uju-
tettiin täysin kahville; to-
siasiassa väliajattomasti 
viinipullomehulle viltille 
nuotion äärelle. Siinä mis-
sä näytelmän harjoituk-
set oli toteutettu ja moni-
kymmenpäinen esiinty-
jäkaarti sitoutettu shake-
speareläisyyteen teatteri-
leirinomaisesti paljasvar-
paisiksi, myös yleisö sai 
olla kaulaa myöden ihan 
siinä itsessään; olla tuo-
tannon osapuuna niin 
myrskyssä katkeavassa oi-
keaan saareen haaksirik-
koutuneessa laivassa kuin 
kuulemassa Jaakko Kar-
jula-Prosperon tarinaa 
hyvän ja pahan ikuisesta 
tasapainottelusta 1500-lu-
vun malliin.

Punkalaitumelaiset Senjo-Riitta Rinne (vas.) ja Kirsi Rinne kertoivat, että he eivät ole kesäte-
atteri-ihmisiä, mutta RTT:een Sarkia-näyttämön esityksen he tulevat katsomaan joka vuosi.

Elintarviketukku Rikainen ja
Leivon Leipomo yhteistyöhön

 ▶ YRITYKSET

Elintarviketukku Rikaista luotsaavat veljekset 
Antti (vas.) ja Janne sekä Sanna Ryömä. Kuva: 
rikainen.fi .

 • Alueviesti
toimitus@alueviesti.fi 

Elintarviketukku Rikai-
nen ja Pirkanmaan van-
hin leipomo Leivon Lei-
pomo aloittavat yhteis-
työn lähileivän toimitta-
miseksi pirkanmaalaisille 
asiakkaille.

Perinteisesti Leivon Lei-
pomon leivän tuoksu on 
levinnyt koteihin päivit-
täistavarakaupan kaut-
ta. Yhteistyöllä Elintarvi-
ketukku Rikaisen kanssa 
Leivon leivät tavoittavat 
jatkossa myös ravintolat, 
kahvilat sekä suurkeittiöt.

"Vuosien varrella olem-
me kehittäneet toimin-
taamme ja tuotevalikoi-
maamme vastaamaan yhä 
paremmin asiakkaidem-
me toiveita ja tarpeita. Tä-
män takia haluamme tar-
jota myös Leivon Leipo-
mon tuoretta ja tunnet-
tua lähileipää joka päivä 
asiakkaillemme", toteavat 
Elintarviketukku Rikaista 
luotsaavat Janne, Antti ja 
Sanna Ryömä.

Elintarviketukun juuret 
ovat Sastamalan Vamma-
lassa. Toiminta aloitettiin 
Rikaistenkylän Ryömän 
tilalla vuonna 2002 peru-
nan viljelyllä ja jalostus-
toiminnalla. Ensimmäi-
nen elintarviketukku pe-
rustettiin Nuupalan teol-
lisuusalueelle, jolloin pää-

asiallinen toiminta oli lä-
hialueella kasvatettujen 
perunoiden, porkkanoi-
den ja sipuleiden myyn-
ti paikallisille suurtalous-
keittiöille sekä tukkuihin 
Porissa, Tampereella ja 
Hämeenlinnassa.

Vuonna 2009 tehtiin 
yrityksessä merkittävä 
suunnanmuutos. Tuol-
loin luovuttiin kaikesta 
omasta jalostustoimin-
nasta ja päätettiin kes-
kittyä pelkästään tukku-
kauppaan. Päämarkkina-

alueen siirtyessä yhä sel-
vemmin Tampereen ym-
päristöön koko toiminta 
siirtyi Tesomalle vuonna 
2011. Kolme vuotta myö-
hemmin Pirkkalan lento-
kentän kupeeseen nousi-
vat nykyiset tilat; moder-
ni elintarviketukun termi-
naali sekä toimisto.

Leivon Leipomon en-
simmäiset leivät tulivat 
ulos uunista 1913. Yritys 
on ollut saman perheen 
omistuksessa jo neljän su-
kupolven ajan.

TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT

Suljettava katuosuus Puistokatu 11
kohdalla torin puoleinen kaista

Kaukolämpötyömaa

Kiertotie, erityisesti
raskaalle liikenteelle

PUISTOKADUN TORIN PUOLEINEN  
KAISTA POIKKI LIIKENTEELTÄ
Sastamalan  keskustan Vammalan pääkadun, Puistokadun torin puoleinen 
kaista on poikki liikenteeltä Puistokatu 11:n (Linja-autoaseman) kohdalta sun-
nuntaista 21.8.2016 klo 12.00 alkaen ja avataan uudestaan  tiistaina 23.8.2016 
klo 20.00 mennessä. 

Kiertotie, joka on erityisesti tarkoitettu raskaalle liikenteelle, kulkee pohjoises-
ta Marttilankadun sekä Varilankadun kautta  Ojansuunkadulle. 

Kadunosan sulkeminen johtuu Puistokadulla tehtävistä kaukolämpötöistä. 

Pyrimme saamaan liikennekatkon mahdollisimman lyhyeksi, keskeytys voi 
päättyä arvioitua aikaisemmin.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

Lisätietoja:

Jari Viitanen, puh. 040-159 2719 
SASTAMALAN LÄMPÖ OY 
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HILJAISET HUVIMAJAT

Vahvoja naisia
sodan kynnyksellä

 ▶Pirjo Tuomisen uusimmassa teoksessa värittyy teollistuvan Suomen 
historia. Päähenkilön tie vie Lappeenrannasta Viipurin kautta 
Tampereelle ja Sastamalan Karkkuun. 

Pirjo Tuomisen uran viimeisen suuren romaanin tapahtuvat tulevat sijoittumaan pääosin Sas-
tamalaan. Kirjasarjan ensimmäinen osa ilmestyi juuri.

 • Minna Isotalo
minna.isotalo@alueviesti.fi 

Pirjo Tuominen astelee 
Sastamalan kotinsa ovel-
ta läheisen Rautaveden 
rantaan ja tähyää Vam-
maskosken sillalle. Kirjai-
lijan aatokset askartelevat 
työn alla olevassa romaa-
nissa, jonka yhtenä näyt-
tämönä kyseinen siltakin 
kenties on.  

"Vuoden 1918 tapahtu-
mat ovat vieläkin - aina-
kin täällä - niin arka aihe, 
että saan kirjoittaa kie-
li keskellä suuta", hän sa-
noo.

Mutta ei mennä asioi-
den edelle. Tekeytymässä 
oleva teos on kaksiosaisen 
kirjasarjan jälkimmäinen, 
se ensimmäinen ilmestyi 
kauppoihin juuri. Ja siitä 
alkaa nuorena vanhem-
pansa menettäneen Ma-
ria Mannerin tarina.

 ■ MAILIS Sarka -dek-
kareille hyvästit jättänyt 
Pirjo Tuominen tekee te-
oksellaan Hiljaiset huvi-
majat hienon paluun his-
toriallisten romaanien pa-
riin. Kirja on väkevä ku-
vaus 1900-luvun alun te-
ollistuvasta Tampereesta, 
sen naisista - porvareista 
ja työväestöstä - jotka sin-
nittelevät kukin tavallaan 
yhteiskunnallisen mur-
roksen puristuksessa.

Keitoksen ainekset ovat 
taattua Tuomista: värik-
käästi ja taiten kuvattu 
menneisyys herää eloon, 
historialliset faktat pitävät 
kutinsa ja tarinan keskiös-
sä ovat vahvat, aikaansaa-
vat naiset. 

 ■ NEUVOKKAAN Mari-
an on jätettävä kotikau-
punkinsa Lappeenranta 
ja lähdettävä Fredrika-tä-
tinsä luo Viipurin. Siel-
tä Marian tie vie Portaan 
maakauppakartanoon Nä-
sijärven rannalle, jota hal-
linnoi hänen enonsa leski, 
Martta Porras. Itsenäinen, 
mittavan omaisuutensa 
turvin elävä Fredrika sekä 
järkkymätön Martta ovat 
Marian esikuvat matkalla 
itsenäisyyteen.

Hiljaiset huvimajat huo-
kuu työn arvostusta. Pää-
henkilö katsoo karsaasti 
laiskottelijoita, olivatpa 
nämä sitten mahtiporva-
reiden rouvia, aatelisia tai 
talonpoikia. 

"Sekä minun että mie-
heni suvussa naiset ovat 
aina tehneet työtä. Isoäi-
tini edusti naisyrittäjyyt-
tä jo vuosisadan alussa ja 
piti vaatetusliikettä. Mie-
heni äiti lähti valtameri-
laivalle keittäjäksi, kun 
muuta työtä ei ollut tar-
jolla", Tuominen miettii.

 ■TIETYSTI Pirjo Tuo-
misen romaaniin sisältyy 
myös ripaus romantiikkaa. 
Mutta ei siinä määrin, et-
tä miesten pitäisi sitä säi-
kähtää. 

"Lukijapalautteiden pe-
rusteella mies tutustuu 
kirjaani vaimonsa hou-
kuttelemana ja yllättyy 
positiivisesti. Mitä he sit-
ten kuvittelivat? Että mi-
nä kirjoitan jotakin Ange-
likoja vai?"

Tuominen kertoo, et-
tä pitkin hampain teok-
seen tarttuneet miehet 
ovat toisinaan myöntä-

neet kiinnostuneensa ro-
maanien ihmissuhdeku-
vauksista.

"Miehiä kiinnostaa tie-
tää, mitä naiset heistä 
ajattelevat ja mihin seik-
koihin naisen huomio 
kiinnittyy." 

 ■ LAPPEENRANTA on 
Tuomisen synnyinkau-
punki ja osa lapsuuden 
mielenmaisemaa. Viipu-
riakin kuvatessaan kirjai-
lija liikkuu itselleen en-
tuudestaan tutulla maa-
perällä. Sadan vuoden ta-
kainen Tampere oli sen si-
jaan kirjailijalle uusi tutki-
muskohde.

"Tampere tunnetaan 
työväen kaupunkina. 
Koin tärkeäksi kertoa 
myös liike-elämän taita-
jista, jotka valjastivat kos-
kien voiman ja rakensivat 
vapriikit."

Onpa Tuomisen romaa-
nissa siivu rikoshistoriaa-
kin. Kyse on Hatanpään 
kartanonisännän, pan-
kinjohtaja Nils Idmanin 
kuuluisasta kavallukses-
ta. Suomen Yhdyspankis-
sa työskennellyt mies käh-
velsi pankin varoja nyky-
rahassa liki 30 miljoonaa 
euroa. 

"Idmanin puhallus oli 
onnenpotku Tampereen 
kaupungille, joka sai ju-
tun jälkiseurauksena kar-
tanon ja sen laajat maat. 
Se merkitsi kunnan pin-
ta-alan laajentumista ny-
kyisen Pirkkalan ohitusti-
en seutuville. "

 ■TUOMISEN teoksessa 
aateliston ja porvariston 
huvimajat ovat hiljene-

mässä, Euroopan kauneu-
den ja ilon aikakausi päät-
tymässä. 

Nationalismi nostaa 
päätään joka kolkassa, 
maanosan suurten väli-
nen kilpavarustelu yltyy. 
Suomessa levottomuut-
ta aiheuttavat myös emä-
maan sortotoimet ja venä-
läissotilaiden alati kasva-
va lukumäärä. 

Maria Manner seuraa si-
vusta myös Laukon torp-
parikapinaa ja sen jälki-
seurauksia. Työväenliike 
aktivoituu. 

Maria iloitsee siitä, mi-
ten teollistuminen tar-
joaa maaseudun köyhil-
le naisille mahdollisuuk-
sia ja vapautta, mutta ar-
vostaa myös tahoja, joi-
den luomuksia tuotanto-
laitokset ovat. 

"Mariassa on paljon mi-
nua. Asiat eivät ole mus-
tavalkoisia, ja hän tarkkai-
lee kaikkea ulkopuolisen 
silmin. Minäkään en kuu-
lu mihinkään. Kun katkai-
see alkuperäiset juurensa, 
ei enää juurru."

 ■ HELMIKUUSSA 78 
vuotta täyttävän Pirjo 
Tuomisen kirjailijan ura 
on kestänyt yli neljä vuo-
sikymmentä. Nyt työn al-
la oleva, Sastamalaan si-
joittuva romaani jäänee 
näillä näkymin hänen vii-
meisekseen. 

Tuominen nautt i i 
edelleen siitä tunteesta, 
kun tarina alkaa viedä 
ja henkilöhahmot elää 
omaa elämäänsä, mut-
ta pitkän lukuromaanin 
kirjoittaminen on hidas 
ja aikaa vievä projekti. 

"Onhan minulla silti 
pieni kustannusalan yri-
tykseni. Ja varmasti jota-
kin pienimuotoisempaa 
kirjoittelua tulen aina har-
rastamaan", hän miettii.

Ehkä Tuomisen äänessä 
voi kuulla haikeutta. 

"En minä kirjoittamista 
niinkään sure. Siinä olen 
paljon parempi ja koke-
neempi kuin urani alus-
sa. Mutta joskus tuntuu 
raskaalta kantaa mennei-
tä vuosikymmeniä, kun ei 
voi unohtaa asioita."

Pirjo Tuominen on kirjoittanut yli neljäkym-
mentä teosta, joista suurin osa on historialli-
sia romaaneja. Romaanissaan Hiljaiset huvi-
majat Tuominen palaa historiamme kohtalon-
vuosiin, suurlakon ja sortokausien aikaan.

www.sastamala.fi

Taiteen ja kulttuurin apurahojen 
haku vuonna 2016
Sastamalan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta ilmoittaa haettavaksi taiteen ja kulttuurin apu-
rahat vuodelle 2016. Vuonna 2016 on jaossa yhteen-
sä 5000 euroa taiteen ja kulttuurin apurahoja, joiden 
myöntämisperusteet lautakunta päätti kokouksessaan 
11.5.2016 § 35. Apurahaa voivat hakea yksityishenki-
löt: ammattitaiteilijat, edistyneet harrastajat ja taidet-
ta opiskelevat taiteelliseen työskentelyyn. Apurahan 
saajan kotipaikka tai asuinpaikka tulee olla Sastama-
la tai taiteellinen työskentely tapahtua pääasiassa Sas-
tamalan kaupungissa tai teoksella/toiminnalla on muu-
ten erityistä taiteellista tai kulttuurista merkitystä Sas-
tamalalle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osoitetut ha-
kemusasiakirjat palautetaan osoitteeseen: Kulttuu-
ritalo Jaatsi, Gallen-Kallelan katu 1, 38210 Sastamala 
30.9.2016 klo 12.00 mennessä. 

Ohjeet hakemuksen tekemiseen, edellytykset apurahan 
myöntämiseen ja muut lisätiedot  ”Taiteen ja kulttuurin 
apurahat ja myöntämisperusteet –ohjeissa 11.5.2016”: 
www.sastamalankaupunki.fi tai kulttuurijohtaja p. 050 
3208 462

Sastamalan kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Ilmainen
näköislehti

löytyy osoitteesta:

al e ie i



12 Keskiviikko 17.8.2016

 ▶ SEURAKUNTATIETOJA
SASTAMALAN

VAPAASEURAKUNTA
www.sastamala.svk.fi 

Kristus Jumalan voima - karis-
maattinen viikonloppu pe-su 19-
21.8.16
Pe 19.8. klo 19  Jeesus pelastaa ja 
parantaa. Past. Ari Palmroth, Jani 
Lindroos
La 20.8. klo 18  Kristus - Jumalan 
voima. Past. Ari Palmroth, musiikis-
sa Päivi Vesanen 
Su 21.8. klo 18  Takaisin voiman 
lähteelle. Past. Ari Palmroth, Jani 
Lindroos, musiikissa Kuninkaan 
tyttäret, kahvio, pyhäkoulu
Ti 23.8. klo 19 Kastejuhla. Jani 
Lindroos.

SLEY VAMMALA
Karkun Evankelinen Opisto
Su 21. 8. klo 11.00 Messu, Johan 
Helkkula ja Erkki Koskenniemi. 
Kahvit, mahd. pyhäkoulu.
Luther-talo
Su 21. 8. klo 11.00 Sanaa ja Sii-
onin Kannelta, säestys Mirja Kal-
lio. Kahvit.
Ti 23. 8. klo 18.00 Lähetyspiiri, 
puhe Olavi Ryömä ym. muuta ohj. 
Kahvit.

SASTAMALAN
HELLUNTAISEURAKUNNAT

Vammala: 
www.vammalanhelluntai.net

Ke 17.8. klo 11 Päivärukous. Klo 
19 Rukousilta.
To 18.8. Klo 11 Päivärukous.
La 20.8. Klo 10 Toritilaisuus Vam-
malan torilla, Celesta harmonikka-
orkesteri. Klo 12 Leivät ja kalat - 
lähimmäisruokailu, Celesta harmo-
nikkaorkesteri.
Su 21.8. Klo 11 Jumalanpalvelus, 
Jorma Wilponen ja Celesta har-
monikkaorkesteri. Raamis ja py-
häkoulu.

Ma 22.8. klo 18 Srk-kuoron har-
joitukset.
Ti 23.8. klo 13-15 Srk:n työnteki-
jöiden vastaanottoaika.
Ke 24.8. klo 11 Päivärukous. Klo 
18 Marko Selkomaa opettaa aihee-
naan armolahjat.

Äetsä
www.ruksa.net

Pe 19.8. klo 18.30 rukousilta Seppo 
Keseliuksella, Linnantie 148
Su 21.8. klo 13 Koko seurakunnan 
rukouskokous, Heli ja Markku Vil-
janen, ehtoollinen
Ma 22.8. klo 18.30 rukousilta, 
Markku Viljanen
Ti 23.8.klo 18 ystäväpiiri Kontin 
kerhohuoneella, Kontintie 1 b, klo 
18.30 naistenilta ruksalla ja mies-
tenpiiri Savijoella, Harhapolku 2.
Aamurukous ma-pe klo 8
Esirukouspyynnöt ruksa.net/yh-
teydet kautta.

Kiikoinen
www.kiikoistenhsrk.net

Ke 17.8. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta.
Su 21.8. klo 12 Päivätilaisuus, Juk-
ka Mäkinen.
Ke 24.8. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta.

Mouhijärvi 
Ke 17.8. klo 19 sanan ja rukouk-
sen ilta Ke 24.8 klo 19 sanan ja ru-
kouksen ilta

VAMMALAN SEUDUN
KANSANLÄHETYS

To 18.8. klo 18 Raamattu- ja ru-
kousilta
Su 21.8. klo 14 ( huom aika) ”Kyllä 
Elämälle”-juhla, pastori Mikko Sa-
tama, Raija Majanen, Laulusiskot, 
tarjoilu tilaisuuden jälkeen
Karkku Keo
Su 21.8. klo 11 messu

 ▶ KUOLLEITA Huittinen
Ti 23.8. klo 18 ,srk-koti, Raamat-
tu- ja Lähetyspiiri, Esko Mäki-Soini
Punkalaidun
Ke 24.8. klo 17 ,srk-talo, Sanan ja 
Sävelen ilta, Irina Kaukinen, Raija 
Majanen, Laulusiskot

KIIKAN KOTISEURAKUNTA
Pirkanmaan Perinteinen 

Helluntaiseurakunta
Rukous illat Keskiviikkoisin klo.19 
ja Sunnuntaisin klo.14. Tervetuloa!

SASTAMALAN 
HENÓTÊSSEURAKUNTA

www.Henotes.com
Su 21.8. klo 18.00 Ilosanoman il-
ta: pastori Mauri Koskipalo, Salosta

GRACE HOUSE
To 18.8. klo 18 rukousilta
Su 21.8. klo 16 Sunnuntaijuhla / 
ehtoollinen
Ma 22.8. klo 18.30 Rukousilta / 
opetuslapseuskoulu
Ke 24.8. klo 13 Tankki täyteen ruo-
kailu klo 18.30 Raamattu-ja keskus-
telupiiri Sepällä, Kalliotie 1 B 18

HUITTINEN
www.huittistenseurakunta.fi 

KASTETTU:
August Antti Kauri Hirvineva,  
Minni Anna Maaria Tihumäki.
AVIOLIITTOON VIHITTY: 
Juha Markus Ruohomaa ja Sini Me-
ri Tuulia Peltola, Juha Matias Syn-
gelmä ja Marianne Miia Johanna 
Rantaniitty. 
KUOLLUT: 
Maija Eeva Lepistö 91 v, Pentti 
Verner Surto 81 v, Arvo Olavi Tan-
huanpää 77 v. 
PYHÄPÄIVÄ:
Su 21.8. Klo 10 Messu Huittisten 
kirkossa, Kultalahti. Klo 16 Keidas-
messu Birgittasalissa, Pimma Dahl-
man, Smolander. Musiikissa Soili 
Lehtinen ja Eini Turunen. Lasten-
hoito ja kirkkokahvit, tervetuloa. 
Klo 17 Konsertti kirkossa, Jussi Uu-
taniemi, Johannes Perko ja Johan-
na Toivanen-Perko. Klo 18 Sanan 
ja Sävelen ilta Sley:n ruk.huonees-
sa, S. Rauvala, T. Vuorinen, Perkot. 
VIIKKOTILAISUUDET:

To 18.8. Klo 18 Lähetysavun seu-
rat Helena-salissa, Koivuniemi, pu-
hujia Lähetysavusta.
Ma 22.8. Klo 18 Lauttakylän läh.
piiri Helena-salissa, Hilkka Iso-
Rautio.
Ti 23.8. Klo 12 Rukoushetki kir-
kossa. Klo 18 Raamattu- ja läh.ilta 
takkahuoneessa, Esko Mäki-Soini.
Ke 24.8. Klo 17 Rukouspiiri Isra-
elin ja Suomen puolesta takkahuo-
neessa. Klo 18 Nanhian diak.piiri 
Klaavolassa Ulpu ja Jarmo Kavan-
tin kutsumana, Kultalahti. 
To 25.8. Klo 18 Mahdollisuus 
muutokseen- jatkorukousilta tak-
kahuoneessa.
Pe 26.8. Klo 18 Rekikosken lähe-
tyspiirin kesäjuhla Eija Aaltosella, 
Salkinkoskentie 256, Kultalahti, 
Anssi Nurmi, Honkanen.
TULEVAA:
Su 28.8. Klo 10 Varttuneen väen 
kirkkopyhä. Suontaustan diako-
niapiiri avustaa messussa ja tarjoaa 
kirkkokahvit srk-keskuksessa.

Vampulan 
kappeliseurakunta:

Pe 19.8. Klo 12.15 Sallilan syys-
kirkko, Smolander, Vehmaa.
Su 21.8. Klo 10 Messu kirkossa, 
Smolander.
Ti 23.8. Klo 12 Lähetystori Vam-
pulan kirjaston edessä, leivonnaisia, 
syksyn satoa, arpajaiset ym. Terve-
tuloa ostoksille.

HUITTISTEN 
KOTIKIRKKO

www.huittistenhsrk.fi 
To 18.8. klo 12 Päivärukoushetki 
klo 19 Miesten raamattupiiri, Ko-
tikirkko
Pe 19.8. klo 18 Naisten iltahetki, 
Hertta Luoma Kaalikatu 13
Su 21.8. klo 11 Raamattutunti ai-
heena lepo, Kristian Sand
Ti 23.8. klo 18 ICEJ –tilaisuus, 
pastori John Remes, musiikissa Leo-
nard Stenroos

HUITTISTEN 
VAPAASEURAKUNTA

www.huittinen.svk.fi 
Ke 17.8. Klo 10 Raamattu- ja ru-
kouspiiri kabinetissa. Klo 17 Osal-
listutaan rukoukseen Israelin ja 

Suomen puolesta srk-keskuksessa. 
Klo 18 Lauluhetki TK os. 2, Arja L. 
To 18.8. Klo 17 Lauluhetki Kaa-
rirannan RK 2 ja klo 17.30 RK 1. 
Klo 19 Miesten raamattupiiri Ko-
tikirkolla.
Su 21.8. Klo 18 Hetki Sanan ää-
ressä, Esa Mangeloja, Juuso ym. 
Jorma Hiekkasen 70-vuotiskahvit. 
Klo 18 Iltahetki Satakunnan van-
kilan Huittisten osastolla.
Ma 22.8. Klo 17 Pyhäkoulupala-
veri kabinetissa. Klo 19 Rukousil-
ta, Hannu.
Ti 23.8. Klo 18 Lähellä Ihmistä-
seminaarin kasvu- ja sielunhoito-
ryhmän suunnittelupalaveri kabi-
netissa.
Ke 24.8. Klo 10 Raamattu- ja ru-
kouspiiri kabinetissa. Klo 17 Van-
himmisto. Klo 17 Osallistutaan ru-
koukseen Israelin ja Suomen puo-
lesta srk-keskuksessa. Klo 18 Lau-
luhetki TK os. 2, Arja L.

KOKEMÄKI
www.kokemaenseurakunta.fi 

Kastettu:
Meeri Alice Kulmala, Sara Hanne-
le Hakanen, Niclas Kristian Rosen-
holm (etunimien oikaisu, vko 32)
Avioliittoon vihitty:
Timo Markku Sakari Hakanen ja 
Susanna Kristiina Rantanen
Kuollut: Tuovi Anneli Anttila 92v
To 18.8. Yhteiskristilliset kesäseurat 
klo 18 Seija Uusipaholuomalla, Hy-
väsentie 13, Kauvatsa. Tuomikorpi, 
Puustelli, Ketola.
Su 21.8. Messu Kokemäen kirkos-
sa klo 10, Heidi Laine, Jari Ketola – 
Seurat Rauhanyhdistyksellä klo 16.
Ma 22.8. Raamattupiiri srk.kes-
kuksessa klo 18
Ke 24.8. Kesän saunailta Aittaka-
rin leirikeskuksessa klo 18. Uinti, 
sauna, makkaranpaistoa. Iltaharta-
us Niina Koivisto. Saunamaksu 2€, 
makkara 1€.

KOKEMÄEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

www.kokemaen-
helluntaiseurakunta.fi 

To 18.08 klo 18.00 Seurat Kauvat-
salla, Hyväsentie 13: puhuu Mark-
ku Tuomikorpi, Johanna Salmi, 
Hannu Puustelli

Su 21.08 klo 11.00 ISRAEL-tilai-
suus: John Remes ICEJ.stä, musii-
kissa Helena & Markku Fager
Ti 23.08  klo 14.00 Yhteiskristil.
rukoustilais. klo 16.00 Vanhimmis-
ton kokous
Ke 24.08 klo 18.30 Sanan ja ruko-
uksen ilta/ Seppo Rantasalo

JOKILAAKSON 
SEURAKUNTA

www.jokilaaksonsrk.net
To 18.8. klo 18 Kesäseurat Sei-
ja Uusipaholuomalla, Hyväsentie 
13 Kauvatsa Markku Tuomikorpi, 
Hannu Puustelli, Johanna Salmi, 
Jari Ketola
Su 21.8. klo 12 Ehtoollisumalan-
palvelus; Sadonkorjuu (Matt 9:36-
38) Markku Tuomikorpi ja Tuok-
kolan lähettiperhe. Kokoonnumme 
rukoilemaan kirkkoon ennen Juma-
lanpalvelusta klo 11.

LAVIA
www.porievl.fi  seurakunnat Lavia

To 18.8. klo 19 Miesten Raamattu-
piiri, srk-koti
Pe 19.8. klo 13.30 Hartaus, Koti-
ranta 1
Su 21.8. klo 10 Messu kappelissa, 
Anu Jokinen-Lundén, Leena Toi-
vonen
Ma 22.8. klo 15-16.30 Varhisker-
ho 9-12 vuotiaille, srk-koti yläkerta 
(maksuton) Sankarihautojen hoito-
vuoro, vko 33: Riuttala-Mustajoen 
kyläyhdistys, viikko 34 Seurakunta-
neuvosto. Lavian seurakunnan seu-
rakuntatoimisto p.044 7319 201 
avoinna ma klo 14-17 ja pe klo 9-12

LAVIAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

Su21.8. klo 12.00. Päivätilaisuus 
Viljo Teerikoskella. Feija Friman

PUNKALAIDUN 
Kuollut :
Tauno Kalevi Välimaan 80v ja 
Jarmo Olavi Suonpään 75v
To 18.8. klo 18 Diakoniapiirihen-
kilöiden kokous  srk-talolla. Pyyk-
kö.
Su 21.8. klo 10 Messu kirkossa. 
14.su hell. Kaukinen. Uusi-Kuitti. 

Rakas veljeni

Erkki Olavi
SIPILÄ
* 14.6.1927
† 13.7.2016

Katkesi elon raja, 
aukesi rauhan maja. 
Pääsit syliin Jeesuksen.
Jäi sinusta muisto lämmin.

Kaivaten
sisaresi Anna
kummipoika Pekka
ystäväsi Annikki
sekä muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu hiljaisuudessa. Kiitos Olavin hyvästä 
hoidosta Sastamalakodin henkilökunnalle.

Rakkaamme

Ulla Fanny Katariina
PIETILÄ
o.s. Pohjala

* 2.2.1928 Tyrvää
† 7.8.2016 Sastamala

Mun kanteleeni kauniimmin  
taivaassa kerran soi.
(K.I. Nordlund)

Rakkaudella kaivaten
Helinä ja Antti
 Pauli, Paula, Senni, Elsi ja Selma
 Jaana
 Satu
Tuula
 Tarja, Markus, Miia, Niina ja Noora
 Juha, Anna ja Anastasia
Sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme  
siunataan Tyrvään kirkossa lauantaina 27.8.2016  

klo 10.00, minkä jälkeen muistotilaisuus  
Vammalan seurakuntatalon aulasalissa.

 Lähimmäisiä toisillemme.

KELLOT KUTSUVAT MESSUUN
, Kopalainen, Pihlajamaa,  

Mattila A.
, Paavilainen, Murajajajaaa 

, Pihlajamaa, Inkekekeroinen 
j

Sanajumalanpalvelus, Kiikoisten kirkkkkkokk
jj

jj
, Paavilainen, Muraja, Satakunnananan n sotilas-

pp

poikien perinnekilta laskee seppeleeeeee n
jj

p pp
, Paavvvvililili ainen, Murururraja 

pp

Kesäillan ehtoollinen, Tyrvään vvvvanha siunnnann us-
j

, Airas-Laitila,,, HH HHänninennn
y

KOKOONNUMME YHTEEN
Pyhiinvaellus -konserttiiii, Tyrvään PPPPyhän Olavin 
kirkko klo 18, Markku LLLuL olajan-MMMMMikkola,

yy y yy y

ohjelma 15/5e
 Elämää ja kohtaloiiittatt

jj
-Hautaaaauuusuu maakierros

Roismalan kappelihhhaaua tausmaaaaaala la klo 18,
jj

Leena Myllyniemi j j jja Marjattatata Karimäki
pppp

y y j jy y j j

Houhajärven leirrriiimii aja klo o o o 181 , Tervetuloa kaikki
juhlan tekemiseeeee n osallistststuneet!

j jj j

 Syntisen virsikirjan lauluilta, Laiturikahvila  
  (Rautavedenkatu) klo 19, solistina Marju Inkinen,   
 bändissä Jukka Ritanen, Jari Joona, Leo Lassy,   
 Jukka-Pekka Honkamäki ja Jari Mattila, juontaa   
 Jouni Kivimaa

Seurakuntaaaapiiri, Laaaannntulatalo klo 13, Sorva 

Kerhonohhhhhjaajakurrrrssi Houhajärven leirimajalla,
alkaa pe kkkklo 18, tieeeed. ja ilm. p. 050 314 9081 tai 

j jj j j jj j
pp

Naisten kkakkk hvila, Vammalan srk-talo klo 18,
Kun elämmmmä satuttttaa, Kati Nikali, Minna Ala-
Heikkilä,, ,, musiikissssssa Merja Laaksonen 
ja Tuulikkkkkk i Nymaaaan, juonto Raija Majanen, kahvit

j

klo 17.300 00 alkaen, myyntipöytä, tilaisuus järjestettttäääääääää nnn 
j y j j jj y j j

yhdessä Kansanlläll hetyksen kanssa
yy p yyy p y

Vammalan seurakuntatalo (A(A(A(Aseseseemamamamakakakaatttut 66 6)
ti kkkkllllo 999 99.3.3330–11.15 555 5
Sileekallllllion kerrrrhotila (Linjakatu 18) 
ke klo 9..3. 0–11.11115
Roismalaaaan kerhhhooto ila (Katajistonkatu 4)
ke klo 9.33330–11.11115 5555
Karkun sseueee rakunntnn atalo (Passinmäentie 14)
pe klo 9.33330–11.1555 55

  Keeeeikikikkyän seurakuntatalo (Pehulankaari 6) 
kekekek  klo 9.30–11.15 ja to klo 9.30-11.15 

yy

Kiikan Lastentalo 
j

(Länsitie 3) 
ke klo 9.30–11.15 
Mouhijärven seurakuntakoti (Kinkerikuja 2)
ma klo 9.30–11.15 

jj

Suodenniemen seurakuntatalo (Koippurintie 6) 
pe klo 10–11.45 
Sammaljoen rukoushuone
p

(Sammaljoentie 588)
ke klo 13–14.45

jj

    Illon rukoushuone (Punkalaitumentie 1632) 
to klo 9.30-11.15 
Salokunnan kirkon kerho (Kärppäläntie 226)

     parittomien viikkojen to klo 9.15–11.15
pp

Sastamalakoti 
pp

(Hossantie 3) ti klo 9-10.30
jj

KARKUN KAPPELISEURAKUNTA
Karkun kirkkoseikkailu, koko perheen toimintaa-aa  
päivä, Karkun kirkko klo 13-16
Kaakaopyhäkoulu alkaa
p

, srk-talo klo 14.3000-16

KEIKYÄN KAPPELISEURAKUNTA
Ikäpiste, Keikyän srk-talo klo 13, kotototiihi oidon   
asiakaskyselyn tuloksia, päivätoimminininnta tutuksi,, ,

pp yy

Marita Pitkänen, Päivi Nieminen,n,n, S SSotesi
y y py p

MOUHIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA
Hengellisten laulujen ilililtatata, Mouhijärrrvvev n vanha-
 kirkko klo 18, virsikkkiririrjajajaj n lisävihkononon lauluja

g jg j jj

SUODENNIEMEN KAPPELISEURAKUNTA
Sota-ajan mumummm istoja -konsnsnseeree tti, Suodenniemen 
kirkkooo k kkklllo 19, Kiikan tototot rvisoittokunta johtaa

j jj j

RiRiiststtstooo o Yli-Perttula, GooGoGossspelkuoro joht. Anu Mattila, 
jj

solistit, ohjelmmmmaaa aa ovelta 10 e
pp

Roopppe e e PePePetttttteri Kytölä
MiMiMiM rkrkrka Kristiina Saren

ppp yy

Aliisa Aleksandra Vidqvist

Ville Veli Hermanni Pihlajamäki ja 
Jonna-Maria Aleksiina Paasirova

j j

Erkki Olavi Sipilä  89 v 
Ulla Anna-Liisa Tähtö  86 v

pp

Seija Eliisa Luoma  65 v
Lauri Mikael Vuorio  55 v

j
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klo 18 Iltamusiikki kirkossa. Kuus-
Veisaa ja Uusi-Kuitti. 
Ma 22.8. klo 14 Naisten raamattu-
piiri srk-talolla. Pyykkö.
Ke 24.8. klo 17 Sanan ja sävelen 
ilta srk-talolla, Majanen,Pyykkö ja 
Kaukinen
To 25.8. klo 14  Omakerho, Pyyk-
kö
Su 28.8. klo 10 Sanajumalanpalve-
lus kirkossa, Kaukinen,Uusi-Kuitti
Nuorisotyö:
Pe 26.8. klo 17-19 Pappilan Vint-
tiketju rippikouluikäisistä ylöspäin 
Pappilassa.
Su 28.8. klo 15 Ilmoittautuminen 
Isoskoulutukseen Pappilassa, klo 17 
PuMen Alkupamaus kololla Lisätie-
toja Facesta, nettisivuilta sekä San-
nalta p. 040 8048 815.
Lähetysjumppa Pappilan pihalla 
keskiviikkoisin klo 18 elokuun ajan
Seurakuntapastori Minna Rahko lo-
malla 15.-30.8
Tulossa: EU-ruokaa jaossa viikolta 
38 alkaen.
Lisätietoja www.punkalaitumenseu-
rakunta.fi 

EURAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

To 18.8. klo 18 Pihaseurat Piirai-
silla, Lähteenojantie 79. Kahvitar-
joilu.
Su 21.8. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Jouni Leskinen, Sanna Piirainen  
Ti 23.8. klo 11 Päivärukoushetki

SÄKYLÄKÖYLIÖ
Kastettu:
Vili Hugo Aleksanteri Hämäläinen, 
Tyyne Mimmi Josefi ina Juhola
Avioliittoon vihitty:
Juha Tapio Tervo ja Noora Paulii-
na Salonen, Tapio Johannes Saha 
ja Mona Ellen Eveliina Lamminen, 
Mikko Olli Juhani Sivonen ja Lau-
ra Jürisson, Tomi Kalevi Mäkinen ja 
Heidi Anneli Koskinen
Ke 17.8. klo 9 Viikkomessu Säky-
län kirkossa. Isotalo, Junnila
Ke 17.8. klo 10-12 Perhekerho 
Köyliön seurakuntatalon kerhoti-
lassa parittomien viikkojen keski-
viikkona. Tervetuloa.
Su 21.8. klo 10 Sanajumalanpalve-
lus Säkylän kirkossa, Isotalo, Pelko-
nen. Lähimmäisen päivä. Jumalan-
palveluksen jälkeen Pappilan piha-
piirissä huutokauppa oman seura-
kunnan diakoniatyön hyväksi.
Ti 23.8. klo 10-12 Perhekerho Sä-
kylän Pappilassa tiistaisin. Terve-
tuloa!
Ti 23.8. klo 18 Jumalanpalvelus- 
ja musiikkisuunnitteluryhmän ko-
kous Säkylän seurakuntatalon ko-
koushuoneessa 
Ke 24.8, klo 9.30 Yhteinen aamu-
lenkki, lähtö seurakuntatoimiston 
pihalta. Koivisto
Ke 24.8.  10-12Perheker-
ho Moision kerhotilassa paril-
listen viikkojen keskiviikkona.                                            
Tervetuloa! 
Ke 24.8. klo 18 Raamattupiiri Sä-
kylän seurakuntatalolla. Nieminen
Lomalla: kirkkoherra Aila Isotalo 
22.8.-18.9.

Köyliön kappeliseurakunta
Kastettu:
Hertta Amanda Vuorinen
Kuollut:
Meeri Marjatta Satola, 88v.
Pe 19.8. klo 12.30 Hartaushetki 
Köyliön palvelukeskuksessa. Vei-
jo Järvinen
Su 21.8. klo 16 Motoristikirkko 
Vuorenmaan kirkon pihassa. Nie-
minen, Pelkonen
Su 21.8. klo 18 Messu Köyliön kir-
kossa. Saarna Isotalo, lit. Nieminen, 
Pelkonen. Laulua Tornipojat, teks-
tinluku Arja Havia.
Lomalla: kappalainen Sakari Vuo-
la 21.7.-22.8.
Diakoniavastaanotot:
Säkylä ma-pe klo 9-11 ja Köyliö 
ma-ti klo 9-11
Hilkka Koivisto p. 044-7771815, 
Katriina Koho p. 044-7251103.
Kerhot alkavat viikolla 33. 
Päiväkerhoilmoittautumisia ote-
taan vastaan vanhojen kotisivujen 
www.sakylanseurakunta.fi  kautta. 
4-5 vuotiaiden päiväkerhot toimi-
vat Kepolassa (2 ryhmää) ma ja to 
klo 9-12 sekä ma ja to klo 12-15, 
Pappilassa ma ja ke klo 9-12 ja Moi-
siossa ti ja to klo 9-12. 3-vuotiaiden 
pallerokerho Pytingillä ma klo 13-
15 ja pe klo 10-12. 
Perhekerhot tiistaisin klo 10-12 
Pappilassa. Perhekerhot torstaisin  
klo 10-12 parittomat viikot Ke-
polan kerhotilassa ja parilliset vii-
kot Moision kerhotilassa. Voit tul-
la silloin kun itsellesi sopii vaikka 
kaikkiin kerhoihin!

 ▶ HAUTAUSPALVELUT

Vammaksentie 1, Sastamala
p. (03) 513 1208

www.muistoksi.fi

HAUTAKIVET
• UUDET KIVET
• LISÄNIMET
• KULTAUKSET YM.  
 ENTISÖINNIT
• OIKOMISET YM.  
 HUOLLOT

T. SUOMINEN OY
HEINOONTIE 345 VAMMALA
TIMO SUOMINEN 050-535 5506

LUOTETTAVA                PALVELU

KAIKISSA ALAN TEHTÄVISSÄ

HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKASITOMO

P.KAUNISTO KY

 ARKUT 
 UURNAT

Hautauspalvelu 
Liljankukka

P. 050 440 8743Viittatie 6, Lavia     

SUOMEN AMMATTIVALOKUVAAJAT RY

Onkiniemenk. 8, Sastamala, Vammala  
Puh. 03-514 2955 www.keskuskuva.fi

Kukkasidonnan 
erikoisliike 
& hautauspalvelu

Muistotilaisuuksien 
siunausohjelmat

tilaukset@aluepaino.fi
puh. 010 229 0416
www.aluepaino.fi

Leiripäivä uusille 
koululaisille
Sunnuntaina 21.8. Sasta-
malan seurakunta järjestää 
leiripäivän erityisesti kou-
luaan aloittaville ekaluok-
kalaisille ja heidän perheil-
leen. Klo 11-16 Houhajär-
ven Leirimajalla luvassa 
on ruokailua, saunomis-
ta, uintimahdollisuus sekä 
erilaisia ohjelmatilaisuuk-

sia. Mukana on myös kou-
lun edustaja ja terveyden-
hoitaja Aila Ruohonen. 
Leiripäivään voi ilmoit-
tautua mukaan 15.8. saak-
ka joko seurakunnan netti-
sivuilla tai Salme Kuukal-
le p. 050 314 9081. Aikui-
silta peritään 5 e osallistu-
mismaksu.

Seurat Huittisissa 
huomenna
Huittisisten seurakun-
takeskuksessa on seu-
rat torstaina 18. elokuu-
ta kello 18 alkaen. Tilai-
suudessa ovat puhumas-

sa Antti Koivuniemi se-
kä puhujia Lähetysavus-
ta. Tilaisuus aloitetaan 
kahvituksella. Kaikki ovat 
tervetulleita.

Sanan ja rukouksen
ilta Laviassa
Laviassa, Osuuspankin kok-
oushuoneella, on sanan ja 
rukouksen ilta tiistaina 23. 
elokuuta kello 18 alkaen. 

Tilaisuudessa on puhujia 
Lähetysavusta. Aluksi kah-
vitus. Kaikki ovat tilaisuu-
teen tervetulleita.

Syntisen virsikirjan 
lauluja Laiturikahvilassa

Pyhän Olavin juhlista 
kiitos- ja palauteilta
Tiistaina 23.8. klo 18 al-
kaen Houhajärven leiri-
majalla (Kangastie 275) 
järjestetään Pyhän Ola-
vin 500-vuotisjuhlien kii-
tos- ja palauteilta. Tilai-
suus on osoitettu kaikille, 
jotka ovat eri tavoin osal-
listuneet juhlallisuuksien 

toteuttamiseen. Illassa on 
mahdollisuus palautteen 
jättämisen lisäksi sauno-
miseen ja uimiseen, pien-
tä tarjottavaa, kuvia juh-
lilta ja yhteisten kokemus-
ten jakamista. Seurakunta 
toivottaa juhlantekijät ter-
vetulleiksi mukaan.

Torstaina 25.8. klo 19 al-
kaen Vammalan Laituri-
kahvilassa vietetään Syn-
tisen virsikirjan lauluiltaa. 
Tapahtuman juontaja-
na toimii Jouni Kivimaa. 
Yhtyeessä ovat Marju In-
kinen (soolo), Jukka Ri-
tanen (basso), Jari Joona 
(kitara), Leo Lassy (kla-
rinetti, saksofoni), Jukka-
Pekka Honkamäki (rum-
mut) ja Jari Mattila (kos-
kettimet). Syntisen vir-

sikirja on pastori Jaak-
ko Heinimäen toimitta-
ma laulukirja, johon on 
koottu sekä suomalaisen 
kansanmusiikin kosketta-
vimpia iskelmiä että kau-
neimpia virsiä. Kirjaan on 
koottu musiikkia muun 
muassa Vexi Salmelta, Rei-
no Helismaalta, Tuomari 
Nurmiolta, Pauli Hanhi-
niemeltä, Juice Leskiseltä, 
J. Karjalaiselta, Juha Tapi-
olta ja Ismo Alangolta.

Pastori John Remes
vieraana

ICEJ SUOMEN OSASTO
TILAISUUS

www.icej.fi       Puh: 040 740 6166

Huittisten helluntaisrk,
Aaranteenkatu 9
ti 23.8. klo 18.00 

SOTA-AJAN MUISTOJA 
-KONSERTTI 

Suodenniemen kirkossa su 21.8. klo 19.00  

Konsertissa esiintyvät Sastamalan seurakunnan 
Gospelkuoro johtajana Anu Mattila sekä Kiikan 

Torvisoittokunta johtajana Risto Yli-Perttula. 
Yksinlaulua esittävät Olavi Laaksonen, Päivi 

Keiho sekä Anu ja Leevi Mattila. Seurakunnan 
puheenvuoro Jouni Pihlajamaa. Konsertin tuotto 

ohjataan Sotaveteraanien veteraanijäsenten 
elinolojen turvaamiseen sekä laulu- ja puhallin-

musiikkiharrastuksen tukemiseen.
Ohjelma 10 € ovelta.

Järjestäjinä Sastamalan seurakunta ja Kiikan Torvisoittokunta

Tervetuloa!

KESÄJUHLA
KIIKASSA LA 20.8.2016 KLO 11

VÄHÄHAARASSA 
Vehkakorventie 649, Sastamala
Past. Aromäki ja Hillberg puhujina. 

Keittolounas. Tervetuloa kiittämään ja 
sanan siunauksille.

Sympatiapatalappuja saatavana
Adv.srk Vammalan ryhmä 

”Kyllä Elämälle” -juhla
su 21.8.2016 klo 14 

(huom. aika)Pikkusuonkatu 5 b
Mikko Satama, Raija Majanen, 

Laulusiskot
kahvitarjoilu tilaisuuden jälkeen

"Sanan ja Sävelen"-ilta
ke 24.8.2016 klo 17

Punkalaitumen srk-talolla
Irina Kaukinen, Raija Majanen, 

Jaana Pyykkö, Laulusiskot
Olet lämpimästi tervetullut 

näihin tilaisuuksiin!
Sinua kutsuu: Vammalan 

seudun Kansanlähetys

ALE 
50%

Kaikki vaatteet
pe 20.8. 10-17 ja 

la 21.8. 10-13
Kirpputori 

Valonpilkussa
Pikkusuonk. 5, 

Vammala

KRISTUS JUMALAN VOIMA
karismaattinen viikonloppu Pe-Su 19.-21.8. 
Sastamalan Vapaakirkossa Pikkusuonk. 5B 

Pe klo 19 Jeesus pelastaa ja parantaa 
La klo 18 Kristus – Jumalan voima 
Su klo 18 Takaisin voiman lähteelle 

Puhujana past. Ari Palmroth, Jani Lindroos, 
musiikissa Päivi Vesanen (la), Kuninkaan tyttäret (su), 

esirukouspalvelu, Kahvio, Pyhäkoulu (su).
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Sinun sivusi
 ▶ YLEISÖLTÄ ▶ ONNITTELUT

Ilmaise mielipiteesi Alueviestissä, 
lähetä postia

toimitus@alueviesti.fi  tai PL 101, 
38201 Sastamala

Vauvauutisia
Jemmiina ja Heikki Hellsten Huittisista ovat saaneet 1.8.2016 

pojan. PikkuHerralle painoa oli kertynyt 4042g ja pituutta 50,5cm. 
Kotona pikkuveljeä auttaa hoitamaan Veera, Lotta,Saara ja Einari.

Heidi Tähtinen ja Antti Rahola Huittisista ovat saaneet pojan 
31.7.2016 Satakunnan Keskussairaalassa. Painoa pojalla oli 

3338g ja pituutta 48cm.

Voit lähettää uutiset myös sähköpostilla 
seurakunnat@alueviesti.fi 

Valinnanvapauden 
taloudellisia riskejä 

veronmaksajille
Yksityinen sektori starttaa 
paalupaikalta kilpailutuk-
seen. Julkinen terveyden-
huolto ei ole valmistautu-
nut tulevaan kilpailutuk-
seen ja siltä puuttuu te-
hokas markkinointiosaa-
minen. Vastaisuudessa 
palveluntuottajat ovat eri 
asemassa riippuen kyvys-
tään mainostaa toimin-
taansa. Hyvä mainos syn-
nyttää ajatuksen parem-
masta hoidosta. Jo nyt on 
vaikea erottaa mainosta ja 
uutista.

Odotuksemme tervey-
denhoitoon kasvavat no-
peammin kuin verova-
roin kykenemme tyydyt-
tämään. Runsas tarjonta, 
helppo saatavuus ja jul-
kinen rahoitus synnyt-
tävät tarpeita ja palvelu-
jen käyttö tulee lisäänty-
mään, kuten muualla on 
jo nähty. Sen on huoman-
nut mm. OP vakuutusyh-
tiö, joka on nyt siirtymäs-
sä terveysbisnekseen. 

Kenen vastuulle siirtyy 
menojen säätely?  Mui-
den maiden valinnanva-
paus osoittaa, että markki-
nat eivät ainakaan siihen 
pysty. Poliittinen ohja-
us palvelee ideologisia ta-
voitteita, joten poliitikot-
kaan eivät siihen kykene. 
Asiakkaat, joilla on toivei-
ta ja tarpeita hoidon suh-
teen eivät myöskään ky-
kene hillitsemään kustan-
nusten kasvua – paitsi sil-
loin, kun maksavat itse.

Maksukykyisten asiak-
kaiden omaa rahaa siir-
tyy tällä hetkellä 2-3 mil-
jardia yksityiselle sektoril-
le, mutta valinnanvapau-
dessa tämäkin summa tul-
laan kustantamaan julki-
sin varoin. Tämä pakottaa 
nostamaan asiakasmaksu-
ja. Tällainen tulonsiirto 
koskee kipeästi jo ennes-
tään kuritettuun väestö-
ryhmään.

Yhtiöittämisvelvoite 
julkiselle sektorille avaa 
mahdollisuudet sen yk-
sityistämiselle myöhem-
min. Lisäksi osakeyhtiön 
ei tarvitse antaa kaikkea 

sote- tietoja, joten kustan-
nusten seuraaminen ja lä-
pinäkyvyys kärsivät. 

Moniongelmaiset, kal-
liit ja pitkälliset hoidot 
ovat tällä hetkellä julki-
sella sektorilla. Valinnan-
vapaus ei saa johtaa ker-
mankuorintaan ja hoidol-
le on määrättävä tuotevas-
tuu. Komplisoitunut lonk-
kaleikkaus ei jatkossa saa 
päätyä julkisen sektorin 
kustannettavaksi.

Oululaisen tutkimuk-
sen mukaan 10 % väes-
töstä kerryttää 81 % sote-
kustannuksista ja siitä 62 
% on sosiaalipalveluja. 
Kuitenkin sote-uudistusta 
viedään erikoissairaanhoi-
to edellä. Sote-uudistuk-
sen pitäisi keskittyä tuon 
10 % ongelmien ennalta-
ehkäisyyn, jotta todellisia 
säästöjä syntyisi.

Ruotsi, Yhdysvallat, 
Tanska, Norja, Portuga-
li, Ranska, Alankomaat ja 
Saksa ovat maita, joissa 
valinnan vapaus toteutuu 
erilaisin menettelyin.  Kai-
kissa näissä maissa tervey-
denhoitomenojen osuus 
BKT:sta oli 2013 suurem-
pi kuin Suomessa. Yhdys-
valloissa terveydenhuol-
lon kustannukset olivat 
jopa kaksi kertaa niin suu-
ret kuin Suomessa.

Muiden maiden esi-
merkki ei siis tue väitettä, 
että valinnanvapaus toisi 
säästöjä. Päinvastoin, lää-
kärikäynnit ovat lisäänty-
neet ja kustannukset kas-
vaneet. Lisäksi valinnan 
vapaus edellyttää ylika-
pasiteetin ylläpitoa, sil-
lä asiakasvirrat ovat ar-
vaamattomia eikä tiede-
tä miten he tulevat valit-
semaan.  

Nyt kannattaisi laittaa 
järjestelmät ensin kun-
toon ja asteittain kokeilla 
valinnanvapautta. Valin-
nanvapaus on hyvä renki, 
mutta huono isäntä.

Riitta Kuismanen
Sosiaali- ja terveyden-

huollon opettaja
Pirkkala

 ▶ VIHITYT

Kuva: fotokata. 
Jonna os. Kariniemi ja Tomi 
Färm vihitty Huittisten kir-
kossa 30.7.2016

Päättäjille 
puhuminenko auttoi?

Olen 5 vuotta seurannut 
Sastamalaa ja Vamma-
laa kesäisin Tervakallion 
suunnasta. Tapanamme 
on käydä leirintäalueel-
ta iltakävelyillä. Harmiks-
emme huomasimme, että 
lähistön kaarisilta meni 
aina vaan huonompaan 
kuntoon ja oli todellinen 
puiston häpeäpilkku. To-
rilla sitten näimme nyt ke-
sällä paikallisista kunnal-
lisvaikuttajista Arto Sato-
sen ja Jari Anderssonin, ja 
puhuimme heille tilan-
teesta. Andersson lupa-
si selvittää kaarisillan ti-

lanteen mutta toppuutte-
li, että varmaan ainakaan 
ihan heti kunnostustöi-
tä ei voida luvata. No ei 
aikaakaan, kun kävelyl-
lä huomasimme, että sil-
lankaiteita oli alettu kor-
jata. Eivät meillä Turussa 
näin nopeasti asiat järjes-
ty. Hienoa Sastamala, teil-
lä on hieno ja kaunis kau-
punki!

Tapio Tuominen, Turku, 
Tervakallion kausipaik-

kalainen

Maailma tarvitsee 
rakkautta

Maailma tarvitsee rak-
kautta, enemmän kuin 
koskaan sen historiansa 
aikana. Rakkauden väli-
tyksellä leviävä ihmisten 
välinen vuorovaikutus 
auttaa koko ihmiskuntaa 
selviämään edessä olevis-
ta maailmaa ravistavista 
haasteista. Rakkaus avaa 
silmämme huomaamaan 
sen kauneuden ja koske-
mattomuuden joka mei-
tä ympäröi,. Rakkaudet-
tomuuden keskellä elävät 
ihmiset tarvitsevat eniten 
juuri nyt sitä empatiaa, 
joita meillä on toisillem-
me jaettavana. Rakkaut-
ta, kykyä välittää tuntei-

ta ei voi opettaa, se pitää 
jokaisen löytää itsestään. 
Miten moni lapsi maa-
ilmassa voisi paljon pa-
remmin, jos hän olisi saa-
nut elämänsä ensi eväik-
seen rakkautta, halauksia 
ja välittämistä osakseen. 
Voimme nyt vain toivoa 
että kaikkivoipa rakkaus 
ja myötätunto toisiamme 
kohtaan lisääntyisi. Läm-
min kosketus auttaa sel-
viämään elämässä pitkäl-
le. Ole sinä se lähimmäi-
nen joka koskettaa, joka 
vie meitä eteenpäin.

Birgitta Wulf-Luhtanen

Kahta en vaihda
Minulla oli aikanaan ti-
li Nordea pankissa. Hain 
lainaa v. 2007 Punkalai-
tumen Nordea pankis-
ta, eivät myöntäneet. Ky-
syin lainaa heti sen jäl-
keen myös Punkalaitu-
men Osuuspankista, ei-
vät hekään myöntäneet. 
Viikkoa myöhemmin 
ajoin Huittisten säästö-
pankin ohi, ja päätin poi-
keta myös sieltä piruutta-
ni kysymässä, he myönsi-
vät! Lainasumma ja takaa-
jat olivat joka pankissa sa-
mat. Säästöpankissa Arja 
Parri kohteli minua kuin 
ihmistä, toisin kuin Nor-
deassa ja Osuuspankis-
sa, melkein jopa nauroi-
vat vanginvartijan palk-
kanauhani ja minut ulos 
pankista. Vaihdoin silloin 
heti tilini Huittisten sääs-
töpankkiin.

Nordea pankki ilmoit-
ti äskettäin, että Nordean 

asiakkaat voivat marras-
kuun alusta alkaen teh-
dä neljä käteisostoa kuu-
kaudessa automaatilla il-
maiseksi euroalueella. Vii-
dennestä nostosta alka-
en pankki perii 40 sent-
tiä nostolta. Kauhea poru 
tuli siitä heti sosiaalisessa 
mediassa eli SOMEssa ja 
asia ylitti myös uutiskyn-
nyksen. Useat Nordean 
asiakkaat uhkasivat vaih-
taa pankkia. Minulla on 
yhä edelleen tili Huittis-
ten säästöpankissa, jossa 
jokainen nosto automaa-
tilta maksaa yhden euron. 
Mutta minulla on varaa 
siihen.

Kahta en vaihda. Toi-
nen on Huittisten säästö-
pankki.
 

Antti Levomäki
rahamies

Punkalaidun

Tanssi sopii kaikille
Viime vuosina yhä suu-
rempi osuus tanssin har-
rastajista on ollut vart-
tuneempaa väkeä. Nuo-
ria puolestaan kiinnostaa 
mm erilaiset katutanssila-
jit, vaikkapa hip-hop.
Tanssi sopii myös erityis-
ryhmille ja useissa tans-
sikouluissa järjestetään 
pyörätuolitansseja, sa-
moin vanhusten hoitolai-
toksissa. Tanssi sopii mo-
nenlaiseen kuntoutukseen 
ja sillä voidaan saavuttaa 
ainutlaatuisia tuloksia. 

Tanssilla ja musiikilla on 
hyvä vaikutus muistiin ja 
hermoratoihin.
Kaikki osaavat tanssia ja 
kaikilla on siihen tarvit-
tava rytmitaju höystetty-
nä omilla moninaisilla ky-
vyillä. Tanssi pitää mielen 
virkeänä ja "kropan" not-
keana. Tanssi on parasta 
aivolääkettä ja antaa vi-
rikkeitä.

Maire Villo

Kutsu, 
onnittele, 
kiitä...

Ilmoitus Alueviestissä tavoittaa!

Sinun sivusi -hinta 1,30/pmm (sis. alv)

Onnea ja siunausta 
Rakas sisko!
Tänään on juhlapäivä.

Onnitellen Paula perheineen
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 • Veli-Matti Saksi
veli-matti.saksi@alueviesti.fi 

SAKSI TUT
KISSAT

Kesäilmiö on muuttunut
ympärivuotiseksi hylkäämiseksi

 ▶ Vain 5-10 prosenttia kesyistä löytökissoista noudetaan takaisin kotiin. 

 • Pauliina Vilenius
pauliina.vilenius@alueviesti.fi 

Kiikoisten löytöeläinpal-
velu on kuluvana vuonna 
vastaanottanut lähes 200 
eläintä. Suurin osa niistä 
on ollut kissoja. Toimin-
taa pyörittävä Mira Ek-
holm-Martikainen ker-
too, että meneillään on 
ennätysvuosi. 

"Pidämme kirjaa kaikis-
ta meillä vuosittain hoide-
tuista eläimistä ja suunta 
on ollut kasvava jo muu-
taman vuoden ajan. Vii-
me vuonna, edellisenä 
ennätysvuonna, meillä oli 
hoidettavana kokonaisuu-
dessaan 350 eläintä. Tämä 
vuosi on tähän mennessä 
osoittautunut vielä kiirei-
semmäksi."

Etenkin heinäkuussa 
kissat työllistivät Ekholm-
Martikaista.

"Yhtenä heinäkuun 
viikkona vastaanotimme 
kymmeniä pentukissoja 
suoraan luonnosta."

 ■ EKHOLM-MARTIKAI-
SEN mukaan kesäkissail-
miö on muuttunut ympä-
rivuotiseksi kissojan hyl-
käämiseksi. 

"Edelleenkään kesyjä 
löytökissoja ei noudeta 
takaisin kotiin kuin noin 
5-10 prosenttia, kun koi-
rien kohdalla puhutaan 
lähes 100-prosenttisesta 
palautumisesta omista-
jalleen. Hämmästyttävän 
suuri osa päästää kissan 
leikkaamattomana ulos ja 
pitää luonnollisena, kun 
se katoaa. Nämä kissat sit-
ten päätyvät ihmisten pi-
hapiireihin apua pyytä-
mään, osalla mukanaan 
ulkona syntyneet pennut, 
jotka pahimmillaan ovat 
hyvinkin sairaita."

Touko-marraskuun vä-
lillä avustustyö on lähes 
tauotonta. 

"Yhtenä päivänä saattaa 
joutua noutamaan kissoja 
Sastamalan eri äärilaidoil-
ta Vampulan perukoille. 

Pentueilmoituksia tulee 
melkein päivittäin. Täl-
lä hetkellä Mouhijärvel-
lä esimerkiksi on useampi 
pentue, joka aiheuttaa ih-
misille huolta seikkailles-
saan liikenteen seassa. Sa-
lapoliisityön avulla on yh-
den pentueen emon omis-
taja näillä näkymin selvil-
lä ja toivottavasti kissojen 
tilanne pian korjattu." 

 ■ KESYT löytökissat ovat 
usein syypäitä naapuri-
kiistojen syntymiseen. 

"Kissan omistajan vas-
tuulla on huolehtia sii-
tä, ettei lemmikki mene 
sellaisen ihmisen pihaan, 
joka ei kissaa sinne halua. 
Se ei ole aina ihan help-
poa, jos kissa on tottunut 
kulkemaan vapaana", Ek-
holm-Martikainen muis-
tuttaa.

Lain mukaan kissa saa 
kulkea vapana, kunhan 
se ei mene erikseen kiel-
lettyihin paikkoihin, ku-
ten lasten leikkipaikoille, 
uimarannoille tai vierai-
siin pihoihin. Naapurikiis-
toihin auttaa yleensä lem-
mikin leikkauttaminen.  

"Vastuullinen kissanomis-
taja leikkauttaa ulkoilevan 
kissansa, näin vältytään jo 
monelta ongelmalta. Osa 
kuvittelee kissan hiirestys-
taitojen katoavan leikka-
uksen myötä, mutta se on 
puppua. Kun turhat ko-
siomenot ja riiustelut jää-
vät pois, voi kissa keskit-
tyä hiirestykseen ympäri-
vuotisesti."

 ■ KIIKOISTEN löytö-
eläinpalvelu tekee vapaa-
ehtoistyötä laajalla sekto-
rilla. 

"Periaatteessa meille ei 
kuuluisi muut kuin kesyt 
löytökissat, mutta vastaa-
notamme kaikki apua tar-
vitsevat eläimet luontoon 
syntyneistä kissanpen-

nuista aikuisiin villiinty-
neisiin. 

Lähes kaikki kissat on-
nistun sijoittamaan eteen-
päin joko koteihin tai si-
jaiskoteihin eläinsuojelu-
yhdistyksille, vain yksit-
täiset villiintyneet sairaat 
tai erittäin aggressiiviset 
aikuiset joudutaan eläin-
suojelullisista syistä lopet-
tamaan."

Kissojen hylkääminen 
on iso ongelma koko 
maassa. Suomen Eläin-
suojeluyhdistysten liit-
to SEY:n mukaan arviol-
ta 20 000 kissaa vuodes-
sa päätyy löytöeläinten 
talteenottopaikkoihin, 
kuolee hylättynä luon-
toon tai lopetetaan ei-
toivottuna. 

Liitto uskoo, että kis-
sojen arvostus nousi-
si pakollisen tunnistus-
merkinnän ja rekiste-
röinnin myötä. Samal-
la kissoja hankittaisiin 
harkitummin ja niiden 
hylkääminen vähenisi.  

Mira Ekholm-Marti-
kainen on samoilla lin-
joilla. 

”Tunnistusmerkin-
tä ja rekisteröinti olisi-
vat säästö sekä kunnille 
että eläinten omistajil-
le. Toisinaan kissa pää-
tyy meille vasta kuu-
kausien päästä katoa-

misestaan, eikä omis-
taja osaa välttämättä 
enää etsiä sitä. Toisaalta 
vapaana ulkoileva kissa 
ei ehkä olekaan kateis-
sa, vaan joku on ottanut 
sen turhaan kiinni, eikä 
omistaja osaa lemmikki-
ään vielä kaivata. Mer-
kinnän ansiosta kissan 
omistaja olisi mahdol-
lista saada tietoon heti.”

Kiikoisten löytöeläin-
palvelussa jokainen 
eteenpäin luovutetta-
va kissa on toiminnan 
alkuajoista saakka siru-
tettu ja rekisteröity. Ek-
holm-Martikainen ker-
too tarjoavansa sirutus-
mahdollisuutta myös 
löytökissaansa nouta-
ville lemmikinomista-
jille. 

Tunnistusmerkityl-
lä ja rekisteröidyllä kis-
salla on aina omistaja, 
joka on siitä vastuussa, 
SEY muistuttaa. 

Pakollinen 
rekisteröinti asettaisi 
omistajan vastuuseen

Löytökissat tavattavissa 
Suvituulessa

Kiikoisten löytöeläin-
palvelun kodittomiin 
kissoihin pääsee tutus-
tumaan tänä perjantai-
na 19.8. Kiikan Suvituu-
lessa. Klo 17 alkavassa 
kissakahvilassa esittelys-
sä ovat sosiaaliset, leika-
tut, rokotetut ja sirute-
tut kissat. Lisäksi ohjel-
massa on muun muas-
sa kissamaista jutuste-
lua ja neuvontaa sekä 
kirpputori eläinsuoje-
lun hyväksi. Paikalle 
voi myös tuoda lahjoi-
tuksia kodittomille eläi-
mille. Koiratarvikkeet 

lahjoitetaan edelleen 
Stormin löytöeläinpal-
velulle. 

Tilaisuuteen on pieni 
pääsymaksu, joka sisäl-
tää kahvin ja kissamai-
sen leivonnaisen. Pää-
symaksujen tuotto lah-
joitetaan Rekku Rescue 
ry:lle, joka kohdentaa 
rahat alueen eläinsuo-
jelutyöhön ja leikkaus-
kampanjaan. 

Kissakahvilan järjes-
tävät Kiikoisten löytö-
eläinpalvelu, Kiikan Su-
vituuli ja Rekku Rescue 
ry. 

”Yhtenä heinäkuun viikkona vastaanotimme kymmeniä pentukisso-
ja suoraan luonnosta”, kertoo Kiikoisten löytöeläinpalvelun Mira Ek-
holm-Martikainen. Kuvituskuva. 

Tamminiemen 
maltaanmakuiset 
saunaillat pitivät 
maan ruodussa

Viisi-, kuusi- ja seitsemänkymmenlu-
vuilla maa oli vankasti Urho Kaleva 
Kekkosen käsissä. Tasavallan presiden-
tin suu ei ollut tuohesta. Niinpä valta-
kunnan asioita hoidettiin kipakoissa 
Tamminiemen rantasaunan löylyissä 
iltaisella ja joskus myös päiväseltään. 
Vakiovieraita olivat johtavat poliitikot, 
kenraalit, ulkomaiset vieraat ja muut 
Suomea hoivaavat tahot.

Eipä noissa löylyissä oltu koskaan kui-
vin suin. Oli neljännen veroluokan 
olutta, kirkasta ja ruskeita juomia. Isot 
asiat pantiin kiukaan kuumalla höy-
ryllä ja viileillä juomilla kuntoon, myös 
etenkin Suomen ja silloisen Neuvosto-
liiton väliset suhteet. Kun saunassa oli 
puhuttu ja sovittu, niin sitten sopimuk-
set ja pöytäkirjat allekirjoitettiin selvin 
päin. Poikkeuksiakin tietenkin oli aina-
kin erään ulkoministerin osalta. Olkoot 
Tamminiemen kosteat kylvyt sitten sen 
aikainen maan tapa tai mitä hyvän-
sä, niin maata niilläkin nostettiin ylös. 
Kansalla meni hyvin, maa vaurastui 
ja elämä maistui muullekin kuin mal-
taalle.

Nyttemmin on valtakunnan pääuu-
tisiksi nousseet ministerien ja heidän 
avustajiensa hankkimat viinakset. Sas-
tamalassa eilen vieraillut valtiovarain-
ministeri ja kokoomuksen puheenjoh-
taja Petteri Orpo pääsi keulille 2 700 
euron viinalaskulla sisäministeriaika-
naan, jota kesti vuoden. Summalla saa 
keskivertopunaviiniä 135 pulloa. Val-
tion budjetti on noin 20 miljoonaa ker-
taa suurempi kuin Orpon kosteuslasku.

Mutta hyvä, että asioista puhutaan ja 
ne tuodaan julki. Kuitenkin tuntuu sil-
tä, että ministereitten ja muitten valta-
kunnan päättäjien kannattaisi sauno-
tella enemmän, joko kosteissa tai kui-
vissa löylyissä, niin saattaisivat pää-
töksetkin muotoutua enemmän kan-
saa miellyttäviksi ja selkokielisiksi.

Sastamala ei tarjoillut ministerille vii-
naksia. Kaupungilla ei myöskään ole 
viinakaappia. Jos jossakin alkomaho-
lia tarjoillaan, niin säästyneet, joita on 
kuulemma paljon, pyritään palautta-
maan. Kaupungin alkoholitarjoiluun 
hupenee vuosittain ehkä 3 500 euroa, 
joka sekin voi olla yläkantissa. Kaupun-
gin budjetti on 194 miljoonaa euroa. Eli 
viinaksiin hukkuu 0,000018 prosenttia. 
Meniköhän oikein?

Hölökynkölkyn...

Juttu-
vinkki

lukijalta
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"Opiston tarjonta pitää 
vanhankin ihmisen vireessä"

 ▶80-vuotias Rauha Alanko ei anna vuosien hidastaa. Syksyn kuluessa 
hän aloittaa muun muassa tietokonekurssilla.

 • Pauliina Vilenius
pauliina.vilenius@alueviesti.fi 

"Olen tällainen hullu har-
rastaja", nauraa Rauha 
Alanko heti ulko-oven 
avatessaan. Hullu lienee 
hiukan liioiteltu ilmaus, 
mutta harrastaja, varsin 
ahkera sellainen, 80-vuo-
tias sastamalalainen kyl-
lä on. 

Alanko muutti kolmi-
sen vuotta sitten Pohjan-
maalta Vammalan keskus-
taan, ja on siitä saakka ol-
lut yksi aktiivisimmista 
Sastamalan Opiston seni-
oriopiskelijoista.

Ensimmäiset Alangon 
käymät kurssit olivat voi-
mistelu- ja kuntosalikurs-
si. Niille hän ilmoittautui 
jälleen tänä maanantaina, 
kun syksyn opiskelupaikat 
tulivat hakuun.

"Liikunnasta en luovu. 
Sen ansiosta pysyn vet-
reänä ja jaksan harrastaa 
kaikkea muuta. Kuntosa-
lin ja voimistelun ohella 
ilmoittauduin taidenukke- 
ja neulehuovutuskursseil-
le sekä Windows10-käyt-
töjärjestelmän kurssille", 
Alanko luettelee. 

 ■ ENTINEN tekstiilityön 
opettaja nauttii käsitöistä 
edelleen. 

"Maailmassa on niin 
paljon erilaisia tekniikoi-
ta, joita vielä haluaisin op-
pia", hän huokaa. 

Tietotekniikan pariin 
Alankoa vie kotitietoko-
ne, joka on alkanut oik-
kuilla järjestelmäpäivityk-
sen jälkeen. 

"Jostain syystä tulosti-
meni ei enää keskustele 
Windows10:n kanssa. En 
esimerkiksi saa tulostet-
tua nettilehdestä sudoku-
ja, vaan joudun itse jäl-
jentämään ne ruutupape-
rille. Olen varmasti tämän 
kurssin vanhin, mutta mi-
tä sitten? Täytyy pyytää 
opettajaa selittämään asi-
at juurta jaksaen", huu-
morintajuinen opiskelija 
heläyttää.

 ■ ALANKO on malliesi-
merkki elinikäisestä op-
pijasta. Asiat kiinnosta-
vat laajasti, eikä ikä hidas-
ta menoa. Hän innostuu 
herkästi, mutta osaa kuu-
lemma myös lopettaa.

"Yhdessä vaiheessa nä-
persin hopeakoruja, mut-
ta kun niitä alkoi olla 
omat ja sukulaisten kaa-
pit täynnä, lopetin. Kera-
miikkatöiden kanssa kä-
vi vähän samalla taval-
la. Pasianssista olin ihan 
riippuvainen, kunnes yh-
tenä päivänä päätin, että 
nyt saa riittää. En ole sen 

jälkeen pelannut. Sudokut 
ovat tulleet tilalle, mutta 
niistä en ota pakkomiel-
lettä itselleni."

 ■ SASTAMALAN Opis-
tossa Alankoa miellyttää 
juuri monipuolisuus. Tah-
toipa sivistää itseään avoi-
men yliopiston kursseilla 
tai oppia tekemään ruo-
kaa, opisto tarjoaa siihen 
mahdollisuuden. 

Kaikki aktiiviopiske-
lijan toiveet ovat tähän 
mennessä täyttyneet, ei-
kä Alanko keksi kurssia, 
jonka opinto-ohjelmaan 
haluaisi. 

"Tarjonta on todella hy-
vä, se pitää vanhankin ih-
misen vireessä! Uskon, et-
tä jokaiselle löytyy jo-
kin kurssi, jos vaan halu-
aa harrastaa. Harrastuk-
sen lisäksi merkityksel-
listä on, että saa kuulua 
johonkin joukkoon. Siel-
tä ne samanmieliset ystä-
vät löytyvät."

Entinen tekstiilityön opettaja nauttii käsitöistä edelleen. Sastamalan 
Opiston kursseilla Rauha Alangon käsissä on syntynyt muun muassa 
tämä Madonna-patsas. 

Syksy toi
mukanaan 
uudistuksia
Tänä syksynä Sastama-
lan Opistossa oteta-
an käyttöön uudistuk-
sia. Lukuvuosi jakautuu 
nyt selvästi kahteen 
osaan, ja syksyn ja kev-
ään kursseille ilmoit-
taudutaan erikseen. 
Näin ollen kursseille ei 
tarvitse enää sitoutua 
koko lukuvuodeksi. 

Myös lukukausien 
pituutta tasoitetaan, jol-
loin syyskausi on hie-
man pidempi ja kev-
ät vastaavan verran ly-
hyempi. Tänä syksynä 
Keikyä, Kiikka -osastos-

sa voi myös käydä yksit-
täisillä tunneilla opisto-
seteleillä.

Toinen uudistus li-
ittyy ennakkoilmoit-
tautumiseen. Viimein-
en ilmoittautumispäivä 
on pääsääntöisesti viik-
koa ennen kurssin alkua. 
Kurssi alkaa, jos ilmoit-
tautuneita on tuohon 
päivään mennessä ker-
tynyt vaadittu vähim-
mäismäärä. 

Uudistukset ovat 
syntyneet opistolaisilta 
tulleen palautteen 
myötä. 

Oletko kiinnostunut pelaamaan 
salibandya hyvässä seurassa? 
Haluaisitko aloittaa uuden, mukavan 

harrastuksen? Vai oletko kenties jo koke-
neempi peluri, joka etsii uusia haasteita? 

Katso lisätietoa 
www.ropo.kopteri.net 
ja liity hyvään seuraan.

Syksyllä tarjolla 500 kurssia.
Muistathan ilmoittautua  

viimeistään viikkoa ennen  
kurssien alkua.

www.sastamalanopisto.fi

JunnuValepan 
harjoitukset pyörähtävät käytiin 
elo-syyskuussa. Tule 300 muun
 mukaan kokeilemaan uutta harrastusta. 
Harjoitusryhmiä niin tytöissä kuin
pojissakin alkaen 2012-syntyneet. 

Tiedustelu ja uusien 
junioreiden ilmoittautumiset 

toni.vahela@valepa.fi tai 
0407481483. junnuvalepa.fi.

Alueen luetuin

99*%
lukee lehden viikoittain 

tai lähes viikoittain.

* Lukijatutkimus 
TNS Gallup 2014

JUDO
alkeiskurssi

tyrvaanjuro.fi

2.9. klo 18 alkaen
Vinkin vapaa-
aikakeskuksessa.
Hinta 85 €.
Ilmoittautuminen
ja lisätiedot

ma 5.9. klo 18.30 alkaen
Vinkin vapaa-
aikakeskuksessa.
Hinta 145 €.
Ilmoittautuminen
ja lisätiedot
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HARRASTUKSETHARRASTUKSET
Uusi harrastus 
messuilta?

 ▶Sastamalan monipuolista tarjontaa esitellään 
Harrastemessuilla Ellivuoressa tänä lauantaina. 

Sastamalassa on runsaasti harrastusmahdollisuuksia niin kulttuurin kuin urheilunkin saral-
la. “Harrastemessuilla toimintaansa esittelee kolmisenkymmentä eri tahoa”, kertoo nuoriso-
työntekijä Emmi Hituri. 

 • Pauliina Vilenius
pauliina.vilenius@alueviesti.fi 

Alkava syksy tarjoaa oi-
van mahdollisuuden 
aloittaa uusi harrastus. 
Sastamalassa tarjontaa 
on itämaisesta tanssista 
taekwondoon, hevosista 
ja koirista jääliikuntaan. 
Mikäli oma laji on vielä 
hakusessa, voi inspiraa-
tiota ammentaa lauan-
taina Ellivuoressa pidet-
täviltä Harrastemessuilta. 

Kyse ei ole pelkistä lii-
kuntamessuista, vakuut-
taa tapahtumaa puu-
haava nuorisotyöntekijä 
Emmi Hituri.

"Sastamalassa voi har-
rastaa paljon muutakin 
kuin liikuntaa. Messuilla 
toimintaansa esittelevät 
myös muun muassa kir-
jasto, partiolaiset, Puks-
taavi, Taitokeskus sekä 
paikallinen sydänyhdis-
tys."

Kaikkiaan nuorisopal-
veluiden ja liikuntapal-
veluiden yhteisponnis-
tukseen on ilmoittautu-

nut kolmisenkymmentä 
esittelijää.

 ■ HARRASTEMESSUJA 
on pidetty Sastamalassa 
ja aiemmin Vammalassa 
useana vuonna. Tapah-
tumapaikkoina ovat toi-
mineet niin Vinkki kuin 
Vexve Areenakin. Lau-
antaina ollaan ensi ker-
taa keskusta-alueen ul-
kopuolella.

"Ellivuori valikoitui pi-
topaikaksi hienojen puit-
teidensa vuoksi. Koska 
luvassa on niin koiraval-
jakkoajelua, tanssiesityk-
siä kuin talutusratsastus-
takin, pitää ulkotilaa olla 
käytettävissä paljon."

Hituri toivoo, ettei 
matka Ellivuoreen muo-
dostuisi esteeksi messuil-
le saapumiselle. 

"Siksi paikalle pääsee 
myös M/S Liekoveden 
kyydissä risteillen. Alus 
liikennöi päivän aikana 
kahteen kertaan Rauta-
vedenkadulta kotisata-
mastaan Ellivuoreen ja 
takaisin. Päivästä voi siis 

luoda elämyksellisen ko-
kemuksen aina matkoja 
myöten", Hituri vinkkaa.

Risteilyille toivotaan 
ennakkoilmoittautumis-
ta, mutta lauantaina voi 
vielä kokeilla onneaan 
kyytiin pääsemiseksi. 

 ■ LAJIESITTELYIDEN 
ja erilaisten näytösten li-
säksi Ellivuoressa etenkin 
nuorisoa viihdyttää You-
Tube-tähti Hermanni. 

Hiturin mukaan lapsi-
perheet on yleensä hel-
pompi saada houkutel-
tua tapahtumaan kuin 
tapahtumaan, siksi päi-
vän esiintyjä haluttiin 
valikoida nuorison maun 
mukaiseksi.

"Hermannista päätti 
nuorisovaltuusto. Hän-
tä haastatellaan, ja lisäk-
si miehen on tarkoitus 
lähettää paikalta liveku-
vaa ja videota sosiaali-
seen mediaan."

Messut alkavat kello 
11. Hermannin showti-
me koittaa puoli kahdel-
ta.

Vauvauinti ja muut lasten uinnit
perjantaisin ja lauantaisin Kiikan hallissa.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen www.kuntokarki.fi ja elina@kuntokarki.fi

ALKEISKURSSI
SAMMUN ALA-ASTE, SAMPU

TI 20.9.2016 KLO 18:45-19:45
IKÄRAJA 10V.

Verkkarit ja T-paita mukaan.

Harjoitusajat, yhteystiedot yms.
www.huittistenshotokan.fi ja Facebook.

Peak Pilates ryhmät alkavat
Peak Pilates perustuu vahvasti Joseph Pilateksen oppeihin eli klassisen pilateksen kehittäjän luo-
maan pilatesmetodiin. Pilatesharjoittelu kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta, kehonhallin-
taa sekä kehotietoisuutta. Aloittelijoille suunnattu ryhmä keskiviikkoisin klo 16.30 7.9. alkaen. Jat-
koryhmä jo harrastaneille torstaisin klo 16.30 8.9. alkaen. 12 kerran hinta: 99 e, vuosijäsenet 39 e. 
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä. 

Katso syksyn monipuolinen tuntiaikataulu ja tuntien kuvaukset netistä!

Tee vuosisopimus nyt, saat 2 kk ilmaista treeniä kaupan päälle!
Koskee uusia sopimuksia. Kampanja voimassa 30.9. saakka

Torikatu 1, Sastamala 
Puh. 045 233 2677 

www.liikuntakeskuspinkki.fi

Opiskeljoiden edulliset 4 kk:n syyskortit:
Kuntosali 135 €
Yhdistelmä  189 €
Tarjous voimassa 18.9.2016 saakka 
Alle 18 v. aina edulliset yhdistelmäkuukausikortit 33 €

SYKSYN TREENIKAUSI ALKAA 29.8.
Aloita säännöllinen liikunta nyt! Pieni aika päivästä - isot positiiviset vaikutukset!

RYHMÄLIIKUNTATUNNIT

KUNTOSALI

HENKILÖKOHTAINEN  
OHJAUS 

Uutuutena Les Millsin  
BODYVIVE® tiistai-iltaisin. 

45 min cross-training -tunti, joka nostaa syket-
tä, vahvistaa lihaksia ja parantaa keskivarta-
lon hallintaa. Kaikille sopiva treeni, jossa jokai-
nen voi tehdä liikkeitä omalla tasollaan.

Lauantaiaamupäivisin  
vuorottelevat nopeat,  

tehokkaat 30 min HIIT-treenit. 
Sisäpyöräilytunti SPRINT® sekä GRIT Plyo®. 
HIIT on kovatehoinen intervalliharjoitus, jonka 
avulla saavutat nopeasti tuloksia ja poltat ras-
vaa. Tunneilla jokainen voi itse haastaa oman 
jaksamisensa rajat!

Jääkiekko, ringette ja 
taitoluistelu
(ryhmiä alkaen 5-vuotiaille)

Kausi on jo alkanut, joukkueissa/ryhmissä vielä tilaa 
uusille harrastajille.

Lisätietoja seurasta sekä yhteystiedot www.vaps.fi
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16 900 €

22 900 €

19 900 €

7 900 €

VW BEETLE 1,2 TSI

54 tkm, -12

VW CADDY MAXI Comfortline

1,6 TDI DSG 7-paik

140 tkm, -12

VW CARAVELLE 2.5 TDI 

96kW PA

88 tkm, -08

VW GOLF 1.6 Trendline

Variant

59 tkm, -04

VW GOLF Comfort 1,4 TSI 

5ov

91 tkm, -11

VW GOLF Comfortline

1,2 TSI 5ov

25 tkm, -13

VW GOLF Comfortline 1,4 TSI 

MultiFuel 5ov

22 tkm, -14

VW GOLF PLUS Comfortline 

1,2 TSI

39 tkm, -11

VW JETTA Comfortline

1,2 TSI

58 tkm, -11

VW PASSAT Variant

Comfortline 1,6 TDI

115 tkm, -11

VW PASSAT Variant

Comfortline 1,6 TDI DSG

50 tkm, -13

VW PASSAT CC 1.8 TSI

146 tkm, -08

VW SCIROCCO 2,0 TDI DSG

92 tkm, -11

Audi A1 Attraction Special 

Edit 1,2 TFSI

35 tkm, -11

Dacia DUSTER 4wd 1,5 dCi 

Laureate

70 tkm, -12

Hyundai TUCSON 2.7 V6 GLS 

Aut

132 tkm, -05

Kia PRO-CEED 1,6 CRDi ISG 

EX EcoDynamics 3d

101 tkm, -10

Mercedes-Benz A 150

Business 5d

94 tkm, -09

Peugeot 206+ 75 Millesim 

200 5ov

57 tkm, -11

Seat LEON 1,4 TSI Sport

130 tkm, -10

Seat TOLEDO 1,2 TSI

Reference Trendy Plus

32 tkm, -15

Skoda OCTAVIA 1,6 TDI

Elegance Green tec

82 tkm, -12

Subaru FORESTER 2.0TD XS 

AWD (VR)

122 tkm, -09

Toyota AVENSIS 1.6 Valve-

matic Linea Sol 4ov

115 tkm, -09

24 500 €

16 900 €

15 500 €

11 900 €

19 900 €

15 500€

15 400 €

14 400 €

9 400 €

18 900 €

8 900 €

16 900 €

13 900 €

24 900 €

9 500 €

19 400 €

19 400 €

16 500 €

11 400 €

14 900 €

Vaihtoautoihin Lähitapiolan Laajakasko 199 euroa 1. vuosi.
Kaskoetu koskee henkilöasiakkaiden yksityiskäyttöisiä henkilö- ja pakettiautoja. Edellyttää liikennevakuutuksen ottamista Lähitapiolasta. Tarjous voimassa rajoitetun ajan.

Erikoisetu 31.8.2016 asti.

3 vuotta, 0 euroa*

Huolenpitosopimus
– huolto ja ylläpito vakiona

KESÄETUNA

www.volkswagen.fi

Huolto ja ylläpito nyt veloituksetta.

Veloitukseton huolenpitosopimus *(36 kk/60 000 km, kumpi täyttyy ensin)
on voimassa uusiin yksityisasiakkaiden tilauksiin 31.8.2016 asti, katso
tarkemmat tiedot osoitteesta volkswagen.fi

Uusiin Volkswagen Polo, Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan ja Jetta -malleihin
kuuluu kesän erikoisetuna maksuton huolenpitosopimus kolmeksi vuodeksi.
Kun siis hankit uuden auton, voit huollattaa autosi Volkswagen-merkkikorjaamossa
– veloituksetta sopimuskauden ajan.

Volkswagen Huolenpitosopimus
• Huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot
• Kulumisesta ja normaalista käytöstä aiheutuneiden vikojen korjaukset
• Katsastustarkastus
• Auton pesu määräaikaishuoltojen yhteydessä
• Käytössäsi on laaja ja asiantunteva Volkswagen-huolto
• Volkswagen Liikkumisturva – tiepalvelu veloituksetta Volkswagen Transporter Black&Silver -malliston

hinta alk. 37 989,40 €.

Hinta CO₂-päästöllä 157 g/km, yhdistetty EU-kulutus 6,0 l/100 km.

Kuvan auto erikoisvarustein. Hinta sisältää toimituskulut 600 €.

Volkswagen Transporter on Vuoden Pakettiauto 2016.
Nyt saat Transporteriin erikoisen hyvän kesäedun! Tule koeajolle.

Asiakasetusi

jopa 4 384 €.

• Metalli- tai helmiäisväri
• Ulkonäköpaketti
• 16” kevytmetallivanteet
• LED-ajovalot
• Kiinteä vetokoukku
• Monitoiminäyttö

• Vakionopeudensäädin
• Matkapuhelinvalmius
• Kuljettajan istuimen
 kyynärtuet
• Ajastinkello polttoaine-
 käyttöiseen lisälämmittimeen

Rajoitettu erä mustia ja hopeisia

Vuoden Pakettiautoja erikoisvarustein:

Volkswagen Transporter Black&Silver.

– Nyt kesäetuna huikeat varusteet

tyylikkäissä väreissä.

Huittisten Laatuauto Oy
Korkeakoskentie 75, Huittinen, vaihde 02-5601 670

Automyynti 02-5601 680: ma–pe 9–18, la 10–14

www.huittistenlaatuauto.fi

Varaa huoltoaika netissä

– huittistenlaatuauto.fi

Volkswagen- ja Seat-huolto ja -varaosat palvelevat

ark. 8.00-16.30, huolto 02-5601 674,

varaosat 02-5601 676, korikorjaamo 02-5601 675

Ville Leikkanen
02-5601 683

Terhi Niemenmaa
02-5601 684

Marko Solkinen
02-5601 685

Mika Säviranta
02-5601 690

Tommi Setälä
02-5601 681
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VaLePa ja LP-Vampula 
avaavat kautensa 
yhdessä Porissa
Vammalan Lentopallo ja 
LP-Vampula käynnistä-
vät Mestaruusliigakau-
tensa yhteisvoimin sun-
nuntaina 16. lokakuuta. 
LP-Vampulan ja LP Kan-
gasalan sekä VaLePan ja 
Hurrikaani Loimaan väli-
set ottelut mitellään Porin 
jäähallissa. Naiset aloitta-

vat päivän klo 13 ja mie-
het jatkavat kello 16 alka-
vassa mittelössä. Yle tele-
visioi molemmat ottelut. 

Lippuja voi ostaa en-
nakkoon Huittisten Kei-
la- ja pelihallilta sekä Va-
LePan toimistolta. Kausi-
korteilla tapahtumaan on 
vapaa pääsy. 

Satakunnan 
naisille SM-hopeaa 
hirvenjuoksuista

Saara Inna (vas.), Anna-Liisa Häkkinen ja Päivi Haapaniemi-Kokko 
muodostivat menestyksekkään hopeajoukkueen.

 • Alueviesti
toimitus@alueviesti.fi 

Hirvenjuoksun Suomen 
mestaruudet ratkottiin 
elokuun ensimmäisenä 
viikonloppuna Vesannol-
la Pohjois-Savossa. Hen-
kilökohtaiset mestaruu-
det juostiin peräti kol-
messatoista sarjassa alka-
en nuorten 13-vuotiaiden 
sarjasta aina yli 80-vuoti-
aisiin saakka.

Henkilökohtaisten kil-
pailuiden ohella juostiin 
myös Suomen Metsästäjä-
liiton piirien välinen vies-

tikilpailu naisten ja mies-
ten sarjoissa. 

 ■ SATAKUNNAN nais-
ten joukkue Saara Inna 
Sastamalasta, Päivi Haa-
paniemi-Kokko Karviasta 
ja Anna-Liisa Häkkinen 
Punkalaitumelta nappasi 
hopeaa. 

Voiton otti Oulun pii-
ri, jossa ankkurina juoksi 
Sastamalasta kotoisin ole-
va Katariina Keikko.

Myös miesten sarjassa 
tuli menestystä, sillä Jussi 
Mäenpää, Jani Häkkinen, 
Kalle Peltomäki ja Tommi 

Keikko nappasivat prons-
sia tasaisessa miesten vies-
tikisassa.

Hirvenjuoksuviestis-
sä kilpaillaan 3–4 hengen 
joukkueissa. Juoksumatka 
on 3–4 km, arviointitehtä-
viä on yksi ja ammunnas-
sa ammutaan 5 laukausta 
ampumahiihtotaulun kal-
taiseen tauluun. 

Yli 5 m arviointivirhe ja 
ohilaukaukset merkitsevät 
aina sakkokierroksia, jot-
ka kukin kilpailija kiertää 
omalla osuudellaan.

Tulokset ovat luettaviss-
sa www.hirviurheilu.com

AVOINNA ARK. 9-17.30, LA 10-14
HUOLTO JA VARAOSAT ARK. 8-16.30

Loimijoentie 55, HUITTINEN, 
puh. 02-560 5300

www.autotalopelttari.fi
Pekka Heinonen

Automyynti
044 560 1262

Turkka Hirvineva
Automyynti

044 560 1264

Juha-Pekka Mykrä
Automyynti
LOMALLA

Henry Santaoja
Automyynti

044 560 1254

KOEAJA TÄYSIN UUDET 
PROACE JA 
HILUX MEILLÄ.

ENNAKKOMYYNTI 
ON ALKANUT.

2-päästöt 139-146 g/km.
Hilux EU-yhdistetty kulutus 6,8-7,2 l/100 km, CO2-päästöt 178-189 g/km.  
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 6 vuotta. 

Hilux Extra Cab 2.4 D-4D 150 4WD Active:
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 39 796 €. 

Proace L2H1 2.0 D 120: 
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 31 156 €. 

TOYOTAN PRO-RATKAISUT 
AMMATTILAISILLE.

PENENNNNNNAAAAKKOMKKOMMYMY A.YYNTYYNTII Uuden Proacen
Compact-, L1- ja L2-korimalleissa on tilaa 4,6–6,6 mONON AALKLKANUTANUT 3. Niiden
2,2–2,9 m pitkä kuormatila kasvaa reilun metrin läpilastaus-ONON AALKLKANUTANUT..
luukun avaamalla. 
VALVV TLL AVATT N VOIMAKAS HILUX. Legendaarinen suorituskyky
maastossa ja valtavan voimakas työkalu. Kuormaa Hilux kantaa 
tavattomasti, vetokykyä on 3.200 kg ja suurin vääntö 400 Nm.

Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, 
hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. HSD-akkuturva 10 vuotta/350.000 km. 
Tarjous koskee uusia asiakastilauksia ja on voimassa toistaiseksi. 
Kuvan autot erikoisvarustein.

SUSUSUUPPEP RIIOOOR PAACCK PP 49490 €€.€.€.€.€..

AURIS. ETUSI
TOYOTA JOUSTOLLA

JOPA 2.820 €.

YARYY IS. ETUSI
TOYOTA JOUSTOLLA 

JOPA 2.400 €.

UUSI COROLLA. ETUSI
TOYOTA JOUSTOLLA

JOPA 2.800 €.

SUPERIOR-ETU 
– VÄRIÄ JA 
VARUSTEITA. 
ETUSI JOPA 2.820 €.

TTOYOYOTOTAA JJOUOUSSTOTO -RARAHOHOITITUKUKSSENEN Y YHTHTEYEYDEDESSSSÄÄ 
SSUUPEPERRIIOROR P PACACKKPPP 0 0 € €. TUTULLEE J JAA KYKYSSYYY YY L LISISÄÄÄÄ!!

EU-yhd. kulutus 3,5-5,6 l/100 km, CO2-päästöt 79-130 g/km.
Auris Active -mallisto alkaen: kokonaishinta sis. toim.kulut 24 824 €.

EU-yhd. kulutus 3,3-4,9 l/100 km, CO2-päästöt 75-119 g/km.
Yaris Active -mallisto alkaen: kokonaishinta sis. toim.kulut 17 896 €.

EU-yhd. kulutus 5,6-6,0 l/100 km, CO2-päästöt 129-139 g/km. 
Corolla Active -mallisto alkaen: kokonaishinta sis. toim.kulut 26 076 €.

.

0,95%0 95%
Rahoitus-korkoRahoitus korko

autotalopelttari.fi

Tarjous voimassa 27.8. asti.

Luoton perustamiskustannukset 199,00.
Käsittelymaksu 9,50/erä.
Normaali luottopäätöskäytäntö. 
Max 36 kk/ 10.000€

rahoitus
todella edullinen
kaikille vaihto-autoille
Autotalo Pelttarilta

Honda CR-V 2.0 Lifestyle Business 4WD -13 ..................................50tkm ..... 33.940
Volkswagen GOLF Variant Highline 1,4 TSI 90 BM A (MY15) -14 ..24tkm ..... 26.940
Mazda 6 Sport Wagon 2,0 Premium Autom -13 ..............................80tkm ..... 25.940
Mitsubishi OUTLANDER 2,2 HDI Instyle Navi Autom 4WD -10 ...170tkm ..... 21.440
Citroen C4 CACTUS e-HDi 92 Shine ETG6 Autom -14 ...................33tkm ..... 19.940
Subaru FORESTER 2,0 X TD BR -09 ............................................130tkm ..... 18.940
Hyundai I40 Sedan 1,6 GDI ISG Comfort -12 .................................62tkm ..... 17.940
Citroen C4 HDi 92 Edition -14 .......................................................28tkm ..... 16.940
Dacia DUSTER TCe 125 4x2 Laureate -15 .....................................42tkm ..... 16.940
Hyundai I40 Wagon 1,7 CRDi 85 ISG Style -11 ...........................150tkm ..... 16.940
Mitsubishi ASX 1,6 Invite -11 .......................................................96tkm ..... 16.940
Hyundai I30 WAGON 1,4 CRDi 66 ISG Limited -13 .......................71tkm ..... 15.940
Nissan JUKE 1,6L Acenta 2WD Elegance IMS -13 ..........................87tkm ..... 15.840
Nissan X-TRAIL 2.0 Columbia Comfort 4x2 -07 .............................74tkm ..... 14.850
Suzuki SX4 1,6 VVT 4WD X-OVER -10 ...........................................94tkm ..... 13.940
Kia RIO 1,2 ISG LX 5d EcoDynamics (MY13) -13 .............................41tkm ..... 12.940
Kia VENGA 1,4 ISG EX 5d EcoDynamics -12 ...................................47tkm ..... 12.940
Peugeot 208 Active+ VTi 82 5-ov -14 ...........................................53tkm ..... 12.940
Volkswagen GOLF Variant Comfortline 1,6 TDI 77 BlueMoT Autom -10 ..185tkm ..... 11.440
Citroen C5 HDi 136 Confort Sedan Autom -08 .............................126tkm ..... 10.940
Kia CEED 1,6 ISG Active SW EcoDynamics -11 ..............................129tkm ..... 10.940
Opel ASTRA 5-ov Enjoy 1,3 CDTI ecoFLEX 70 -10 ........................115tkm ..... 10.500
Renault CLIO 5-ov 1,2 TCe 101 Expression (MY12) -12 .................57tkm ........9.940
Hyundai I20 5d 1,1 CRDi 55 Classic -13 ........................................91tkm ........9.840
Hyundai I30 5d 1,4 CVVT ISG Air -11 ..........................................120tkm ........8.940
Chrysler SEBRING 2.0 Touring -08 ...............................................96tkm ........8.740
Chrysler GRAND VOYAGER 2.8 CRD SE A4  StownGo 7h -07 .....237tkm ........7.940
BMW 316 1.8i Touring (E46) -04 ..................................................192tkm ........7.440
Fiat GRANDE PUNTO Air 1,2 8v 69hv S&S 5d -11 ........................93tkm ........6.940
Land Rover FREELANDER 2.0Td4 HSE 5d Kats 8/16 -04 ............318tkm ........5.940
Skoda OCTAVIA Combi 1.9 TDI Elegance DSG -05 .......................239tkm ........4.940
Chevrolet KALOS 1.4 SE Star 5-ov AC -09 ..................................103tkm ........4.640
Citroen XSARA PICASSO 1.6i 16v 5d -07 ..................................149tkm ........3.940
Citroen XSARA PICASSO 1.6i 16v 5d -06 ..................................204tkm ........2.940
Peugeot 206 Trendy 1.1 3d -05 ...................................................142tkm ........2.940
Nissan PRIMERA 1.6 Visia 4d Kats 8/16 -02 ...............................241tkm ........2.440
Citroen C3 1.4i SX 5d -05 ...........................................................180tkm ........2.350
Opel ASTRA 1.6 Comfort 5d Kats8/16 -02 ...................................181tkm ........2.240
Citroen BERLINGO 1.9D Van 800 -01 .........................................253tkm ........1.490
Chrysler NEON 2.0 SE 4d Autom -99 ..........................................220tkm ...........940
Ford FIESTA 1.25i Flair 3d -97 .....................................................185tkm ...........940

Palvelemme
Ma 9-18, 

ti-pe 9-17, la 10-14

45.990

Ford Mondeo 1,5 
EcoBoost 160hv A6 
Titanium Wagon -16

Nissan Qashqai 
130dCI Business 360 
2WD 6M/T 17' -16

MUSEO/
HARRASTE-
AJONEUVO-

PÄIVÄ 
La 20.8.
klo 10–13

Lamminkatu 39

Hienoin palkitaan!

Meillä yli 300:n vaihtoautovalikoima.  Ostamme ja vaihdamme halvempaan
- myös asuntoautot/vaunut ja moottoripyörät.

Joustava rahoitus, jopa ilman käsirahaa ja korkoa. 1. erä vaikka joulukuussa.

Skoda Superb 
Combi 2,0 TDI 190 Style 
DSG Autom. 1tkm -16

29.90039.890
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138€ / kk

Pirkanmaan Ford-Store -keskus tarjoaa eniten, lähes 200 tuoretta Ford vaihdokkia! Täysillä koko kesän ark. 10-18.30, la 10-15

Tarkkaan huollettu huippukuntoinen, vähänajet-
tu yksilö! Autom.ilmast., 2xrenk., alut, lohkol. ja
sisäp., vak.nop., lämm.tuulilasi, met.väri, 91 tkm

Tarkan kuskin taloudellinen diesel, keskiku-
lutus vain 4,2 l. sadalla, 1 om., ilmastointi,
2xrenk., vak.nop., lämm.tuulil., h-kirja, 89tkm

Parhailla varusteilla pakattu uusin malli! Tehdastakuu,
1 om., aut.ilm., 2xalut, navigointi, Xenon, Active City
stop, per.kamera, pysäk.avustin, vak.nop., 16 tkm

Nykyautoilua parhaimmillaan! Merkkihuollettu, ensim-
mäiseltä omistajalta! Autom.ilmast., lasikatto, 2xalut, 
vetok., vak.nop., radio/CD, Bluetooth, met.väri, 79tkm

405€ / kk

Uudempi malli, tehokkaampi 180 hv bensakone ja au-
tomaatti, loistokuntoinen, vähänajettu ensimmäiseltä 
omistajalta, Aut.ilmast., vak.nop., merkkih-kirja, 28tkm

451€ / kk

Tilavan farmarin parhaat ominaisuudet, tyyli, laatu ja
taloudellisuus, keskikul. vain 4,3 l. sadalla! 1 om., na-
vigointi, autom.ilmast., Webasto, kats. 7/2016, 110tkm

242€ / kk

Remonttireiskalle ja torimyyjille, yli 50 hyvää hyötyajoneuvoa! Vaihtamalla paranee ja hommat sujuu tehokkaasti!

Lähes ajamaton, alv-vähennyskelpoinen, ensimmäi-
seltä omistajalta! Ilmastointi, vaneroitu tavaratila, 
Webasto, vak.nop., 2xrenk., merkkih-kirja 15 tkm

Liikkeen esittelyajosta, Alv-väh.kelpoinen, ilmast., 2xrenk., 
vetok. polttoainek. lisälämmitin kellolla, ESC-ajovak. hallin

y
-

tajärj., vak.nop.säädin, ajotietokone, lämmit. tuulilasi, 2 tkm

Alvillinen pakettiauto pienellä verolla ja keskiku-
lutus vain 3,7 l. sadalla! Ilmastointi, lämm.tuulil., 
2xrenk., lohkol. ja sisäp., h-kirja, kats. 6/2016, 60tkm

115€ / kk208€ / kk208€ / kk 138€ / kk

1-omisteinen, alvillinen, säntillisesti merkki-
huollettu kylmäkuljetusauto. Ilmast., 2xrenk., 
uudet kesärenkaat, vetokoukku, 641 tkm

370/kk 335/kk347/kk

1-omistenen, merkkihuollettu, alvillinen neliveto,
ilmastointi, Webasto kellolla, vetok., sivuliukuo-
ven ikkuna, vak.nop., lämm.tuulilasi, 160 tkm

324/kk 173€ / kk 115€ / kk

Vielä on kesää jäljellä, katseenkerääjiä elokuun ilta-ajoihin! Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja 72 kk maksuajalla!

Todella siisti, hyvä yksilö, Suomi-auto, yli 180 
hummaa, merkkihuoltokirja, autom.ilmast., 
2xalut,v etok., Xenon, kaukos.keskusl., 158tkm

Fiestan suosio on omaa luokkaansa meillä Suomes-
sa ja Euroopassa! Ilmastointi, 2xalut, lämm.tuulil.,
lohkol. ja sisäp., ajotietokone, kats. 6/2016, 89tkm

231€ /kk

Diesel kuluttaa vähän ja nafta on halpaa! Valtavasti valinnanvaraa joka hintaluokassa.

Uudempi malli, tuore katsastus, tilaa, turvallisuutta ja
taloudellisuutta arvostavalle! Autom.ilmast., Webasto
kellolla, 2xrenk., lohkol. ja sisäp., vak.nop., 295tkm

Merkkiuskolliset autoilijat ajavat Subarulla! 1-omis-
teinen paikkakunta-auto, merkkih-kirja, huollet-
tu 3/2016, aut.ilmast., Bluetooth, 2xalut, 92 tkm

Mukava ja järkevä kumppani moneen ajoon!
1 om., ilmast., 2xalut, vetok., lohkol. ja sisäp.,
vak.nop., merkkih-kirja, kats. 2/2016, 71 tkm

131€/kk/48kk

TARJOUS!

299€ / kk

Paljon autoa kohtuurahaan! Autom.il-
mast., Xenon-valot, vak.nop., vetok.,
lohkol., 2xrenk., h-kirja, met.väri, 246tkm

115€ / kk219€ / kk 103€ / kk

Ihanteellinen työkaveri, pidempi malli, 3,3 m tava-
ratila, 1 om., ilmastointi, Webasto kellolla, vak.nop.,
per.tutka, vetok., merkkih-kirja, sis.alv., 105tkm

Täysvarustelu konttori etsii työtä pelkäämätöntä teki-
jää! Sortimon hyllyt tavaratilassa, 1 om., ilmastointi, 

y y

2xrenk., Webasto, alv-vähennyskelpoinen, 68tkm

Neliveto täyttää monet tarpeet, vetää venettä, menee 
sujuvasti mökille, isot pyörät ja riittävä maavara! 1 om., 
autom.ilmast., 2xalut, vetok., merkkih-kirja, 132tkm

242€ / kk

Automaatilla ajo on vaivatonta ja dieselil-
lä edullista! Ilmastointi, vak.nop., radio/CD,
huoltokirja, huollettu 98 tkm, met.väri, 100tkm

Automyynti ark. 10-18,30, la 10-15. P. 03-512 7710... ja yli 400 muuta vaihtoautoa, kaikki ostettavissa Sastamalasta

 

Levoranta rahoituksella säästät!
Kiinteä korko 0,99 %, luoton perustamiskulu 195e, käsit-
telymaksu 9e/kk. Rahoitusesimerkit laskettu 20% jään-
nösarvon ja 72 kk mukaan, ellei toisin mainittu.

LEVORANTA-RAHOITUKSELLA SÄÄSTÄT TUHANSIA. KIINTEÄ KORKO VAIN 0,99% + KULUT

sttoitse uudestloooollI tse uudestooiIlIloloioititstsese uuuududeesttasdeseststaaatataaaata autosta!auaututotosoststata!a!
VaihteVaVaiaihihthteeltellulelulu
virkistää!vivirirkrkikisiststätääää!ä!

347/kk

Jäätelötarjoilu joka päivä!

Moni muistaa 1960-luvun Minin. Nykyisessä ei ole
osaakaan entisestä, tyyli on tallella! Suomi-auto,

y y

ilmastointi,2 xalut, lohkol., huom. ajomäärä! 71tkm

Juuri huollettu ja katsastettu huippuvarusteltu fark-
ku automaattivaihtein! Autom.ilmastointi, Bi-Xenon, 
Webasto kellolla, vak.nop., pysäk.avustin, 121 tkm

184€ / kk

180 hummaa ja hybridi, autoilun laatuluokkaa 1 omis-
tajalta! Suomi.auto, autom.ilmast., Bi-Xenon, 2xalut,

y

osanahkaverhoilu, vak.nop., merkkih-kirja, 62tkm

Kaasupolkimen painallus on elämys, leijonalla lähes
300 hevosen voimat! Suomi-auto, 1 omistaja, autom.

y

ilmast., navigointi, 2xalut, merkkihuoltokirja, 8tkm

241 hv ajoelämys, neliveto ja automaatti! Au-
tom.ilmast., 2xlut, vak.nop., merkkih-kirja, kats.
2/2016, erikoisväri, huom. ajomäärä! 45tkm

277€ / kk451€ /kk

Muskelimaailman klassikko, u-käännökset
luontuu pelkällä kaasupolkimen painalluksella!
Nahkaverhoilu, navigointi, kats. 6/2016, 86 tkm

Avoauton parhaat puolet sekä irrotettava ko-
vakatto! Autom.vaiht., nahkaverhoilu, edel-
lisellä omistajalla vuodesta 2007,150 tkm

161€ / kk

Ka s. 7/2016
KaKatatsts.s. 7. 7/7/2/2020101616

417€ / kk521€/kk
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 ▶ HUUTOKAUPAT

 ▶ MYYDÄÄN

 ▶ KOKOUKSET

 ▶ KOULUT JA KURSSIT

OmaOma kkoti rivioti rivitaltaloossssaa
LLoimijoen oimijoen rraannnnaalllla!a!
Rakennustyöt käynnistyvät
syksyllä 2016.
ValVV mistuminen
syksyllä 2017.

Vielä on mahdollisuus
vaikuttaa asunnon kokoon.

RAKENNUSLIIKE
JARMO RUUSUMAA OY

RRAKAKENENTTTAAATTTTT JJAA::

Ota
yhteyttä,

niin tehdään
juuri sinulle
sopiva koti.

Satakunnan 
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Risto Rytin katu 31, 32700 Huittinen

Jukka Ruusumaa, p. 044 560 5533
jukka.ruusumaa@op.fi

Annika Peltomäki, p. 044 560 5532
annika.peltomaki@op.fi

Esimerkkihintoja:      myyntihinta   velaton hinta
73 m² 3h+k+s 119.000 238.000
86 m² 4h+k+s 134.000 268.000

NYT
ENNAKKO-
MARKKI-

NOINNISSA!

TTTaaTTTT
pupupu

ll
eitieitiitiitieetieeie

Loimijoki

Asunto Oy Huittisten Tapulitie

Tanssimaan Hyynilään
Liikunnan iloa tanssin 
merkeissä on luvassa tu-
levana lauantaina Hyyni-
län Seuratalolla. Vauhdis-
ta vastaavat musiikin mo-
nitoimimies Jari Pekki-
nen ja viuluvirtuoosi Hen-
rik Perelló. Jälkimmäinen 

on toiminut mm Suomen 
Kansallisoopperan orkes-
terin, Savonlinnan Oop-
perajuhlien orkesterin, 
Tampereen Champer-ka-
mariorkesterin ja Tampe-
reen Filharmonian kon-
serttimestarina.

Järjestyksessään kahdeksas Huuhkajavuori Blues soi lauantaina Huuh-
kajavuoren lavalla Laviassa. Järjestäjien mukaan ilta kokosi paikal-
le noin 800 bluesin ystävää. Lavalla nähtiin muun muassa The Ruby 
Knuckles Sextet sekä M.O.P. (alempi kuva). 

URJALASSA
Nuutajärventie 1513
SU 21.8. klo 12.00

Myydään realisoitavaksi tul-
lutta tavaraa. Katso google:

vasarat paukkuu netinfo.
Maksu käteinen. Tervetuloa! 

p. 0400 920 438

Vasarat paukkuu

Jokisivun
Metsästäjät ry
HIRVIKOKOUS

3.9.2016 klo 17.00.
YLIMÄÄRÄINEN 

KOKOUS
9.9.2016 klo 18.00.

käsitellään mm. peijaiset, uudet 
jäsenet, ym. asiat.

Tervetuloa!  Johtokunta
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Sota-ajan muistoja 
-konserttikiertue jatkuu

Konsertissa esiintyvät Gospelkuoro johtajanaan kanttori Anu Mattila 
sekä  Kiikan Torvisoittokunta johtajanaan Risto Yli-Perttula.Yksinlau-
lua esittävät Anu Mattila, Olavi Laaksonen, Päivi Keiho ja Leevi Mat-
tila. Myös yleisö pääsee laulamaan.

Musiikin saattelemana pa-
lataan sota-ajan muistoi-
hin Suodenniemen kir-
kossa tulevana sunnun-
taina kello 19. Tämä kon-
sertti on neljäs kahdek-
san konsertin sarjassa, jo-
ka järjestetään Sastamalan 
eri kirkoissa ja Kokemäel-
lä.
Konsertin järjestävät yh-
teistyössä Sastamalan 
seurakunta ja Kiikan Tor-
visoittikunta. Seuraavat 
konsertit ovat keskiviik-
kona 21.9. Kiikoisten kir-

kossa, keskiviikkona 28.9. 
Karkun kirkossa ja maa-
nantaina 5.12. Kiikan kir-
kossa. 
Konsertin ohjelma liittyy 
oleellisesti viime sotiem-
me aikaan. Musiikin pää-
osa on siltä ajalta, mutta 
ohjemassa on myös aikai-
semmin sävellettyjä kap-
paleita ja sotien jälkeistä 
musiikkia.
Konsertin ohjelmassa on 
myös isänmaallisia vir-
siä, olihan niillä rintami-
en karuissa  olosuhteissa 

suuri merkitys mielialoi-
hin ja tuntemukseen Ju-
malan suojeluksesta.
Konsertilla halutaan kun-
nioittaa ja kiittää niitä ve-
teraaneja, miehiä ja nai-
sia, jotka vielä ovat kes-
kuudessamme.
Konsertin tuotto ohja-
taan Sastamalassa ja Ko-
kemäellä sotaveteraani-
en veteraanijäsenten elin-
olojen turvaamiseen sekä 
laulu- ja puhallinmusiik-
kiharrastuksen tukemi-
seen.

Lounaslista
Nuutilankatu 2, Vammala

Puh. 03 512 3123

Keskiviikko 17.8.
• Hawajinleike (L) ............... 10,90
• Tonnikalapasta (L) ...............8,50
• Savuporokeitto (L, G) .......... 7,50
Torstai 18.8. 
• Hed. kanapata (L, G) ...........8,50
• Täyt. ohukaiset (L) ...............8,50
• Kasvissosekeitto (L, G) ........7,50
Perjantai 19.8.
• Karjalanpaisti (M, G) ...........8,50
• Kuhakeitto (L, G) .................7,50
• Jälkiruoka: Marjaisa hovijälkiruoka

Maanantai 22.8.
• Kaalipata (L, G) ...................8,50
• Makkarakeitto (M, G) ..........7,50
Tiistai 23.8.
• Nyhtöpossu (M, G) .................8,50
• Fetapinaattilasagne (L) .......8,50
• Kookoskanakeitto (M, G) .....7,50
• Jälkiruoka: Köyhät ritarit

Keskiviikko 24.8.
• Uunimakkara (L, G) .............8,50
• Talon hampurilainen  ..........9,90
• Sipulikeitto (L, G) ................ 7,50

Lounas sisältää salaattibuff etin, 
ruokajuomat, leivät ja kahvin.

Lounas ark 11 - 14. 
Muutokset mahdollisia.

.

Itsenäisyydentie 15, Sastamala 
Puh. 050 381 1755

Muista Kotipizza-lounas 
arkisin klo 11–14!

Avoinna ma - la 11 - 21, su 12 - 21
Kotiinkuljetus pe–su.

Puistokatu 1, Sastamala
Puh. 040 502 6679
www.hovipiika.fi 

Keskiviikko 17.8.
• Grillipihvit pippurikastikkeella, 

pariisinperunat, coleslaw-salaat-
ti .........................................8,00

Torstai 18.8.
• Porsaan lehtipihvi, grillivoi, ker-

maperunat .hernekeitto ja pannu-
kakku ..................................8,00

Perjantai 19.8.
• Lempeäntulinen mureke, keite-

tyt perunat, kasvisgratiini ...8,00
Maanantai 22.8.
• Pekoninakit, uunimuusi, ruskea-

kastike ................................8,00
Tiistai 23.8.
• Aurakanaa, lohkoperunat ....8,00
Keskiviikko 24.8.
• Koskenlaskijalasagne, hunaja-

kasvikset .............................8,00
Lounas sisältää ruokajuoman, 

salaatin, kahvin/teen, jälkiruoan.
Lounasaika 11.00 - 13.30
Avoinna: ma - to 10 - 22, 

pe - la 10 - 24 (02), Su 12 - 21

Loimijoentie 89, Huittinen
Puh. 02 625 1350  

www.noutopoyta.fi 
Keskiviikko 17.8.
• Makkarastroganof (L, G), Juus-

tobroileria (VL, G) ...............9,70
Torstai 18.8.
• Lihapullat ja pippurikastike (L), 

Turskaa ja katkarapukastiketta
(L, G) ...................................9,70

• Hernekeitto .........................7,20
Perjantai 19.8.
• Jauhelihamureke ja timjamikas-

tike (L, G), Valkosipulibroileria (L, 
G) ........................................9,70

Lauantai 20.8.
• Palapaistia (L, G), Lohta kerma-

kastikkeessa (L, G) ........... 10,70
Sunnuntai 21.8.
• Paahdettua porsaanfi lettä ja 

smetanakastiketta (L, G), Broile-
ria intialaisittain ja curry-mango-
kastiketta (L, G)................ 10,70

Maanantai 22.8.
• Jauhelihapihvit ja sipulikastike (L, 

G), Kalaa ja purjokastiketta
(L, G) ...................................9,70

Tiistai 23.8.
• Paahdetut nakit (L, G), Metsästä-

jän kalkkunaa (L, G) ............9,70
Keskiviikko 24.8.
• Kaalikääryleet (L, G), Rakuunab-

roileria (L, G) .......................9,70
Hintaan sis. salaatti- ja leipäpöytä 
sekä juomana vesi, maito, kotikal-

ja ja jälkiruokana kahvi tai tee. 
Lounas ark. klo 11 - 15, 

la - su 11 - 16.

Kiviniityn Liikekeskus
Kivisenojan katu 7, Sastamala

Puh. 040-5827881

• Lounas arkisin seisovasta 
pöydästä klo 11-13.30 ........8,00

Ruokalistan löydät 
www.kiviniitty.net

Marttilankatu 8, Vammala
Puh. 03 511 4111

• PIZZA 3:lla täytteellä
+ salaatti + limu tai maito 
+ kahvi ................................8,50

•  KEBAB Iskender / riisillä / 
ranskalaisilla

+ limu tai maito 
+ kahvi ................................7,50

Lounastarjous 
arkisin klo 10.30 - 14.00

Hopunkallion ravintola
Hoitokatu 6 A, Sastamala

Puh. 040 192 6198

Keskiviikko 17.8.
• Jauhemaksakastiketta (L), 

kasviksia .............................6,50
• Talon broilerikeittoa (L) .......5,00
Torstai 18.8.
• Riista-juurespataa (L, M, G), kas-

viksia  ..................................6,50
• Tomaatti-bataattisosekeittoa(L, 

G), ranskankermaa (L, G)  ....5,00
• Paahtokiisseliä ja marjoja

(L, G) ...................................1,20
Perjantai 19.8.
• Tomaattista possukastiketta (L, 

M), ohrahelmiä (L, M) .........6,50
• Kipparin kalakeittoa (L, G)  ..5,00
• Talon marjapiirakkaa ja vanilja-

kastiketta  ...........................1,20
Lauantai 20.8.
• Keltaista uunikalaa (L, G), Aura-

juustopunajuuria (L, G) .......6,50
• Jälkiruoka  ...........................1,20
Sunnuntai 21.8.
• Jauhelihakebakoita (L, M), kas-

visriisiä (L, M, G)  .................6,50
• Jälkiruoka  ...........................1,20
Maanantai 22.8.
• Uunimakkara (L, G), perunaso-

setta (L, G) ..........................6,50
• Savuporokeittoa (L, G) .........5,00
• Marjakimaraa ja kinuskikas-

tiketta (L, G) ........................1,20
Tiistai 23.8.
• Talon jauhelihapannupihvejä 

(L, G), kermaista metsäsienikas-
tiketta (L) ............................6,50

• Minestronekeittoa (L, M) ....5,00
Keskiviikko 24.8.
• Possu-pekonikastiketta (L, G), 

kasviksia  ............................6,50
• Kasvissosekeittoa (L, G), tomaat-

ti-mozzzarellapatonki (L)  ...5,00
• Omena-myslihyvää ja vaniljakas-

tiketta (L) ............................1,20
• Lämmin lounasruoka/keittoate-

ria sis. pääruoka, salaatti, ruoka-
juoma, leipä, levite, kahvi tai tee

Keitto/salaattibuff et sis. ruokajuo-
ma, leipä, levite, kahvi tai tee

Lounas ma-su klo 11 - 13

 Pääraaka-aine on lähellä 
tuotettu

  

Puistokatu 16, Vammala  
Puh. 03 511 2954

• Arkilounas 
seisovasta pöydästä ............8,50
Sis. salaatit, leivän, ruokajuoman, 
jälkiruoan ja kahvin.

Lounas katettuna 
ark. klo 10.30 - 14, 

la - su klo 11.30 - 15.00. 
Herkkuja myös à la carte-listalta

Herkulliset lounaat 
parhaista valikoimista!

Lauttakylänkatu 14, Huittinen
Puh. 010 548 1410

Keskiviikko 17.8. 
• Barbeque-broileria (VL, G), Uu-

nimakkara (VL, G), Talon torttu 
(VL) .....................................9,60

Torstai 18.8. 
• Kokonainen possunfi le talon ta-

paan (VL, G), kasvispyörykät (VL, 
G), Hernekeitto (L, G), Pannari, 
hillo, kermavaahto ..............9,60

Perjantai 19.8. 
• Hovimerstarin härkää (VL, G), 

Rapea kalaleike (L, G), Sitruuna-
mousse  ..............................9,60

Maanantai 22.8. 
• Seken mureke (VL, 

G),Pinaattiletut (VL), Mustikka-
rahka (VL, G) .......................9,60

Tiistai 23.8. 
• Lohta sitruunakstikkeella (VL, G), 

Pekonipasta (VL), Kuutamokiis-
seli ......................................9,60

Keskiviikko 24.8. 
• Kermakanaa (VL, G), Uuninakit 

(VL, G), Marjapiirakka (VL) ..9,60
Lounas sis. todella runsaan 

salaattipöydän, ruokajuomat, 
leivät ja kahvin. 

Lounasaika 11.00 - 14.00
Seniorilounas 7,90 €. 

Muutokset mahdollisia.

Sastamalankatu 70, Sastamala
Puh. 03 511 2640

Keskiviikko 17.8.
• Jauhelihakäryleet (G, L), perunat, 

mannapuuro ja 
mustikkakeitto  ...................8,00

Torstai 18.8
• Lohimedaljonki (G, L), muu-

si/perunat, tartarkastike (G), 
jauhelihapastakeitto(M), uuni-
juusto ja hillo (G) .................8,00

Perjantai 19.8.
• Burgundinpata (G, M), perunat/

kesäkeitto (G, L), puolukkakinus-
kihyytelö (G, L) ....................8,00

Maanantai 22.8.
• Broilerikiusaus (G, L), härkäpippu-

riruukku (G, L), perunat, kiisseli (G, 
M) .......................................8,00

Tiistai 23.8.
• Jauhelihakastike (G, M), perunat/

spagetti/kahdenkalankeitto (G, 
L), suklaavaahto (G, L).........8,00

Keskiviikko 24.8.
• Makkarakeitto (G, M), currysmeta-

nabroileri (G, L), riisi/perunat, Ome-
napaistos ja vaniljakastike (L)  8,00
Lounas sisältää salaattipöydän, 

ruokajuomat, leivät, 
jälkiruoan ja kahvin.

Lounas ark. 11 - 13.30Suosi mainostajiamme
He tarjoavat sinulle 

tämänkin Alueviestin



PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Katsastus Sastamala Oy 
VAMMALA Harjukatu 3

Puh. (03) 511 9050
ma-pe 9-17 

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

ma-pe 9-17
www.katsasta.fi

Kotimainen, 
paikallinen

Katsastus Sastamala Oy 
j k

 TÄYDEN PALVELUN 
KATSASTUSASEMA
Sastamalassa ja Huittisissa

AUTOKATSASTUS

AUTOHUOLLOT

AUTOHUOLLOT

AUTOVUOKRAAMOT

Palvelu-
hakemistossa 

ilmoitat 
edullisesti!

ELÄINTENHOITOPALVELUT

Sastamalan toimipaikka, Puistokatu 11 (Virastotalo) 
Julkinen oikeusavustaja, Varatuomari Jussi Hakala

Ajanvaraus 029 566 0710

PIRKANMAAN 
OIKEUSAPUTOIMISTO

ASIANAJAJAT

ASIANHOITOPALVELUT

HAMMASTEKNIKOT

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
KIRSI EHONIEMI

Sorkkistentie 11 EURA p. (02) 865 4636

Asemakatu 20
Vammala

Puh. 040 1933 535

Arto Kaasalainen
P. 040 537 5988 

Tuula Lehtomäki
Puh. 050 300 9990

Marttilankatu 36, Vammala

Koulutettu hieroja 
Mikko Kaasalainen
050 536 1676

Huittinen

HOITOPALVELUT

Kasvo- ja jalkahoitola
Dipl.kosm 

Hilkka Hakala
Sammonk. 13 p. 511 2318

Kyläraitti 66, Häijää 
Puh. 040 1545118

Fysioterapeutti, urheiluhieroja 

www.jphfysio.fi

Jari-Pekka Huippula

044 581 3667  Vammala

Kalevalainen 
jäsenkorjaaja
Tiina Ahokas

Karkkikauppa ja 
eläintarvikeliike

Kiikoinen
ma, ti, to, pe 12-18
ke suljettu, la 11-15

xenaran
www.xenaran.fi

PAINOTYÖT
Nopeasti ja joustavasti

Eläinlääkäri Katri Moisala
0400 297 195

www.elainlaakarikatrimoisala.fi

Huittisten
Alustasuojaus Ky

SATAKUNNAN
OIKEUSAPUTOIMISTO

Porin toimipaikka, ajanvaraus 029 566 0550
Kankaanpään toimipaikka, ajanvaraus 029 566 0570

Kokemäen toimipaikka, ajanvaraus 029 566 0530
Sivuvastaanotot: Merikarvialla, Harjavallassa, Huittisissa ja Säkylässä

Koulutettu hieroja
M. Laitala, Karkku

0400 511 191
myös akupunktiohoidot

Tyrväänkylän
Autokorjaamo & kahvio

TÄYDEN PALVELUN AD-AUTOKORJAAMO
- Huollot - korjaukset - diagnostiikka

- päästömittaukset; bensa/diesel
Sarkiantie 422, Sastamala

p. 050 437 5544

Puh. 050 304 0905

Puh. 045 6041 540

Elisa Välimaa
Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Viivi Välimaa Tmi
Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Liekolankatu 15, 38200 Vammala
Myös koti- ja laitoskäynnit

JALKAHOITOLA
ELISANHOVI

ATK-PALVELUT

HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja 

Tomi Tuomisto
050 466 7730
Puistokatu 8, Vammala

SASTAMALAN 
ASIANHOITOTOIMISTO

Palvelemme 
yli 25 vuoden kokemuksella
mm. perunkirjoitukset, kauppakirjat, 

sopimukset, testamentit, avioehdot ym.
Kaupanvahvistaja Kalle Finska

Nuutilankatu 4 lh 3, 38200 Sastamala

Räikän autopelti 
V. Rantaniitty & kumpp.

Pelti-, maalaus, ruostevaurio- ja katsastuskunnostukset ym.

Räikänmaantie 648, Huittinen
P. 02 565 230

Sastamalan 
Hermoratahieronta
Erikoishermoratahieroja

Helena Poutala

Vammala
P. 045 873 9727

Fysikaalinen 
hoitolaitos

KUNTOAPU
Fysioterapeutti 

Sari Riitaoja
Lavia, Kiikoinen

Puh. 0400 639484

Fysikaalinen 
hoitolaitos

KUNTOAPU
Fysioterapeutti 

Sari Riitaoja
Lavia, Kiikoinen

Puh. 0400 639484

LYMFATERAPEUTTI
RAIJA MUSTALAHTI 

P. 0500 836 171
www.raijamustalahti.net

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

kunnonstartti@kunnonstartti.fi

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

Hyvinvointi & Kauneuspiste Holma
Miia Holma

Kosmetologi, hieroja, kuntohoitaja
Asemakatu 20, Siwan talo

38210 SASTAMALA
040 845 9806 Soita ja varaa aika!

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

Risto Rytin katu 31, puh. 02-561 644

Aittalahdenkatu 6, puh. 03-511 4544

Puistokatu 16, puh. 050 377 9892
- asianajaja, VT Mika Allén
- asianajaja, VT Antti Malinen
- asianajaja, VT OTL Risto Tuori
- asianajaja, VT Toni Välimäki
- Varatuomari, TM Marjo Anttoora
- OTM Anni Aho

AA Elma Haavisto, puh. 040 535 3211
Marttilankatu 45, www.lakihaavisto.fi

AA Elma Haavisto, puh. 040 535 3211
Risto Rytin katu 31 A 13, www.lakihaavisto.fi

Raili Perkola
Puh. 050 338 0258

Fysioterapeutti 
Personal Trainer
(Trainer 4you/EHFA)

JALKAHOITAJA
Leena Kahra

Jalkojenhoidon amm. tutkinto

P. 050 501 8861
Parturikampaamo Tukkapiste 

Marttilankatu 9, Vammala

Koulutettu hieroja/
Urheiluhieroja

Sari Lahtinen
040 144 6488

Lavia, Viittatie 4 (Vanha virastotalo)



PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

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

PUUTAVARAMYYNNISSÄ

T:mi SAMI KOIVUT:mi SAMI KOIVU

Kärppäläntie 87, Sastamala. Ma-pe 7-17, la 9-14Kärppäläntie 87, Sastamala. Ma-pe 7-17, la 9-14

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUT

LÄÄKÄRIPALVELUT

PETER KONTRO
vatsaelinkirurgian erikoislääkäri
myös yleiskirurgiaa mm. suonikohjut, 

peräpukamat, luomet, patit yms.

Sastamala, Puistokatu 15
Ajanvaraus: 030 6000 tai 

www.terveystalo.com
*Puhelun hinta lankaliittymästä 8,28 snt/puhelu 

+ 3,2 snt/min., matkapuhelinliittymästä 19,2 snt/min.

JARMO TUOMISTO
Lääket. lis., yleislääkäri

Sastamala

Ajanvaraus 030 6000* tai www.terveystalo.com 
ark. klo 7.00-21.00, la-su klo 8.00-20.00

*Puhelun hinta lankaliittymästä 8,28 snt/puhelu + 3,2 snt/min., matkapuhelinliittymästä 19,2 snt/min.

Puistokatu 15, Sastamala

HUITTISTEN LÄÄKÄRIPALVELU OY 02-566 404

KEITTIÖKALUSTEET

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

www.sydankaluste.fi

PARTURI
-KAMPAAMOT

KAUPANVAHVISTAJAT

KAUPANVAHVISTAJAT

KAHVILAT

Palvelu-
hakemistossa 

ilmoitat 
edullisesti 

0,54 €/pmm 
(alv 0 %). 

Hinta on voimassa, kun 
ilmoitus on lehdessä 

yhtäjaksoisesti 
vähintään 2 kk:n ajan.

Jussi
Huttunen
Lääket. lis., 
yleislääkäri

Suomen
Lääkäriliiton

jäsen

RAKENNUSPALVELUT

www.jk-rakennuspalvelut.fi

JK-Rakennuspalvelut

Jani Koski p. 050 9119 083

PESULAPALVELUT

www.facebook.com/pesunopsa

Trakinkatu 6, SASTAMALA, puh. 035 112 766, 
ma-pe 9–17, muina aikoina sop. muk.

Kotien ja yritysten
kaikki vesi-
pestävät
tekstiilit.
(ei kemiallista
pesua)

Säiniönkatu 3
Sastamala

(03) 511 5430
Av. ma-pe 9-17

JÄTEHUOLTO

Narvantie 38, 38200 Sastamala
Puh. (03) 511 2066, 050 501 0999

Kampaamo 
Maritta Mäkinen

(Kotitalousvähennys)

Kotisiivousta
TMI EIJA SIIVOAA

040 570 9709

Kaikki jäte- ja ympäristöhuollon,
kuljetuksen ja varastoinnin palvelut

saman katon alta vuodesta 1973

www.finska.fi

Yleislääkäri

MARJA
KAUKOLASUOMEN 

LÄÄKÄRILIITON 
JÄSEN

Liekolankatu 15, Vammala
Ajanvaraus:

ark. klo 8-9 ja 12-13
numerosta 03-511 5808

pe ei vastaanottoa
Lomalla 12.-29.7. ja 15.-19.8.

ISÄNNÖINTIPALVELUT

www.mouhijarventilitoimisto.fi
Hopuntie 1 A 8, 38460 Sastamala, puh (03) 5181 536, 045 845 4424

Isännöitsijä Jani Iso-Kukkula 045 2601 260

MOUHIJÄRVEN TILI JA ISÄNNÖINTI OY

PUUTAVARALIIKKEITÄ

LÄMMITYS

Soita (03) 511 5575

Trakinkatu 7, 38200 SASTAMALA
Puh. 03-511 5575  Fax 03-511 5573

Kotimainen
pelletti
500 kg

LÄMPÖÄ TALOIHIN!

129e

OP Kiikoinen

OP Mouhijärvi

OP Sastamala

HOITOPALVELUT

TOHTORINMÄEN KUNTOUTUS
Valkamakatu 2, Sastamala (03) 511 3500

Fysioterapeutti 
JARI KOIVUMÄKI

Myös kotikäynnit

Sydänhoitaja, esh
akupunktiohoitaja

MARJA AHOLA
P. 050 377 1820

Sh, erik. 
jalkojen hoitoon

ANNE LEHTOLA
P. 050 323 2813

Julkinen kaupanvahvistaja
Avioehtosopimus 70€, As Oy kauppakirja 120€, jakosopimus 120€, kaup- 
pakirja/kaupanvahvistus 120€, testamentti 70€, perunkirjoitus alk 120€.  
LKV, sosionomi Tommi Anttila
Sonnilantie 111 Kokemäki, puh 040-7690599 tommi.anttila@satanen.com

Kiinteistöarvioinnit  alkaen 100€ (+alv24%)  
Asuntojen ja maatilojen VÄLITYSPALKKIO 3,5 % (sis alv 24%) 

Suomen Maaseutuvälitys Oy LKV
040-7690599, 040-7690805  | www.etuovi.com/maatilat

Suomen 
Lymfahoito ry:n 

jäsen

Kirurgian, ortopedian ja 
traumatologian erikoislääkäri

JARMO
 LYLYNPERÄ
Vastaanotto Vammalan sairaalassa

Ajanvaraus ark. klo 12.00-13.30
 p. 03-311 62829

Laaja 
jakelu 

joka viikko

SIIVOUS-
PALVELU

Heidi Rintala
045 631 8404

SIIVOUS-
PALVELU

Heidi Rintala
045 631 8404

PALVELU-
HAKEMISTO 

MYÖS 
NETISSÄ

alueviesti.fi 

IKKUNAT

Ammattitaitoista ja nopeaa palvelua jo 30 vuotta!
p. 0400 486 289  |  posti@eevee.fi  |  www.eevee.fi

EEVEE OY
– Sähköasennukset (S2)
– Jätevesipumppaamot

JÄTEVESIPUMPPAAMOT

MOTORISTI
TORSTAIT

klo 16–19 
Tyrväänkylän 

kahvilalla
Sarkiantie 422, 

Sastamala, 15.9. asti

RAKENNUSPALVELU
TEEMELI

Kaikki rakennus- 
ja remonttityöt

Teemu Purola 

pentti.lehtisalo
@kopteri.net

KOTITALOUSVÄHENNYS!

Rakennus- ja Korjauspalvelu 
T:mi P. Lehtisalo 
050-331 9093

 Huoneistoremontit
 Pesuhuone ja sauna

PAINOTYÖT
Nopeasti ja joustavasti



JOKKIS

Team Sorvaamo Impaland
valmistautuu EVK-Liigaan
 • Pauliina Vilenius
pauliina.vilenius@alueviesti.fi 

Pääosin Sastamalasta 
ponnistava Team Sorvaa-
mo Impaland lähtee jäl-
leen tavoittelemaan mes-
taruutta jokamiesluokan 
EVK-Liiga -joukkuekil-
pailuun. Syyskuun puo-
livälissä Joensuussa ajet-
tava kisa on tiimille toi-
nen. Viime syksyn mitte-
löstä kotiintuomisina oli-
vat hopeiset mitalit. 

Joukkue on miltei sama 
kuin vuosi takaperin. Leh-
tisen lisäksi toisena jouk-
kueenjohtajana häärii 
Janne Alasaari. Sastama-
lasta rattia lähtevät pyörit-
tämään Innanmaan vel-
jekset Ville, Juuso ja Kal-
le. SAU:ta edustaa myös 
nykyisin Tampereella vai-
kuttava Tuomas Seppä. 

Muut kuljettajat ovat 
Mirko Kykkänen Anja-
lankosken UA:sta, Juha 
Pasanen Vesannon UA:sta, 
Petri Saarela Haapaveden 
MK/UA:sta, Antti Harju 
Pohjois-Hämeen UA:sta 
sekä Aki Karttunen Akaan 
moottorimiehistä.
"Uutena kuljettajana mu-
kaan liittyy järjestävää 
seuraa eli Joensuun UA:ta 
edustava Antti Kärkinen", 
Lehtinen kertoo. 

 ■TIIMI on hankkinut 
ja viritellyt kalustoa kun-
toon pitkin talvea. Lehti-
sen mukaan kaikilla mie-
hillä alkaa olla kilpailuky-
kyinen kalusto tallissa val-
miina. ”Syyskuussa sitten 
mitataan, miten niillä ker-
kiää." 

Joukkueenjohtaja kertoo, 
että scouttaustietojen mu-
kaan viime vuoden mes-
tari Juva, muutaman mes-
taruuden aiemmin napan-
nut Pieksämäki sekä Team 
Botnia Pohjanmaalta ovat 
myös lähdössä hyvällä ka-
lustolla kisaan mukaan. 

"Haastajana lähdetään jäl-
leen, mutta tavoitteena 
on mitali ja hopean kir-
kastaminen."

 ■ MYÖS toinen sastama-
lalaisjoukkue, Suur-Tyr-
vään Suharit, osallistuu 
jälleen kilpailuun. 

Kuvassa viime vuoden pistemies Petri Saarela Austin A40:llä, joka on 
sittemmin hankittu joukkueelle takaisin. Tänä vuonna auto nähdään 
tutuissa  oransseissa väreissä. Kuva: jt.kuvat.fi .

Kouvolasta biitsihopeaa 
Mouhijärvelle

Mouhijärven Aliisa Vuorinen ja Tessa Lauri 
ovat beach volleyn hopeamitalisteja juniore-
iden U18-sarjassa. Kuva Ruotsin harjoituslei-
riltä.  

 • Alueviesti
toimitus@alueviesti.fi 

Mouhijärven biitsijunnut 
Aliisa Vuorinen ja Tessa 
Lauri pokkasivat viikon-
loppuna hopeamitalit 
beach volleyn SM-turna-
uksen päätteeksi. Kouvo-
lassa pelatun turnauksen 
U18-sarjan mestaruuden 
vei nimiinsä pari Roo-

sa Heikkiniemi/Olivia 
Kakko.  Sastamalasta oli 
turnauksessa myös toi-
nen joukkue. Nea Kilpi-
sen ja Vilhelmiina Prih-
tin sijoitus U16-sarjassa 
oli neljäs. 

Finaaleihin tiensä sel-
vitti kesän osakilpailu-
jen perusteella kuusi pa-
rasta paria kummassakin 
sarjassa. 

PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

VALOKUVAAMOT

TÄYDEN PALVELUN VALOKUVAUSLIIKE

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

VALTUUTETTU KODINKONEIDEN
L K

0500 621 0550500 621 055
TS-KYLMÄ

Kosionkatu 3, Sastamala

KYLMÄHUOLTO

TYÖTARJOUKSIA TYÖTARJOUKSIA

PALVELUHAKEMISTO
MYÖS NETISSÄ

palveluhakemisto.alueviesti.fi 

TILITOIMISTOT

VF-TILIT OY
Täyden palvelun tilitoimisto

Nuutilankatu 4 Lh 3, 38200 Sastamala

Nyt myöstestamentit ja peru-kirjat sekä muutnotariaattipalvelut

Lampistentie 408
38420 Sastamala (Häijää)

0400 833 857
www.asmobil.fi

CARAVAN HUOLTO

(02) 546 0838

PAINOTYÖT
Nopeasti ja joustavasti

Kalliomursketta toimitettuna 
vilpetpalvelut.net
040 410 8070

V. Hakala Mouhijärvi

Itsenäisyydentie 15, Sastamala
Puh. 03 511 2316

Lomailemme 

Koti- ja yrityssiivoukset
Muista kotitalousvähennys

050 4004 445 Vammala

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUT



Tv-ohjelmat ajalle 18.–24.8.
YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Nelonen, Sub, YLE Teema

Torstai 18.8.
04.00 Uutisikkuna
06.25 Helil kyläs
06.55 Ylen aamu-tv
09.30 Korkki kiinni
10.00 Midsomerin murhat (12)
10.45 Mittatilaustyönä
11.00 Yle Uutiset
12.25 Tohtori Kiminkinen
12.55 Tanskan kauneimmat 

kodit
13.25 Punahousut (S)
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Yle Uutiset 

selkosuomeksi
15.15 Ylen aamu-tv: Tänään 

otsikoissa
15.50 A-studio
16.20 Kulutustavaratarkastajat
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset 

viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uutiset alueeltasi
17.10 Midsomerin murhat (12)
18.00 Yle Uutiset
18.22 Yle Uutiset alueeltasi
18.30 Korkki kiinni
19.00 Kriminalisti (12)
20.00 Puutarhaunelmia
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.05 Outlander - Matkantekijä 

(16)
22.00 8 myyttiä työstä
23.00 Yle Uutiset
23.05 Dicte (16)
00.30 Uutisikkuna

Perjantai 19.8.
04.00 Uutisikkuna
06.25 Perheyrityksen 

sukupolvenvaihdos
06.55 Ylen aamu-tv
09.30 Korkki kiinni
10.00 Midsomerin murhat (12)
11.00 Yle Uutiset
12.25 Tohtori Kiminkinen
12.55 Tanskan kauneimmat 

kodit
13.25 Puck (7)
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Yle Uutiset 

selkosuomeksi
15.15 Ylen aamu-tv: Tänään 

otsikoissa
15.55 Avara luonto: Maapallon 

vuorokausi
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset 

viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uutiset alueeltasi
17.10 Midsomerin murhat (12)
18.00 Yle Uutiset
18.22 Yle Uutiset alueeltasi
18.30 Pullopostia lapsuudesta
19.00 Samassa veneessä (7)
20.00 Kulutustavaratarkastajat
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.05 Dicte (16)
22.35 Yle Uutiset
22.40 Outlander - Matkantekijä 

(16)
23.35 Myötä- tai 

vastoinkäymisessä
00.05 Uutisikkuna

Lauantai 20.8.
04.00 Uutisikkuna
08.00 Yle Uutiset
08.05 Kiehtova maailma: 

Junamatka Eurooppaan
09.00 Yle Uutiset
09.05 Tanskan 

aarteenmetsästäjät
09.35 Luontohetki: 

Attenborough'n erikoiset
10.00 Yle Uutiset
10.05 Avara luonto: Maapallon 

vuorokausi
11.00 Yle Uutiset
12.15 Vutti vuugle (S)
12.35 Dokumenttiprojekti: 

Alaska Highway (S)
14.00 8 myyttiä työstä
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Pisara
15.15 Antiikkia, antiikkia
15.43 Downton Abbey (12)
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset 

viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.05 Prisma: Huonosti 

käyttäytyvät kasvit
18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.15 Saman taivaan alla: 

Viimeinen syksy
18.45 Avara luonto: Thaimaan 

kaunis luonto
19.35 Ryhmä Pullman (12)
20.30 Yle Uutiset
20.45 Urheiluruutu
21.10 Syrjäinen maa (16)
22.45 Tartu Mikkiin
23.35 Hercule Poirot: Stylesin 

tapaus (12)

Sunnuntai 21.8.
08.00 Yle Uutiset
08.05 Avara luonto: Thaimaan 

kaunis luonto
09.00 Yle Uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.55 Yle Uutiset
10.00 Jumalanpalvelus
10.45 Seniori työssä
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle Uutiset Viikko 

viitottuna
11.15 Tartu Mikkiin
12.05 Puutarhaunelmia
12.35 Camilla Plum ja säilöjän 

niksit
13.05 Kiehtova maailma: 

Junamatka Eurooppaan
14.00 Historia: Unohdettu 

tuberkuloosi
14.55 Yle News
15.00 Yle Uutiset
15.05 Hercule Poirot: 

Aikataulukon arvoitus 
(12)

16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset 

viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Isä Brown ja hänen 

laumansa (12)
18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.15 Ulos luontoon
18.55 Neiti Marple: Koston 

jumalattarena (12)
20.30 Yle Uutiset
20.45 Urheiluruutu
21.05 Kotikatsomo: Alavilla 

mailla hallanvaara (7)
21.55 Vera Stanhope tutkii (12)
23.25 Elämäni unelma

Maanantai 22.8.
06.25 Camilla Plum ja säilöjän 

niksit
06.55 Ylen aamu-tv
09.30 Pullopostia lapsuudesta
10.00 Midsomerin murhat (12)
10.45 Mittatilaustyönä
11.00 Yle Uutiset
11.05 Pisara
11.10 Jumalanpalvelus
11.55 Seniori työssä
12.10 Tohtori Kiminkinen
12.40 Tanskan kauneimmat kodit
13.10 Valkoiset ruusut (7)
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Yle Uutiset selkosuomeksi
15.15 Yle Oddasat
15.20 Ylen aamu-tv: Tänään 

otsikoissa
15.50 Minun totuuteni: Jan 

Guillou
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uutiset alueeltasi
17.10 Midsomerin murhat (12)
18.00 Yle Uutiset
18.22 Yle Uutiset alueeltasi
18.30 Pullopostia lapsuudesta
19.00 Historia: Vietnamin 

sodan loppu
20.00 Helil kyläs
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Dokumenttiprojekti: 

Hymyjen maa + epilogi (7)
22.45 Yle Uutiset
22.50 Shetlandsaarten murhat 

(12)
23.47 Kulutustavaratarkastajat

Tiistai 23.8.
06.15 Aamusydämellä
06.55 Ylen aamu-tv
09.30 Pullopostia lapsuudesta
10.00 Midsomerin murhat (12)
10.45 Mittatilaustyönä
11.00 Yle Uutiset
12.15 Yle Oddasat
12.19 Oddasat
12.35 Hirmuliskojahti
13.00 Tanskan kauneimmat 

kodit
13.30 Sylvi (7)
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Yle Uutiset selkosuomeksi
15.15 Yle Oddasat
15.20 Ylen aamu-tv: Tänään 

otsikoissa
15.50 A-studio
16.20 Puutarhaunelmia
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset 

viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uutiset alueeltasi
17.10 Midsomerin murhat (12)
18.00 Yle Uutiset
18.22 Yle Uutiset alueeltasi
18.30 Pullopostia lapsuudesta
19.00 Kiehtova maailma: 

Junamatka Eurooppaan
20.00 Antiikkia, antiikkia
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Sota ja rauha (16)
22.30 Kotikatsomo: Alavilla 

mailla hallanvaara (7)
23.20 Yle Uutiset
23.25 Prisma: Huonosti 

käyttäytyvät kasvit

Keskiviikko 24.8.
06.25 Jäätikön veteraani
06.55 Ylen aamu-tv
09.30 Pullopostia lapsuudesta
10.00 Midsomerin murhat (12)
11.00 Yle Uutiset
11.05 Uutisikkuna
12.35 Tohtori Kiminkinen
13.05 Tanskan kauneimmat kodit
13.35 Anja, tule kotiin (7)
14.45 Arkistokuvia: Armi ja Gil 

Hilario Helsingissä (S)
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Yle Uutiset selkosuomeksi
15.15 Yle Oddasat
15.20 Ylen aamu-tv: Tänään 

otsikoissa
15.50 A-studio
16.20 Helil kyläs
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uutiset alueeltasi
17.10 Midsomerin murhat (12)
18.00 Yle Uutiset
18.22 Yle Uutiset alueeltasi
18.30 Pullopostia lapsuudesta
19.00 Prisma: Huonosti 

käyttäytyvät kasvit
20.00 Perheyrityksen 

sukupolvenvaihdos
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-studio
21.35 Valkoinen kuningatar 

(16)
22.35 Yle Uutiset
22.40 8 myyttiä työstä
23.40 Kotiinpalaajat
00.10 Uutisikkuna

Torstai 18.8.
06.30 Studio55.fi 
06.50 Makuja
07.00 Huomenta Suomi
08.30 Studio55.fi 
08.55 Uutispäivä
09.00 Viking Loton ja Jokerin 

tulokset
09.01 Mitä tänään syötäisiin?
09.05 Kauniit ja rohkeat (S)
09.35 Emmerdale (S)
10.35 Piilokamera
11.05 Mahdoton taloprojekti
12.00 Ostoskanava Tvins.com
13.30 Grand Designs - unelma-

asunnot
14.30 Millerit (7)
15.00 Suomen ihanimmat häät
16.00 Salatut elämät (7)
17.25 Viking Loton ja Jokerin 

tulokset
17.30 Kauniit ja rohkeat (7)
17.55 Emmerdale (S)
18.25 Emmerdale (S)
18.55 Mitä tänään syötäisiin?
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.25 MTV Sport Uutiset
19.30 Salatut elämät
20.05 Pomo piilossa
21.00 Tuubi
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 MTV Sport Uutiset
22.35 Rikoksista pahin (12)
23.35 Backstrom (12)
00.35 Last Man on Earth (S)

Perjantai 19.8.
06.30 Studio55.fi 
06.50 Makuja
07.00 Huomenta Suomi
08.30 Studio55.fi 
08.55 Uutispäivä
09.00 Mitä tänään syötäisiin?
09.05 Kauniit ja rohkeat (7)
09.35 Emmerdale (S)
10.05 Emmerdale (S)
10.35 Piilokamera
11.05 Lääkärit
12.00 Ostoskanava Tvins.com
13.30 Diili
14.30 Tervetuloa Ruotsiin! (S)
15.00 Piilokamera
15.30 Millerit (S)
16.00 Salatut elämät (S)
16.30 Salatut elämät (7)
17.00 Salatut elämät (S)
17.30 Kauniit ja rohkeat (7)
17.55 Emmerdale (12)
18.55 Mitä tänään syötäisiin?
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.25 MTV Sport Uutiset
19.30 Salatut elämät
20.05 Häpy endkö? Eli kuinka 

Uuno Turhapuro sai niin 
kauniin (S)

22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 MTV Sport Uutiset
22.35 Conan - barbaari (16)
01.05 Eurojackpot, Jokeri ja 

Lomatonni
01.10 Weird Loners (S)

Lauantai 20.8.
07.10 Ostoskanava Tvins.com
08.10 Mokon suuri maailma (S)
08.25 Vikke Viikinki (S)
08.40 Littlest Pet Shop (S)
09.05 Supernelikko (7)
09.20 Supernelikko (7)
09.35 Teini-ikäiset 

mutanttininjakilpikonnat (7)
10.00 Ostoskanava Tvins.com
10.30 Kesäkuski
11.00 Jamie Oliverin helpot 

herkut
11.25 Grillikuume
12.25 Piilokamera
13.00 Hammaskeiju 2 (7)
14.35 MTV.doc: Kuinka eläimet 

puhuvat?
15.30 Salatut elämät
16.00 Salatut elämät
16.30 Finntriathlon 2016
17.00 MTV Sport: Ravikunkku
18.00 Pomo piilossa
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 Uutisextra
19.20 MTV Sport Uutiset
19.30 Ketonen & Myllyrinne (12)
20.00 Tuubi
21.00 Selviytyjät
22.00 Kymmenen Uutiset
22.10 Päivän sää
22.15 Lotto, Jokeri ja 

Lomatonni
22.25 MTV Sport Uutiset
22.35 Johan Falk 14 - Hiljaista 

diplomatiaa (16)
00.30 Panttivangit (7)

Sunnuntai 21.8.
07.05 Ostoskanava Tvins.com
08.05 Mokon suuri maailma (S)
08.20 Maija Mehiläinen (S)
08.35 Littlest Pet Shop (S)
09.00 Supernelikko (7)
09.15 Supernelikko (7)
09.30 Teini-ikäiset 

mutanttininjakilpikonnat (7)
09.55 Loton ja Jokerin tulokset
10.00 Merta lähemmäs kalaan
11.00 Suomen lapsellisin 

ruokalista
11.30 Suomen lapsellisin 

ruokalista
12.00 Grillikuume
13.00 Upeat skandikodit
13.40 Finntriathlon 2016
14.10 Top Gear Top 41
15.15 Salatut elämät
15.45 Salatut elämät
16.15 Diili
17.15 Top Gear Special: The 

Worst Car in the History 
of the World

18.55 Naapurit-tuloslähetys
19.00 Seitsemän Uutiset
19.10 MTV Sport Uutiset
19.20 MTV Sport: CHL Extra
19.30 Ketonen & Myllyrinne (12)
20.00 Amazing Race
21.00 Amazing Race
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Viikon sää
22.25 MTV Sport Uutiset
22.35 Bad Ass (16)
00.15 Broadchurch (12)

Maanantai 22.8.
06.00 Aamusää
06.30 Studio55.fi 
07.00 Huomenta Suomi
08.30 Studio55.fi 
08.55 Uutispäivä
09.00 Mitä tänään syötäisiin?
09.05 Kauniit ja rohkeat (7)
09.35 Emmerdale (12)
10.05 Emmerdale (12)
10.35 Piilokamera
11.05 Lääkärit
12.00 Ostoskanava Tvins.com
13.30 Tähdet kertovat
14.30 Koiralle koti
15.00 Ruokaritarit Jamie ja 

Jimmy
16.00 Salatut elämät (7)
16.30 Salatut elämät (S)
17.00 Salatut elämät (7)
17.30 Kauniit ja rohkeat (7)
17.55 Emmerdale (12)
18.25 Emmerdale (12)
18.55 Mitä tänään syötäisiin?
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.25 MTV Sport Uutiset
19.30 Salatut elämät
20.05 Suomen ihanimmat häät
21.00 NCIS: New Orleans (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 MTV Sport Uutiset
22.35 112 (7)
23.35 Kohde (16)
00.35 Isänmaan puolesta (12)
01.35 Astral Tv

Tiistai 23.8.
06.00 Aamusää
06.30 Studio55.fi 
07.00 Huomenta Suomi
08.30 Studio55.fi 
08.55 Uutispäivä
09.00 Mitä tänään syötäisiin?
09.05 Kauniit ja rohkeat (7)
09.35 Emmerdale (12)
10.05 Emmerdale (12)
10.35 Piilokamera
11.05 Lääkärit
12.00 Ostoskanava Tvins.com
13.30 Grand Designs - unelma-

asunnot
14.30 Pientä mökkiremonttia
15.30 Mike & Molly (S)
16.00 Salatut elämät (7)
16.30 Salatut elämät (S)
17.00 Salatut elämät (7)
17.30 Kauniit ja rohkeat (7)
17.55 Emmerdale (7)
18.25 Emmerdale (S)
18.55 Mitä tänään syötäisiin?
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.25 MTV Sport Uutiset
19.30 Salatut elämät
20.05 Pomo piilossa
21.00 NCIS: New Orleans (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 MTV Sport Uutiset
22.35 Diili
23.30 Aavikon kyyhkyset (12)
01.25 Americans (16)
02.25 Miljoonapotti

Keskiviikko 24.8.
06.30 Studio55.fi 
07.00 Huomenta Suomi
08.30 Studio55.fi 
08.55 Uutispäivä
09.00 Mitä tänään syötäisiin?
09.05 Kauniit ja rohkeat (7)
09.35 Emmerdale (7)
10.05 Emmerdale (S)
10.35 Piilokamera
11.05 Lääkärit
12.00 Ostoskanava Tvins.com
13.30 Hinnalla millä hyvänsä (7)
14.30 Hinnalla millä hyvänsä (12)
15.30 Upeat skandikodit
16.00 Salatut elämät (12)
17.30 Kauniit ja rohkeat (7)
17.55 Ravit: Toto65 vihjeet
18.00 Emmerdale (S)
18.25 Emmerdale (7)
18.55 Mitä tänään syötäisiin?
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.25 MTV Sport Uutiset
19.30 Salatut elämät
20.05 Pomo piilossa
21.00 Vares - Pahan suudelma (16)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Viking Lotto, Jokeri ja 

Lomatonni
22.30 MTV Sport Uutiset
22.40 Myytinmurtajat
23.40 Ensimmäisen asteen 

murha (12)
00.35 Pahan ajojahti (16)
01.35 Miljoonapotti

Torstai 18.8.
05.15 Rion olympialaiset: 

Beach volley
07.00 Rion olympialaiset: 12. 

yön huippuhetket
07.15 Rion olympialaiset: Paini
08.00 Rion olympialaiset: 12. 

yön huippuhetket
08.15 Rion olympialaiset: 

Käsipallo
09.00 Rion olympialaiset: 12. 

yön huippuhetket
09.15 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu
11.50 Rion olympialaiset: 

Pöytätennis
13.20 Rion olympialaiset: 

Ratsastus
14.50 Rion olympialaiset: 

Melonta
15.25 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu
18.15 Rion olympialaiset: 

Taekwondo
19.00 Rion olympialaiset: 

Lentopallo
20.55 Rion olympialaiset: 

Koripallo
22.45 Rion olympialaiset: Paini
23.15 Rion olympialaiset: 

Uimahyppy
00.25 Rion olympialaiset: 13. 

kilpailupäivä
01.25 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu
03.10 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu

Perjantai 19.8.
04.40 Rion olympialaiset: 

Beach volley
07.00 Rion olympialaiset: 13. 

yön huippuhetket
07.15 Rion olympialaiset: 

Vesipallo
08.00 Rion olympialaiset: 13. 

yön huippuhetket
08.15 Rion olympialaiset: 

Vesipallo
09.00 Rion olympialaiset: 13. 

yön huippuhetket
09.15 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu
11.15 Rion olympialaiset: 

Taekwondo
11.45 Rion olympialaiset: 

Maahockey
13.00 Rion olympialaiset: 

Beach volley
13.45 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu
16.15 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu, rytminen 
voimistelu

18.00 Rion olympialaiset: 
Rytminen voimistelu

19.15 Rion olympialaiset: 
Sulkapallo

20.50 Rion olympialaiset: 
Rytminen voimistelu, 
nyrkkeily

23.45 Rion olympialaiset: 
Pyöräily, nyrkkeily

02.10 Rion olympialaiset: 
Yleisurheilu

Lauantai 20.8.
05.00 Rion olympialaiset: 

Käsipallo
06.20 Rion olympialaiset: 

Lentopallo
08.00 Rion olympialaiset: 14. 

yön huippuhetket
08.15 Rion olympialaiset: 

Taitouinti
09.00 Rion olympialaiset: 14. 

yön huippuhetket
09.15 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu
11.00 Rion olympialaiset: 

Vesipallo
12.00 Rion olympialaiset: 

Maahockey
13.00 Rion olympialaiset: 

Nykyaikainen 5-ottelu
14.15 Rion olympialaiset: 

Sulkapallo
16.55 Rion olympialaiset: 

Triathlon
19.00 Rion olympialaiset: 

Rytminen voimistelu
19.50 Rion olympialaiset: 

Nyrkkeily
21.15 Rion olympialaiset: 

Koripallo
23.10 Rion olympialaiset: 

Jalkapallo
01.25 Rion olympialaiset: 

Uimahyppy
02.10 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu
03.30 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu

Sunnuntai 21.8.
05.30 Rion olympialaiset: Paini
07.00 Rion olympialaiset: 

Taekwondo
08.00 Rion olympialaiset: 15. 

yön huippuhetket
08.15 Rion olympialaiset: 

Uimahyppy
09.00 Rion olympialaiset: 15. 

yön huippuhetket
09.15 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu
11.15 Rion olympialaiset: 

Pyöräily
12.15 Rion olympialaiset: 

Vesipallo
13.15 Rion olympialaiset: 

Lentopallo
15.00 Rion olympialaiset: 

Yleisurheilu
18.00 Rion olympialaiset: 

Koripallo
19.15 Rion olympialaiset: 

Lentopallo
21.15 Rion olympialaiset: 16. 

kilpailupäivä
21.40 Rion olympialaiset: 

Koripallo
23.40 Rion olympialaiset: Paini, 

kisakooste
01.55 Rion olympialaiset: 

Päättäjäiset

Maanantai 22.8.
04.30 Uutisikkuna
06.50 Pikku Kakkonen
06.51 Nimipäiväonnittelu: 22.8.
06.53 Taikakaruselli (S)
07.04 Viljami (S)
07.10 Puuharit (S)
07.23 Arvaa kuinka paljon 

sinua rakastan (S)
07.34 Ihan satua (S)
07.39 Pasin ja Kielon 

valtakunta (S)
07.50 Ryhmä Hau (S)
08.16 Galaxi
08.17 Galaxin Pallo
08.50 Rion olympialaiset: 

Päättäjäiset
11.05 Holby Cityn sairaala (12)
12.05 Kioski: Aleks'in 

Wonderland
12.35 Lene, islam ja rakkaus
13.05 Matkakassi
13.35 Uskon jalkapalloon
14.30 YK-miehet 

moottoripyörillä
15.00 Olutretki Eurooppaan
16.00 Lasten aivot
16.30 Meduusojen maailmassa
17.01 Pikku Kakkonen
18.00 Kummeli nuts. 

Montreaux (7)
18.30 Rion olympialaiset: 

Päättäjäiset
20.45 VICE: The Making of 

Mirror Heart
21.00 Satuhäät
21.50 Yle Uutiset
21.55 Urheiluruutu
22.00 Unelmien kolhimat (7)
22.45 Bates Motel (16)
23.30 Game of Thrones (16)
00.25 Uutisikkuna

Tiistai 23.8.
04.00 Uutisikkuna
06.50 Pikku Kakkonen
06.52 Nimipäiväonnittelu: 23.8.
06.53 Matikkahirviöt (S)
07.05 Keppihevostalli
07.13 Olivia (S)
07.24 Saku & Vaakku (S)
07.36 Askarrellaan
07.41 Pikku hirviötyttö (S)
07.47 Planeetta Kosmo (S)
08.00 Sirkus Temppula
08.04 Vekarat! (S)
08.30 Galaxi
08.31 Viidakkojytä (S)
08.36 Karvinen (7)
08.50 Näin Norjassa
09.00 Holby Cityn sairaala (12)
10.00 Kioski: Rakelin kuplassa
10.30 Ja he elivät onnellisina ...
11.30 Veneillen pitkin Norjan 

rannikkoa
12.00 Lene, islam ja rakkaus
12.30 Blogistania: Fiona 

Timantti
13.00 Pohjoista kohti
13.37 Pohjoista kohti
13.55 Suunnistuksen MM: 

Miesten keskimatka
16.00 Rune - eläinten kuningas
16.30 Onnenetsijät
17.01 Pikku Kakkonen
18.00 Suunnistuksen MM: 

Naisten keskimatka
19.00 Deception (12)
19.45 Marren 

julkkiskampaamo
20.00 Sotaturistina maailmalla
21.00 Villi kortti: Villi kortti 

inserttikimara
21.30 Jalkapallon Mestarien 

liiga : Karsintaottelu
23.50 Kuntoiluriippuvainen
00.20 Jalkapallon Mestarien 

liiga : Karsintakierrros
00.50 Uutisikkuna

Keskiviikko 24.8.
04.00 Uutisikkuna
06.50 Pikku Kakkonen
06.52 Nimipäiväonnittelu: 24.8.
06.54 Tiketi Tok (S)
07.05 Hyvän kierrättäjät
07.18 Q Putti 5 (S)
07.29 Babar ja Badun seikkailut 

(S)
07.42 Neiti Etiketti (S)
07.51 Pusse (S)
08.02 Puu Fu Tom (S)
08.26 Galaxi
08.27 Tenavat (7)
08.35 Joraavat juurikkaat (S)
08.37 Ötökkämiehet
08.50 Näin Norjassa
09.00 Holby Cityn sairaala (12)
10.00 Kioski: Kaarlen maailma
10.30 Blogistania: Fiona 

Timantti
11.00 Uutisikkuna
12.35 Blogistania: Riikka Kurki
13.05 Olutretki Eurooppaan
14.05 YK-miehet 

moottoripyörillä
14.35 Synnytysten loppu
15.05 Elämän palapeli
16.05 Kummeli nuts. 

Montreaux (7)
16.30 Onnenetsijät
17.01 Pikku Kakkonen
18.00 Holby Cityn sairaala (12)
19.00 Deception (12)
19.45 Marren 

julkkiskampaamo
20.00 Miranda (S)
20.35 Pasila 2.5 - The Spin-Off  

(7)
21.00 Vuosaari (16)
23.00 VICE: Swansea Love 

Story (16)
23.58 VICE: The Biggest Guns 

Money Can Buy
00.10 Uutisikkuna



Torstai 18.8.
04.00 Teematieto
06.50 Pikku Kakkonen
06.51 Nimipäiväonnittelu: 18.8.
06.52 Lilli ja kukkaisystävät (S)
07.03 Puutarhan tonttu
07.10 Mimmi Lehmä ja Varis (S)
07.18 Lauran tähti (S)
07.33 Humps (S)
07.40 Lauri kilpa-auto (S)
07.50 Hommat hoituu
07.55 Anniina Ballerina (S)
08.23 Galaxi
08.24 Viidakkokirja (7)
08.35 Kesäleiri (7)
08.50 Teematieto
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Isä Matteon tutkimuksia 

(7)
19.00 Gran Hotel (12)
20.00 Viritetyt vempaimet
20.30 Miten elämme vuonna 

2020?
21.00 Tiededokumentti: Koirat 

lähikuvassa
21.45 Kino: Hyökkäys 

tukikohtaan (16)

Perjantai 19.8.
06.51 Nimipäiväonnittelu: 19.8.
06.53 Kim ja Kai (S)
07.01 Nalle
07.08 Kati ja Töppö (S)
07.19 Unohdettujen purkkien 

kansa (S)
07.27 Metkat Mesiläiset (S)
07.34 Näin tehdään: Jätski
07.39 Petrin tiikeritarinat (S)
07.50 Kaapo (S)
08.16 Galaxi
08.17 Late Lammas (S)
08.24 Villit futarit (7)
08.50 Teematieto
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Kirjaohjelma: Christian 

Jungersen ja Antti 
Tuomainen

18.40 Elävä arkisto: Kesärock
18.41 Rockstop: Nummirock 1989
19.16 Rockstop: Kesäkatsaus
20.16 Jäämeri 30 päivässä
21.00 Kino:Puhallus (12)
23.05 Näin se tehtiin: Big Lupu
23.35 Kosketuksessa: 22 

Pistepirkko

Lauantai 20.8.
07.54 Henkilökuva: Perhostyttö Nomi
08.01 Hilla ja avaruuden Eetu
08.12 Maukka ja Väykkä (S)
08.24 Musarullaa!
08.46 Petteri Kaniini (S)
09.00 Galaxi
09.01 Jotain rajaa (7)
09.11 Lassie (7)
09.34 Late Lammas: Lampolan 

kesäkisat (S)
09.35 Lohikäärmeratsastajat (7)
10.00 Aasian kehittyvät kaupungit
11.40 Kirjaohjelma: Christian 

Jungersen ja Antti Tuomainen
12.10 Historia: Elämää keskiajalla
13.10 Tiededokumentti: Koirat 

lähikuvassa
13.55 Taiteen maantiede: Kiina
14.55 Yle Live: Uniikki
15.35 Jäitä hattuun (7)
16.05 Hotelli Adlon - elämää 

suurempi tarina (12)
17.41 Yuja Wang: tähtipianistin 

digipäiväkirja
18.30 Yuja Wang ja Royal 

Concertgebouw

Sunnuntai 21.8.
08.22 Dinojuna (S)
08.48 Fluugalaiset (S)
09.01 Galaxi Play
09.20 Tenavat (7)
09.28 Betonin särkijät
09.34 Late Lammas: Lampolan 

kesäkisat (S)
09.36 Merten syvyyksissä (7)
10.00 Musiikillisia kohtaamisia
11.30 Elävä arkisto: Kesärock
11.32 Rockstop: Nummirock 1989
12.07 Rockstop: Kesäkatsaus
13.10 Viritetyt vempaimet
13.40 Yuja Wang: tähtipianistin 

digipäiväkirja
14.30 Yuja Wang ja Royal 

Concertgebouw
16.02 Ikkunoita avaruuteen
16.50 Francon jälkeen - 

Alcantaran perhe (7)
18.00 Kino Klassikko: 

Ainoastaan naisille (7)
18.55 Kutsu Kaukoitään (S)
20.01 Dorothea Lange - valon 

vangitsija
21.00 Isäni ja Johnny Cash (12)

Maanantai 22.8.
04.00 Teematieto
17.00 Kutsu Kaukoitään (S)
18.00 Isä Matteon tutkimuksia 

(7)
19.00 Gran Hotel (12)
19.45 To Nightwish: Suomi
20.00 Kirjaohjelma: Jon Fosse
20.30 Jäitä hattuun (7)
21.00 Maanalaiset taistelijat 

(16)
22.00 Kotiseutu - kaipauksen 

vuodet (12)
00.07 Ikkunoita avaruuteen
00.30 Ikkunoita avaruuteen
00.55 Teematieto

Tiistai 23.8.
04.00 Teematieto
17.00 Scifi n historia
17.45 Löytöretkiä maailmaan
18.00 Isä Matteon tutkimuksia 

(7)
19.00 Gran Hotel (12)
19.45 To Nightwish: Uni on 

matka
20.01 Taiteen maantiede: Kiina
21.00 Historia: 

Latinalaisamerikkalaiset
21.55 Elävä arkisto: Ilmailu
21.57 Tule sinäkin siivelle
22.36 Suomen purjelennon 

historiaa
23.06 Hotelli Adlon - elämää 

suurempi tarina (12)
00.40 Teematieto

Keskiviikko 24.8.
04.00 Teematieto
17.00 Scifi n historia
17.45 Löytöretkiä maailmaan
18.00 Isä Matteon tutkimuksia 

(7)
19.00 Gran Hotel (12)
20.00 Simon Reeve ja 

mahtavat joet
21.00 Jäämeri 30 päivässä
21.45 Kino: Caesarin on 

kuoltava (7)
23.11 Jäitä hattuun (7)
23.40 Space-pigs - 

Avaruuspossut (S)
00.10 Teematieto

Torstai 18.8.
06.00 Miljoonapotti
08.00 Astral Tv
10.00 Lemmen viemää (7)
11.00 Ostoskanava Tvins.com
14.00 Mahdoton taloprojekti
15.00 David Hasselhoff  Show 

Ruotsi
16.00 Selviytyjät
17.00 Ihmemies MacGyver (7)
18.00 Myytinmurtajat
19.00 Vintiöt
19.30 The McCarthys (S)
20.00 Simpsonit (7)
20.30 Simpsonit (7)
21.00 Kauhukeittiö
22.00 Myytinmurtajat
23.00 Virittäjät
23.30 Virittäjät
00.00 Salatut elämät
00.30 Vampyyripäiväkirjat (16)
01.30 The Late Show With 

Stephen Colbert

Perjantai 19.8.
06.00 Miljoonapotti
08.00 Astral Tv
10.00 Lemmen viemää (S)
11.00 Ostoskanava Tvins.com
14.00 Kädettömät kokit
15.00 Elastinen feat.
16.00 Selviytyjät
17.00 Ihmemies MacGyver (12)
18.00 Myytinmurtajat
19.00 Vintiöt
19.30 Middle (S)
20.00 Simpsonit (7)
20.30 Simpsonit (7)
21.00 Idioluutio (12)
23.00 Eurojackpot, Jokeri ja 

Lomatonni
23.05 Myytinmurtajat
00.05 Salatut elämät
00.40 Virittäjät
01.10 Virittäjät
01.40 The Late Show With 

Stephen Colbert

Lauantai 20.8.
06.00 Miljoonapotti
08.00 Ostoskanava Tvins.com
11.00 Mutsi (S)
11.30 Mutsi (S)
12.00 Middle (S)
12.30 Millerit (S)
13.00 Kolme miestä ja tyttö (S)
13.30 Tyhjätaskut (S)
14.01 Posse
15.30 Teknavi
16.00 Virittäjät
16.30 Teknavi
17.00 Virittäjät
17.30 Virittäjät
18.00 Catfi sh - deittihuijarit
19.00 Crazy Ex-Girlfriend (S)
20.00 Kauhukeittiö
21.00 Matkustaja 57 (16)
22.45 Penny Dreadful (12)
23.45 Supernatural (16)
00.45 Scorpion
01.45 Miljoonapotti

Sunnuntai 21.8.
06.00 Miljoonapotti
08.00 Ostoskanava Tvins.com
11.00 Simpsonit (7)
11.30 Simpsonit (7)
12.00 Simpsonit (7)
12.30 Simpsonit (7)
13.00 Simpsonit (7)
13.30 Simpsonit (7)
14.01 Posse
15.30 Virittäjät
16.00 Virittäjät
16.30 Virittäjät
17.00 Virittäjät
17.30 Virittäjät
18.00 Tuulitunneli
19.00 Bear Grylls - Selviytyjien 

saari
20.00 Ruotsin surkein kuski
21.00 Armoton (16)
23.30 Grimm (16)
00.30 Supernatural (16)
01.30 Arrow (16)

Maanantai 22.8.
06.00 Miljoonapotti
08.00 Astral Tv
10.00 Lemmen viemää (S)
11.00 Ostoskanava Tvins.com
14.00 Diili: All Star
16.00 Selviytyjät
17.00 Ihmemies MacGyver (12)
18.00 Myytinmurtajat
19.00 Vintiöiden kosto
19.30 Mutsi (7)
20.00 Simpsonit (7)
20.30 Simpsonit (7)
21.00 Vihreän timantin 

metsästys (16)
23.05 Myytinmurtajat
00.05 Salatut elämät
00.35 The Late Show With 

Stephen Colbert
01.30 Astral Tv

Tiistai 23.8.
06.00 Astral Tv
10.00 Lemmen viemää (7)
11.00 Ostoskanava Tvins.com
14.00 Diili: All Star
16.00 Selviytyjät
17.00 Ihmemies MacGyver (7)
18.00 Myytinmurtajat
19.00 Vintiöiden kosto
19.30 Mutsi (S)
20.00 Simpsonit (7)
20.30 Simpsonit (7)
21.00 Sub.doc: 

Taistelusukeltajat (S)
22.50 Myytinmurtajat
23.50 Salatut elämät
00.20 Virittäjät
00.50 Virittäjät
01.20 The Late Show With 

Stephen Colbert
02.25 Miljoonapotti

Keskiviikko 24.8.
06.00 Miljoonapotti
08.00 Astral Tv
10.00 Lemmen viemää (S)
11.00 Ostoskanava Tvins.com
14.00 Anthony Bourdain - 

kohti tuntematonta
15.00 Jamien lohturuokaa
16.00 Selviytyjät
17.00 Ihmemies MacGyver (7)
18.00 Myytinmurtajat
19.00 Vintiöiden kosto
19.30 Mutsi (S)
20.00 Simpsonit (7)
20.30 Simpsonit (7)
21.00 112 (7)
22.00 Rysän päällä
23.00 Virittäjät
23.30 Virittäjät
00.00 Salatut elämät
00.30 The Late Show With 

Stephen Colbert
01.30 Miljoonapotti

Torstai 18.8.
06.30 Pound Puppies (S)
06.50 Lazy Town (S)
07.15 My Little Pony: 

Ystävyyden taikaa (7)
07.40 Transformers Rescue Bots (7)
08.00 Angry Birds Toons (S)
08.05 Angry Birds Piggy Tales
08.10 Lego Nexo Knights (7)
08.35 Lego Legends of Chima
09.00 Vaaleanpunainen pantteri (S)
09.15 Paul O’Grady – 

rakkaudesta koiriin
10.20 Neljän tähden illallinen
10.50 Onnenarpa
11.50 LIVE: Tiedä ja Voita
13.45 Paul O’Grady – 

rakkaudesta koiriin
14.20 Vaaleanpunainen pantteri (7)
14.30 Kuppilat kuntoon, 

Gordon Ramsay!
15.35 Neljän tähden illallinen
16.05 Onnenarpa
16.10 Matkaoppaat
16.40 Leijonan luola USA
17.45 MasterChef Australia
18.55 HS-uutiset
18.58 HS-sää
19.00 Poliisit (S)
20.00 Hotellit kuntoon, Gordon 

Ramsay
20.58 Keno
21.00 Hotellit kuntoon, Gordon 

Ramsay
22.00 Elokuva: Unthinkable (16)

Perjantai 19.8.
06.00 Bumba (S)
06.05 Bubble Guppies (S)
06.30 Pound Puppies (S)
06.50 Lazy Town (S)
07.15 My Little Pony: 

Ystävyyden taikaa (7)
07.40 Transformers Rescue Bots (7)
08.00 Angry Birds Toons (S)
08.05 Angry Birds Piggy Tales
08.10 Lego Nexo Knights (7)
08.35 Lego Legends of Chima
09.00 Vaaleanpunainen 

pantteri (S)
09.15 Paul O’Grady – 

rakkaudesta koiriin
10.20 Neljän tähden illallinen
10.50 Onnenarpa
11.50 LIVE: Tiedä ja Voita
13.45 Eläinpotilaiden pelastaja
14.45 Matkaoppaat
16.45 Onnenarpa
16.50 Hotellit kuntoon, Gordon 

Ramsay
18.55 HS-uutiset
18.58 HS-sää
19.00 Hauskat kotivideot
20.58 Keno
21.00 Elokuva: Lara Croft: 

Tomb Raider (12)
23.05 Elokuva: Hot Chick - 

kaunotar ja könsikäs (7)
01.15 Elokuva: Monsterijahti 
03.05 Hotellit kuntoon, Gordon 

Ramsay

Lauantai 20.8.
06.00 Bubble Guppies (S)
06.25 Transformers Rescue 

Bots (7)
06.45 Pound Puppies (S)
07.10 Lego Ninjago TV Special
07.30 Lego Friends (S)
07.55 Angry Birds Toons (S)
08.05 Angry Birds Piggy Tales
08.10 Lazy Town (S)
08.35 Lego Star Wars (7)
08.55 My Little Pony: Equestria 

Girls -lyhäri (S)
09.00 Matkaoppaat
11.00 Vaaleanpunainen pantteri (7)
11.10 MasterChef Australia
14.15 Leijonan luola USA
15.15 Radio Aallon Helsinki-

päivän kesäkonsertti
15.45 Hotellit kuntoon, Gordon 

Ramsay
17.50 Suomen 

huutokauppakeisari
18.55 HS-uutiset
18.58 HS-sää
19.00 Elokuva: Gnomeo & 

Julia (S)
20.58 Keno
21.00 Elokuva: Lara Croft Tomb 

Raider: Elämän lähde 
(12)

23.25 Elokuva: Miami Blues (16)
01.25 Elokuva: Jotkut tytöt (S)
03.25 Hotellit kuntoon, Gordon 

Ramsay

Sunnuntai 21.8.
06.25 Transformers Rescue Bots (7)
06.45 Pound Puppies (S)
07.10 Lego Ninjago TV Special
07.30 Lego Friends (S)
07.55 Angry Birds Toons (S)
08.05 Angry Birds Piggy Tales
08.10 Lazy Town (S)
08.35 Lego Star Wars (7)
08.55 My Little Pony: Equestria 

Girls -lyhäri (S)
09.00 Jaksa paremmin
09.30 Paul O’Grady – 

rakkaudesta koiriin
10.30 MM-ralli LIVE: Studio, 

Saksa
11.00 MasterChef Australia
13.15 Paul O’Grady – 

rakkaudesta koiriin
13.45 Kuppilat kuntoon, 

Gordon Ramsay!
14.45 Leijonan luola USA
15.45 Elokuva: Mean Girls - 

tylyt tytöt (7)
17.50 Suomen huutokauppakeisari
18.55 HS-uutiset
18.58 HS-sää
19.00 Hyvät kaupat (S)
20.00 Hauskat kotivideot
20.58 Keno
21.00 Elokuva: The 

Expendables (16)
23.10 MM-ralli: Power Stage, 

Saksa
23.40 Criminal Minds (16)

Maanantai 22.8.
06.05 Bubble Guppies (S)
06.30 Pound Puppies (S)
06.50 Lazy Town (S)
07.15 My Little Pony: 

Ystävyyden taikaa (S)
07.40 Transformers Rescue Bots (7)
08.00 Angry Birds Toons (S)
08.05 Angry Birds Piggy Tales
08.10 Lego Nexo Knights (7)
08.30 Lego Legends of Chima 
08.55 Vaaleanpunainen 

pantteri (S)
09.15 Hauskat kotivideot
09.45 Eläinpotilaiden pelastaja
10.50 Onnenarpa
11.50 LIVE: Tiedä ja Voita
13.45 Eläinpotilaiden pelastaja
14.45 Kuppilat kuntoon, 

Gordon Ramsay!
15.45 Neljän tähden illallinen
16.15 Onnenarpa
16.20 Hauskat kotivideot
16.50 Leijonan luola USA
17.50 MasterChef Australia
18.55 HS-uutiset
18.58 HS-sää
19.00 Poliisit (7)
19.30 Supertähdet (S)
20.58 Keno
21.00 Elokuva: Beverly Hills 

kyttä (12)
23.10 Paratiisihotelli Ruotsi (S)
00.10 Poliisit (7)
00.40 Poliisit (7)

Tiistai 23.8.
06.30 Pound Puppies (S)
06.50 Lazy Town (S)
07.15 My Little Pony: 

Ystävyyden taikaa (7)
07.40 Transformers Rescue 

Bots (7)
08.00 Angry Birds Toons (S)
08.05 Angry Birds Piggy Tales
08.10 Lego Nexo Knights (7)
08.35 Lego Legends of Chima
09.00 Vaaleanpunainen 

pantteri (S)
09.15 Neljän tähden illallinen
09.45 Eläinpotilaiden pelastaja
10.50 Onnenarpa
11.50 LIVE: Tiedä ja Voita
13.45 Eläinpotilaiden pelastaja
14.45 Kuppilat kuntoon, 

Gordon Ramsay!
15.45 Neljän tähden illallinen
16.15 Onnenarpa
16.20 Leijonan luola USA
17.20 MasterChef Australia
18.55 HS-uutiset
18.58 HS-sää
19.00 Poliisit (7)
19.30 Poliisit (7)
20.00 Huvila & Huussi
20.58 Keno
21.00 Suomen huutokauppakeisari
23.00 Paratiisihotelli Ruotsi (S)
00.00 Poliisit (7)
00.30 Poliisit (7)
01.00 Suomen Tulli

Keskiviikko 24.8.
06.05 Bubble Guppies (S)
06.30 Pound Puppies (S)
06.50 Lego Friends (S)
07.15 My Little Pony: 

Ystävyyden taikaa (S)
07.35 Transformers Rescue Bots (7)
08.00 Angry Birds Toons (S)
08.05 Angry Birds Piggy Tales
08.10 Lego Nexo Knights (7)
08.35 Lego Legends of Chima
09.00 Vaaleanpunainen 

pantteri (S)
09.15 Neljän tähden illallinen
09.45 Eläinpotilaiden pelastaja
10.50 Onnenarpa
11.50 LIVE: Tiedä ja Voita
13.45 Eläinpotilaiden pelastaja
14.45 Kuppilat kuntoon, 

Gordon Ramsay!
15.45 Neljän tähden illallinen
16.15 Onnenarpa
16.20 Hauskat kotivideot
16.50 Leijonan luola USA
17.50 MasterChef Australia
18.55 HS-uutiset
18.58 HS-sää
19.00 Poliisit (7)
20.00 Suomen Tulli
20.58 Keno
21.00 Criminal Minds (16)
23.55 Paratiisihotelli Ruotsi (S)
00.55 Radio Aallon Helsinki-

päivän kesäkonsertti
01.25 Poliisit (7)
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TOIMITUS 
p. 010 229 0400 • etunimi.sukunimi@alueviesti.fi p

Päätoimittaja
Maija Latva
010 229 0411
050 555 6290

Toimittaja
Minna Isotalo
010 229 0418
050 432 4137

Toimittaja
Veli-Matti Saksi
0400 339 504

Toimittaja
Jaana Grankvist
050 538 7015

Toimittaja
Pauliina Vilenius
010 229 0417
050 436 5069

Toimittaja
Laura Haavisto
010 229 0419
050 432 9579

ILMOITUKSET 
p. 010 229 0400 • etunimi.sukunimi@alueviesti.fi 

Myyntineuvottelija
Kirsi Sarin
010 229 0409
050 307 5937 

Myyntipäällikkö
Eeva Rasinperä
010 229 0413
050 593 0621

Myyntineuvottelija
Heli Suominen
010 229 0414
050 436 5068

Myyntineuvottelija
Riina Peltonen
010 229 0406
050 400 7641

ukuukunimnimi@@i@p.p. 010010 2 2

TILAUSHINNAT Lehden voi tilata 
jakelualueen ulkopuolelle Suomessa.

Tilaukset p. 010 229 0400

Vuosikerta 64,00
3 kk 19,00

sis. alv 10 %

ILMOITUSHINNAT (alv 0 %. Hintoihin lisätään alv 24 %).

Etusivu 1,95/pmm

Takasivu 1,85/pmm

Ennen tekstiä 1,75/pmm

Tekstisivut 1,45/pmm

Palveluhakemisto* 0,54/pmm

* Palveluhakemistossa hinta on voimassa, kun ilmoitus on 
lehdessä yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukauden ajan.

AINEISTOAIKATAULUT
Ilmoitukset maanantaihin klo 14 mennessä.
Aluetori-ilmoitukset maanantaihin klo 15 mennessä.
Järjestöpalstat ja seurakuntatiedot maanantaihin klo 12 mennessä.

Lehti on kokonaisuudessaan ilmaiseksi luettavissa 
internetissä osoitteessa alueviesti.fi . Sivustoa päivitetään 
reaaliaikaisesti myös lehden ilmestymisajankohdan ulko-
puolella. Sivustolla voi myös jättää ilmoituksen Aluetorille 
tai järjestöpalstalle.
Mainostilan myynti: kts. lehden ilmoitusmyynti. 

Puhelimitse vastaanotettuun 
ilmoituksiin mahdollisesti 
tulevista virheistä lehti ei 
vastaa. Muiden virheiden 
osalta lehden vastuu rajoittuu 
kokonaan ilmoitushintaan. 
Toimitus ei vastaa sitoumuk-
setta toimitetusta aineistosta, 
käsikirjoituksista, valokuvista 
tai ääninauhoista eikä säilytä 
tai palauta niitä lähettäjille. 
Puheluhinnat: Uudet hinnat 
1.6.2016 alkaen ovat 8,35 snt/
puhelu + 16,69 snt/minuutti 
(sis. alv 24%).

SASTAMALA 101,2 MHz
HUITTINEN 93,0 MHz

HÄMEENKYRÖ 96,9 MHz
HÄMEENLINNA 101,7 MHz
KANKAANPÄÄ 105,3 MHz

PORI 100,4 MHz
RAUMA 105,1 MHz

alueradiot.fi  • facebook.com/iskelmasastamala • twitter.com/iskelmasas

Myynti/trafi ikki
Iida Latva
010 229 0403
050 569 9626
iida.latva@alueradiot.fi 

Myynti/trafi ikki
Riina Peltonen
010 229 0406
050 400 7641
riina.peltonen@alueradiot.fi 

Myyntipäällikkö
Matti Poikala
045 344 9262
matti.poikala@alueviesti.fi 

Paikallisuutisten tuotanto
Samuli Kinnari
iskelma@alueviesti.fi 
Kokemäenjokilaakson Uutiset 
kokemaenjokilaakso.fi 

MTV:N UUTISET
tasatunnein ma–pe klo 6–22 
ja la–su klo 8–22.

PAIKALLISUUTISET
arkisin ma-pe klo 10.20, 16.20

PAIKALLISMAKASIINI
arkisin ma-pe klo 13.00-14.00

JUTTUVINKIT, TIEDOTTEET: 
alueradiot@alueradiot.fi 

Su 21.8. 
klo 10.00 Sastamala 101,2 MHz: Messu Tyrvään kirkossa.
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A-klinikkasäätiö/Päiväkeskus/

Päihteetön päivätoiminta. P 
050 5599 858 Asemakatu 9, Sas-
tamala. Av ma klo 12-16/nuoret. 
Av ti-pe klo 7-14/aikuiset. Riis-
suontie 2 A 5, Punkalaidun Av ke 
klo 9-12

AA-ryhmät. Uosson AA Ase-
mak. 9 Vla ti ja pe klo 19, su klo 
10. Lauttakylän AA Ristorytink.70  
ma klo 19.00. Kauvatsan AA srk-
talo, Kirkkot. 57 to klo 19. Ko-
kemäen AA Tulkkilantie 4 (terv. 
kesk. alakerta) pe klo 19. Autta-
va p. 040-8283847. www.suo-
men-aa.fi .

Ekojärven pienviljelijä yhdis-

tys ry. Kutsumme viettämään 
sunnuntai iltapäivää Lopen-Pe-
rän Herapirtille yhdistyksen 80 
vuotispäivän merkeissä 21.08.
klo 12. Alkaen ruokailulla

Eläkeliiton Euran, Köyliön ja 

Säkylän yhdistykset. Matka Yy-
teriin pe 26.8. aikataulu: klo 8.05 
Säkylän tori - 8.20 Köyliön Huol-
tokeskus J. Mattila, Ristola - 8.35 
Eura, linja-autoasema. Paluumat-
kalle lähdetään n. klo 15. Hinta 
kerätään autossa.

Eläkeliiton Huittisten yhdis-

tys. Päiväretki Lehmirantaan Pe-
limanniviikolla pe 16.9. Ruokailu, 
konsertti ja tanssia. Lähtö linja-
autoas. klo 12.00. Ilm. viim. 31.8. 
Liisa 040-3501950.

Eläkeliiton Lavian yhd. Pe 21.10 
Fazerin vierailukeskus, Arabia-
keskus, Lumenen tehtaanmyy-
mälä sekä Havi Riihimäellä. Läh-
tö Lavian torilta 5.30 Ilm. Mar-
jatalle 0405711923 tai Pekalle 
0405078379 elokuun aikana. Yy-
teriin 5.9 vielä paikkoja, lähtö La-
vian torilta 9.00.

Eläkeliiton Mouhijärven yh-

distys. ER-Matkat järjestää kyl-
pylämatkan Haapsaluun 13-
20.11.2016. Kuljetus Mouhijär-
veltä.Ilm. elokuun aikana Pauli 
Mäkelä puh. 050 5186160.

Eläkeliiton Suodenniemen yh-

distys.Yyterin matka 5.9 kaipaa 
osallistujia, soita 044 5513310 
Raimo, piiri maksaa linja-au-
ton. Saaristoristeilyn 24.8 auton 
aikataulu:Makkonen 8.25, Sävi-
lahti 8.40, Olliniementh 8.45 ja 
Tori 9.00. Muista lämpimät vaat-
teet ja kunnon kävelykengät. 
Syksyn vesijumppa alkaa 7.9. 
Muistathan Ilmin-kodan 18.8 klo 
18.00.

FC:n kalakerho. järjestää Tupla-
onki-kisan ti 23.8 klo 17-21 alka-
en Kiikan Lossirannassa sekä ys-
tävyysottelun SUK vs Hacklin vs 
FC KK la 27.8 klo 10-13 Aurajär-
vellä, kunnan rantasaunalla. Ys-
tävyysottelun jälkeen perheretki 
myös seuran perheiden pienem-
millekin. Tervetuloa!

Honkolan asukasyhdistys. 21.8. 
klo 13 Kylien välinen jousiam-
muntakilpailu Honkolan kentäl-
lä. Harjoitukset alkavat klo 11.30. 
Puff etti.

Huittisten eläkeläisyhdistys-

ten yhteistyötoimikunta HELY. 
Toimikunnan kokous to 22.9. klo 
13 kaupungintalossa. Elokuun 
kokous peruutettu. -Kuntosa-
li maanantaisin klo 13-14 Kaari-
rannassa.

Huittisten Muistiyhdistys. Hil-
jattain muistisairauteen sairastu-
neille ja heidän läheisilleen jär-
jestetään ensitietopäivä 1.9.2016 
klo 13.30 – 16.00 valtuustosalissa. 
Ilmoittautumiset 30.8.2016 men-

nessä muistihoitaja Niina Immo-
selle puh. 044 7728327. ---- Muis-
tikahvilatoiminta jatkuu tuttuun 
tapaan kk:n ensimmäinen ke 
7.9.2016 klo 14.00 – 15.30 Tori-
puodissa. Sosiaalityöntekijä Au-
ne Linnainmaa tulee kertomaan 
Kelan etuuksien muutoksista. Tu-
tustumme syksyn tulevaan ohjel-
maan ja vaihdamme kuulumisia. 
Jaetaan syksyn ohjelma. Tervetu-
loa mukaan toimintaan. Seurat-
kaa ilmoittelua. Lisätietoja Aira 
Autio 044 5642544 .

Huittisten Seudun Venäjä-Seu-

ra ry. Tutustuminen  Huittisiin su 
21.8.  paikallisoppaan johdolla. 
Teemme kierroksen kimppakyy-
dein. Pysähdykset  kohteissa, jois-
sa tulkkaus venäjäksi, piknik-kah-
vit. Kutsumme kierrokselle eri-
tyisesti venäjänkielisiä maahan-
muuttajia, myös muut tervetuloa. 
Lähtö klo 14 kirkon luota. Tied. ja 
ilm. Anna-Liisa, 040 528 4117.

Huittisten Vasemmistoliitto. Il-
lanvietto Metsästysseura Revon 
majalla os. Ritakallionmaantie 
156 pe. 26.8.16 klo 18.00 Sauno-
mismahdollisuus klo 17.00 alka-
en. Paikalla kansanedustaja Jari 
Myllykoski ja kaupunginjohtaja 
Jyrki Peltomaa kertomassa ajan-
kohtaisista aiheista.

Huittisten-Sastamalan Hengi-

tysyhdistys. 28.8. klo 15 alk. il-
lanvietto Punkalaitumen srk: lei-
rimajalla os. Itäinen Rantatie 32 
muistellen yhdistyksen 20v-tai-
paletta. Ohjelmassa musiikkia 
Liisa Savolainen,klo 18 krh.Irina 
Kaukinen ,tarjoilua,saunomis-ja 
uintimahdollisuus ja arpajaiset. 
Kutsumme mukaan Huittisten 
Seudun Diabetesyhdistysläiset 
! Ilmoita tulostasi tarjoilun takia 
Tuula J p.0400465288 tai bussi-
kuljetuksen Huittisten torilta klo 
14.30 haluavat  viim.21.8. Tuula L. 
p.0405687352 ( paluuaika sopim. 
muk. esim. klo 20) Omilla kyydeil-
lä tulevat paikka on varattu meil-
le klo 22 asti !

Jaaran Kyläseura. Saunailta 
Kiikoisten uudella rantasaunal-
la Torstaina 18.08-2016 Klo. 18-
22.00( Rajalahdentie 45) sauno-
taan, grillausta, arvontaa, kahvit 
Tervetuloa joukolla mukaan/ tu-
tustumaan uuteensaunaan. 

Kallialan Vesa. Yleisurheilukil-
pailut keskuskentällä to 17.8., to 
24.8. ja to 31.8. klo 18.00.

Karkun kyläyhdistys. Kyläntupa 
ry Kylän ja vastaanottokeskuksen 
välinen jalkapallo-ottelu lauan-
taina 20.8.2016 klo 14 Karkun ur-
heilukentällä. Paikalla myös puf-
fetti, jossa myynnissä kahvia, tee-
tä, mehua, limua ja munkkeja. Ka-
toksen pystytys klo 9. Kahviotal-
kooväki paikalle klo 13.

Keikyän sitoutumattomat Elä-

keläiset. Aloitamme syyskau-
den normaalikerhomme enti-
seen malliin Keikyän paloasemal-
la 24.8. klo 12.30. Tervetuloa mu-
kaan varsinaiseen kerhotoimin-
taan jo mukana olleet sekä ne,  
jotka miettivät aloittavansa ”sit-
kun” elämän tilanne on jossakin 
määrätyssä vaiheessa. Mukaan 
vain ennakkoluulottomasti!

Kiikan Leiripeikot. Kiikan Leiri-
peikkojen partion aloitustapah-
tuma Leiriaholla (Halmeentie 26, 
Sastamala) 23.8. klo 17.30. Aloi-
tustapahtumassa luvassa par-
tioon ilmoittautumisen lisäksi 
uintia, saunomista, nuotiolla is-
tuskelua ja infoa partiotoimin-

nasta. Alle 18-vuotiaan mukana 
tulee olla huoltaja. Kilpe tarjoaa 
kaikille makkarat ja mehut. Terve-
tuloa kaikki uudet ja vanhat par-
tiolaiset! Huom. Mikäli et pääse 
osallistumaan aloitustapahtu-
maan, mutta haluat silti olla syk-
syllä mukana partiossa, ilmoi-
ta itsesi Emmille 23.8. mennes-
sä. (p.0449720884/emmi.hituri@
gmail.com) Viikoittaiset partio-
kokoontumiset alkavat taas vii-
kolla 35.

Kiikan maatalousnaiset. Perin-
teinen saunailta Kiikoisten uu-
della rantasaunalla Rajalahden 
virkistysalueella (Rajalahdentie 
45) tänään, ke 17.8 klo 17 alka-
en. Sauna lämmin ja makkarat 
kuumia.

Kiikan Riento. Riennon yleis-
urheilun mestaruuskilpailut ke 
17.8. klo 18.00 Kiikan kentällä. Il-
moittautuminen klo 17.30 alka-
en. Sarjat ja lajit: T/P 3 40m, pal-
lo, T/P 5 40m, pallo, T/P 7 150m, 
pituus, T/P 9 150m, pituus, kuula, 
T/P 11 60m, pituus, kuula, T/P 13 
60m, korkeus, kuula, T/P 15 100 
m, korkeus, kuula, N/M 60m, pi-
tuus, kuula.

Kiikoisten kotiseutuyhdistyk-

sen naiset. Yhteislauluilta Myl-
lymäen torpalla pe 19.8. klo 19. 
Laulattajana Maija Timonen, hai-
taria soittaa Jussi Neronen. Kaik-
ki paikalle!

Kiikoisten metsästäjät. Seuran 
mestaruus hirvi 4+6 100m su 21.8 
klo 13.00

Kiikoisten Nuorisoseura. Pos-
sukaraoketanssit Kiikoisten seu-
rantalon kesälavalla pe 19.8. Ruo-
kailu alkaa klo 19, karaoke klo 20. 
Ensimmäiset talkoolaiset paikalle 
klo 17 (salaattien valmistaminen, 
patonkien paistaminen ym)

Lantulan seudun kyläyhdistys 

ry. Pe 19.8. klo 11.30-13 lounas, 
sen jälkeen ohjelmatuokio. Kah-
vit klo 14.30. Kioski auki pe 17-20, 
la 14-18 ja su 14-20. Yhteislauluil-
ta kioskilla su 21. 8. klo 17.

Lavian Martat. Kauhajoen Ruo-
kamessut su 4.9. lähtö klo 9.00 to-
rilta. Marttojen asiakasilta Kan-
kaanpäässä Mari Varumolla ti 
13.9. klo 17.30. Sitovat ilmottau-
tumiset ja kyselyt 28.8. mennes-
sä 0509173803 iltaisin.

Lavian seudun RHY. Metsästä-
jätutkinto Lavian MS:n majalla 
to18.8.klo 19.00.

Lavian Sotilaspojat Ja Lavian 

Lottaperinne. Hengellinen päi-
vä on Kiikoisissa ensi sunnuntai-
na 21.8.2016. Ohjelma on seuraa-
va: Jumalanpalvelus kirkossa al-
kaa klo 13 ja tämän jälkeen on 
kunniakäynti sankarihaudalla ja 
tilaisuus jatkuu Seurakuntakodis-
sa. Laviasta lähtö kimppakyydein 
klo 12.30. Järjestelyt sitä ennen. 
J.P.P. 040 5789 564.

Lähetysapu ry. To 18.8. klo 18 
seurat Huittisissa, srk-keskukses-
sa. Koivuniemi, puhujia Lähetys-
avusta.

Mielenterveys VoiMia. Mieli-
ryhmässä tänään sairaanhoita-
jan vetämä tuolijumppa klo 13 - 
14:30. Torstaina 18.08. Kuntolan 
saunamökki. Lähtö VoiMiasta klo 
15. Kimppakyyti (varaa kolikoita). 
Lounaat klo 12 maanantai, keski-
viikko ja perjantai.

Mouhijärven Eläkkeensaajat-

bmbhe. EKL:n Pirkanmaan Piirin 

Kirkkopäivä to 18.8 klo 12 Pyhän 
Olavin Kirkossa Sastamalassa.

Mouhijärven Reuma ja Tules 

ry. Mouhijärven Reuma ja Tules 
ry, vietämme kesän päättäjäisiä 
Otamuksella pe 19.8. klo 15 al-
kaen. nokipannukahvien lisäksi 
paistetaan makkaraa, pelataan 
pelejä ja nautimme toistemme 
seurasta. Kaikki sakilla joukkoon 
mukaan.

Punainen Risti Vammalan Osas-

to. Ystävänpirtti avoinna arkisin 
klo 10-15. Viikko 34 Ma22.8.klo13 
Yhteislaulua, Aaltonen&Juvonen 
Ti23.8. Pirkko Lahtinen, Rakkain 
harrastukseni Ke24.8. klo13 Tie-
tovisa To 25.8. Klo 9 Käsityöpiiri 
klo13 Lukutuokio, Helena Pe26.8. 
klo13 Kuvamatka suomalais-ug-
rilaisten kansojen pariin, Hannu 
Heikkilä Tervetuloa! Kirpputori 
avoinna arkisin klo 11-15, lahjoi-
tuksia vastaanotetaan. Ystävän-
pirtti puh. 03 5141523, sähköpos-
ti vammala.osasto@redcross.fi .

REKRY Paulan Putiikissa. Mart-
tilankatu 26 Jaana Lewiksen 
ikkunanäyttelyn avajaiset to 
18.8.2016 klo 10-16. Kahvitar-
joilu.

Sastamalan 4H-yhdistys. To 
18.8. klo 16-19 Vammalan toril-
la kerhojen ja syksyn toiminnan 
esittelyä, saatavilla myös lettu-
ja.  La 20.8. klo 11-15  Ellivuores-
sa  myös 4H on mukana  harraste-
messulla. Tule paistamaan lettuja 
ja tutustumaan toimintaan. Tied. 
p. 040-5737585/ Outi

Sastamalan Martat. Järjestäm-
me sieniretken 24.8.2016 klo.17. 
Kokoontuminen Vammalan toril-
la. Mukaan oma kori ja sieniveitsi. 
Tunnistamme sieniä ja saamme 
vinkkejä sienten käyttöön. Sään-
mukainen vaatetus. Aloittelijat-
kin mukaan.

Sastamalan seudun keliakiayh-

distys ry. Ma 22.8. klo 17 - 20 lii-
kuntailtapäivä Sastamalan kau-
pungin rantasaunalla, Iisankatu 
6, Vammala. Yhdessä mukavaa te-
kemistä, uinti- ja saunamahdolli-
suus. Tarjoilua.

Sastamalan Seudun Parkin-

son- Ja Dystoniakerho. Muis-
tattehan kokoontumisen to 25.8 
klo 16 alkaen Sastamalan seura-
kuntatalolla. Mukana Pirkko Lah-
tinen, tulethan kuuntelemaan! 
050-466 3979

Sastamalan ympäristöyhdis-

tys. SLL/Sastamalan ympäris-
töyhdistys La 28.8.2016 vietetään 
Suomen luonnon päivää teke-
mällä \”Roskakävelyn\” klo 10 al-
kaen. Kokoonnutaan aluksi Aitta-
lahden Opistotalon pihassa, On-
kiniemenkatu 1, siitä lähdetään 
ryhmissä kävelylle, kerätään ros-
kia ja ihastellaan kaupunkiluon-
toa. Ota mukaan hansikkaat ja 
muutaman roskienkeruupussi ja 
iloista mieltä. Voit ottaa mukaan 
myös kameran ja napata reissul-
ta muutaman kuvankin. Lopuk-
si juodaan Opistotalolla mehut ja 
jaetaan tarinat. Tervetuloa

Satakunnan Sotilaspoikien Pe-

rinnekilta. Hengellinen päivä Kii-
koisissa sunnuntaina 21.08.2016. 
Jumalanpalvelus kirkossa klo 13, 
jonka jälkeen seppeleenlasku 
sankarihaudalla ja sitten ohjel-
mallinen kahvitilaisuus seura-
kuntatalossa. Myös veteraanit ja 
veteraaninaiset tervetuloa!

Satakunnan Syöpäyhdistys Ry. 
Huittisten Seudun Po Ma 22.8.klo 

10-12 murkinakahveet mahdol-
lisuus tukihenkilön tapaamiseen 
syöpäsairaanhoitajan vastaan-
otto ajanvarauksella p. 02-6305 
750. Su 30.10. Waltteri Torikan 
konsertti Tampere talossa. Ilnoit-
tautumiset 15.9. mennessä Irja p. 
050 4044 781.

Sotesi asumispalvelut. Hopun 
palvelukeskuksessa Lemmen-
polku 8 KIRPPUTORI la 20.8.16 
klo 10 - 14. Tuotto lyhentämättö-
mänä vanhusten virkistykseen. 
Myös vierailevat myyjät ovat ter-
vetulleita tapahtumaan. Myynti-
paikka maksuton, oma pöytä mu-
kaan. Yhteystiedot 040 1342282. 
TERVETULOA JOUKOLLA HOPUN 
KIRPPUTORILLE.

SPR Huittinen. ystäväpirtti 15.8 
KLO 12.00 Matti Koivusilta haita-
rineen ja 17.8 klo 12.00 leikkibin-
goa jälleen. Tervetuloa. Auki ma - 
pe 10.00 - 14.00

Säkylän 4H. Ketterä-teamin 
Syyskauden avajaiset 24.8.2016, 
klo 18.00. Ohjelmassa kaikil-
le koirakoille avoin TEMPPURA-
TA! Tietoa syksyn toiminnasta, 
tule kertomaan toiveistasi! Iso-
Vimman urheilukeskus, Ranta-
tie 913, Säkylä PUFFETTI: 4H-yrit-
täjä MARIA´s KSLL (varaa käteis-
tä) Tervetuloa! tied. marja-liisa-
lainepaa@4h.fi , p. 040 5472221.

Tyrvää petanque. Ke 17.8 Klo 
18.00 Harjoitukset siikasuolla. 
Su 21.8 Klo 15.00 Siikasuolla pe-
lataan ystävyysottelu euran pe-
tanqueta vastaan.

Tyrvää-Vammalan maatalo-

usnaiset. Vietämme saunailtaa 
Karkun evankelisen opiston ran-
tasaunalla ti 23.8. klo 18.30. Jos 
sinulla on valokuvia viime ja tä-
män kesän muonituksista, ota nii-
tä mukaan katseltaviksi.

Vammalan Eläkkeensaajat. To. 
18.8. kirkkopäivän talkooväki klo 
9.00 ja laulukerholaiset klo. 10.15. 
seurakuntatalolle. Klo. 12.00 al-
kavaan, EKL:n Pirkanmaan pii-
rin kirkkopäivän, jumalanpalve-
lukseen Tyrvään  Pyhän Olavin 
kirkolle bussi lähtee klo. 10.45 
Lauhamon tallit, Itsenäisyyden-
tietä, linja-autoasema klo. 11.00, 
Vammalan seurakuntatalo,  kirk-
ko. Jumalanpalveluksen jälkeen 
ruokailu ja kahvit seurakuntata-
lolla. Ruokaliput seurakuntata-
lon aulasta ennen ruokailua. Ti-
laisuus päätty n. klo. 15.30. Ma. 
22.8. klo. 10 hallituksen kokous 
As. Oy Sastamalan Tähtitornin 
kerhohuoneelle. Lentopalloker-
hon pelivuorot alkavat pe. 26.8. 
klo. 16-18 Marttilan koulun lii-
kuntasalissa. To. 1.9. Rajaniemeen 
bussi lähtee, Lauhamon tallit klo. 
8.15, Itsenäisyydentie, Marttilan-
katu, Lapinmäenkatu, linja-auto-
asema klo. 8.30, Lousaja Sipintie. 
Maksu kerätään autossa.

Vammalan Invalidit. Syyskuus-
sa alkaa kerhot ; ma 3.9. Klo 17-
19.15 pelataan bingoa, Ke 14.9. 
Klo 16-18 Maijan kerho Ja ma  
19.9. Klo 16.30-18 Annikin jump-
pa Seukulla. Kirppiksellä kassiale 
ma -pe klo 10.30-15 ja la 10-14, 
Nuutilank.4, puh. 5112466.

Vammalan kansalliset seniorit 

ry. Pirkanmaan kansallisen senio-
ripiirin kirkkopyhä Ruovedellä su 
18.9 . Ilmoittautumiset 26.8. men-
nessä Tuulalle p. 0503455644 tai 
Pirjolle p. 0504247251. Satakun-
nan kansallinen senioripiiri ry 
järjestää perinteisen Kolmen pii-
rin tapaamisen Kolme senioripii-

ri Treffi   Raumall ma 10.10. Ilmoit-
tautumiset 19.9. mennessä Tuu-
lalle p. 0503455644 tai Pirjolle p. 
0504247251.

Vammalan Kansalliset Seniorit. 
Tampere-talo, Tampere Filharmo-
nian konsertti Pe 7.10.2016 klo 
19:00 Santtu-Matias Rouvali ka-
pellimestari, Emily Hultmark, fa-
gotti. Säveltäjät Franz Schubert,  
Wolfgang Amadeus Mozart ja Ni-
kolai Rimski-Korsakov. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset torstaihin 
25.8.2016 mennessä Anneli Re-
po p. 5112144 tai 050-3215263. 
Tampere-talo, Tampere Filhar-
monian konsertti To 1.12.2016 
klo 19. Santtu-Matias Rouvali ka-
pellimestari. Säveltäjät Joseph 
Haydn, Sergei Rahmaninov.

Vammalan Kuntourheilijat. Yh-
teislenkki Kuntolasta joko juos-
ten tai kävellen ke 17.8. klo 18. Ei-
no Pusa lämmittää saunat. Kirk-
kovenesoutua Pyhän Marian kir-
kon rannasta tiistaisin klo 18.

Vammalan Nuotiosiskot, Tyr-

vään Metsänpojat. Perhepartio 
kokoontuu Ellivuoressa la 27.8. 
klo 11 Pirunpolku-tapahtuman 
merkeissä. Osallistumme perheil-
le tarkoitettuun puuhapolkuun. 
Tapahtuma on maksullinen. Uu-
det retkeilystä ja partiosta kiin-
nostuneet ovat myös tervetul-
leita mukaan! (Alle kouluikäiset 
lapset oman perheen, mummun, 
kummin tms. kanssa.) Lisätietoja 
Niinalta p. 040 582 7535 tai niina-
rantala@suomi24.fi .

Vammalan Retkeilijät. Akse-
lin Vaellus su 4.9. Lähde mukaan 
talkoolaiseksi tapahtumaan. Tal-
koolaisten infotilaisuus to 18.8. 
klo 18 Tahvanaisilla, Seikolanka-
tu 1. Lisätietoa p. 0503776596/
Marjo. Jousiammuntailta ti 23.8. 
klo 17.30-19.30. Tilaisuus Honko-
lan jousiammuntaradalla Äetsäs-
sä. Kimppakyydit lähtevät klo 17 
Superin pihalta. Tilaisuuden jär-
jestää Äetsän jousiampujat. Ai-
kaisempaa kokemusta ei tarvi-
ta. La 27.8. Merimelontaretki Lu-
vialle, edellyttää aikaisempaa 
melontakokemusta, lisätietoa p. 
050-5691597/Jouni. La 27.8. Ros-
kakävely Sastamalan keskustan 
alueella. Kokoontuminen klo 10 
Aittalahden Opistotalon pihas-
sa, hansikkaat ja roskapussi mu-
kaan. Tapahtuman järj. Sastama-
lan ympäristöyhdistys, Sastama-
lan Opisto ja retkeilijät.

Vammalan seudun Voima. Vam-
malan seudun Voima Kesän vii-
meiset kaikille avoimet lasten 
Silja Line seurakisat keskusken-
tällä ma 22.8. klo 18.00. Ilmoit-
tautuminen klo 17.00-17.45.T/
P 3 pallo, T/P4 ja T/P 5 60m, pi-
tuus, T/P6 ja T/P 7 150m, turbo-
keihäs, T/P 9 400m, keihäs, T/P 11 
150m, keihäs, T/P 13 60m aj, pi-
tuus, moukari.

Vähähaara-Seura. Pe 9.9. klo 
19 retki Huittisten Keila- ja Pe-
lihallille. Matka sis. kahden tun-
nin ajan hohtokeilailua, biljardia 
ja minigolfi a sekä kevyen ruokai-
lun. Kuljetus yhteisillä kyydeil-
lä. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set viimeistään su 28.8. Marika p. 
0408473456.

Vähähaara-Seura. To 18.8. klo 
16-20 Kiikan PTY:n mökillä Tyrise-
vällä (Sorvarintie 32) sauna läm-
piää. Tarjolla kahvia ja makkaraa.

Järjestöpalstalla julkaisemme rekisteröityjen seurojen ja yhdistysten omille jäsenilleen 

suunnattuja lyhyitä tiedotteita. Toimitus varaa itselleen oikeuden tarvittaessa lyhentää tai 

muuttaa tekstiä. Tiedotteiden on oltava perillä toimituksessa viimeistään maanantaina klo 

12 mennessä. Puhelimitse tiedotteita ei oteta.

Maksullisia ilmoituksia sen sijaan ovat: viralliset vuosi-, kevät- ja syyskokousilmoitukset, 

pääsymaksulliset tilaisuudet, maksullisten matkojen mainonta sekä muille kuin jäsenille 

suunnatut tiedotteet.

Lähetä ilmoituksesi seuraavasti: 
1. netin kautta osoitteessa www.alueviesti.fi  (netin kautta jätetyt ilmoitukset 

näkyvät myös sivustolla), 2. sähköpostilla osoitteeseen jarjestot@alueviesti.fi , tai 
3. postitse osoitteella Alueviesti, Järjestöpalsta, Pl 101, 38201 Sastamala

Puistokatu 15, Sastamala, p. 03-514 2271

Tällä viikolla avoinna 
ma–pe 9–19, la 9–16, su 11–16
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MYYDÄÄN
AJONEUVOT

Volkswagen Transporter 2.5 
tdi jubilee 2001, pitkä. Vakiono-
peudensäädin, lohkolämmitin, 
vetokoukku ja kahdet renkaat. 
Ajettu 436500 ja katsastettu 
elokuussa 2016. Hp. 3200 €. P. 
050 5140809.

Nissan Primera 2005 5-d 165 
tkm hieno huoltokirja ilmas-
tointi ym. 3000:- 040-5783854

Vanha katsastettu Matkaa-

ja 460 asuntovaunu tarvikkei-
neen p. 0505852470

Edulliset käyttöautot: Ford 
Mondeo 2.0 bens.Trend 
farm.-04, 253 tkm, kats.8/16, 
2900 €, Ford Focus C-Max 1.6 
bens., -04, 253 tkm, 2900 €, Fiat 
Punto 60 5-ov., 127 tkm, -05, 
kats.8/16, 1490 €, MB E 220 D 
4 d -97 man., 1390 € hyvä Väy-
kky, Ford Transit Connect 1.8 
TDCi LWB 90 hv -03, 2400 € sis.
ALV, rahoitus, jopa ilman käsi-
rahaa, 0400 911 118, timjet.fi , 
Timjet-Autot

Varaosia mopoihin, moottori-
pyöriin ja puutarhakoneisiin. 

Jani Kaasalainen Oy Laidunku-
ja 1 Mouhijärvi avoinna ma-
pe 12:00-17:00 la-su suljettu 
040-5736877 www.janikaa-

salainen.fi 

Mondeo vm-95 aj. 300tkm 2 
hyvät renkaat. hp. 650. 040 
501 3224

MYYDÄÄN 
KIINTEISTÖT

Talo Kiikassa, hp. 49000€. 050 
566 4776 t. 044 078 9653.

3h rivitalo Uotsolan keskusta. 
Hyväkuntoinen ja siisti. Yhdes-
sä tasossa isolla terassilla. Heti 
vapaa. puh-0400 788 881

Vammalassa kaksio 51m2 ,vh.2 
lasit.parv.vesi mitt.valokuitu.
talossa kylmiö ja sauna 1.ker. 
myös vaihto \”mummonmök-
kiin\” p.0400833837

OK-talo + paljon muita tiloja 
Sastamalan ILLOSSA. Oma tont-
ti 1 ha. Tarjouskauppa! Ks. ne-
tistä lisätiedot: Etuovi.com koh-
de c89246 tai varaa esittelyaika 
046-637 8066.

MYYDÄÄN
SEKALAISTA

Kuivaa koivuklapia 10 heitto 
m³ tuotuna. 040 5786 356.

Myydään perunaa, porkkanaa 

ym. vihanneksia pe 19.8. Äet-
sän tori klo 8.30–11.30, Kiikan 
OP klo 11.40–12.30, Vamma-
lan Jokikoivun Shell 13–16.30.  
Tuottaja.

Myydään lasten, nuorten ja 

aikuisten käytettyjä polku-

pyöriä. Kaikki pyörät huollettu! 
Soita tai käy katsomassa. Myyn 
myös pyörien ulko- ja sisären-
kaat sekä yleisimmät huollos-
sa tarvittavat varaosat PS Huol-
to ja Korjaus, Puistokatu 1, puh 
044 347 1042

 
Vanhanajan varaava pönt-

töuuni paikalle muurattu-
na. Täysin kotimainen, CE-hy-
väksytty, tehokkaaksi todettu. 
Hintaesim. halk. 68/kork. 200 

2900€, halk. 75/kork. 200 
3400€. Myös muut koot, savu-
piiput ja kamiinat. Rahti lisä-

tään. Puh. 0400 360 791, 
www.tiilirakenne.fi 

Parveke- ja terassilasitukset
Tuulilasinvaihdot • Liukuovet

Sälekaihtimet 
Lasitusalan työt

Huittisten Lasipaja Oy, 
Puh. 044-0566386.

lasipaja@dnainternet.net

Kattopellit mittatilauksesta: 
FP20 kate PE 0,45 punainen 

yli 50m2 erät á 5e/m2. Kysy li-
sää! Satu 050-3733113

Henkilö ja pakettiautojen pe-
sut, fi xaukset, korjaukset. p. 
0400876954 sastamalanau-

tofi x.com

Pönttöuunit aidosta tiiles-

tä. Mallit Huittisissa, Kirjatie 
5, näyttö sop. mukaan. www.
peltiuuni.fi  p. 0400-619 009

Kuivaa koivuklapia perille toi-
mitettuna. P. 040 5540 227.

Kesärenkaita edullisesti! 
Hinnat asennettuna alkaen. 
175/65-14 210€, 185/65-15 
250€, 195/65-15 280€, 205/55-
16 280€, 225/45-17 350€. Good-
year 195/65-15 340€ ja 205/55-
16 420€. RengasGroup palve-
lee joka päivä klo.9-20. Moitus-
maantie 25, 38250 Sastamala. 
Jari Ylinen 045-1377964.

Rapuja. Puh. 040 754 9521 

Myydään ruohonleikkuri työn-
nettävä 040-369 4161.

Kuivaa koivu- ja sekaklapia. 
Jarno Karhu 0400 960 144

Talvirenkaita! Tulossa varas-
toon syyskuun aikana mm. 
Linglong GreenMax, GT Ra-
dial ja Hankook. Hinnat alkaen 
asennettuna. 175/65-14 250€, 
185/65-14 270€, 185/65-15 
280€, 195/65-15 290€, 205/55-
16 320€, 225/45-17 395€. Olet-
han ajoissa ja varmistat onnis-
tuneet kaupat. Tuo renkaasi 
minulle jo hyvissä ajoin säily-
tykseen, niin laitan ne valmiik-
si odottamaan h-hetkeä. Ren-
gasGroup palvelee joka päi-
vä klo.9-20. Moitusmaantie 25, 
38250 Sastamala. Jari Ylinen 
045-1377964.

Peräkärryt Kipa 85, Tuhti M110 
,äes Tume SV4000 , sarka-aurat 
4 siipiset Akpil. p.0505624155

Koivuklapia, kuivaa. esim 5m3 
kuorma lähialueelle tuotuna 
250e. kaukolanmylly.fi/ajan-
kohtaista 0500986396.

Upea Grillikota 10 m2.Sis. gr
illi+huuva+piippu,huopakate,
penkit,lattiat ym.Suoraan teh-

taalta VAIN 1998€ Kulj.h-auton 
kärry tai rahti www.fi nnser-

mest.fi  0407760547

Tynnyrisauna uusi, kau-
niilla verannalla.Harvian 

kiuas,piippu ,juomatelineet 
käsinojissa,musta palahuo-
pa.Valm.Suomessa.Myös 

muut mallit.Kulj.h-auton kär-
ry tai rahti. VAIN1998 € !!! 

0407760547 fi nnsermest.fi 

OSTETAAN
Romuautosi ym. rautaromut 

vaivattomasti rahaksi huippu-
hintaan. Laillinen/virallinen 
romuautojen vastaanottopis-
te. Meiltä myös romutustodis-
tus ja rekisteristä poisto. Ilman 
kustannuksia. Vain soitto nume-
roon 0500 335 595. Johan ta-
pahtuu. Vammalan Osamyyn-

ti Oy Autopurkaamo.

Helkama Raisu mopo, kunnos-
tuskelpoinen. 040-8471577.

Metalliromua. Autoista romu-
tustodistus. P. 040 764 7651/Mi-
ka Virtanen.

Kuolinpesät, lamput, korut, so-
ta, kulta, hopea, postikortit, de-
sign, retro, Artek ym. Jarmo Re-
kikoski 050 400 3419.

Moottoripyörä vanha Rojal 
tms. p. 044 304 0009.

Kuolinpesät, asuntojen tyh-

jennykset, lamput, taulut, kor-
tit, retro ym. Tarmo Hietaniemi 
044 9174141. Nopea tyhjen.

VUOKRALLE
TARJOTAAN

Henkilönostimia 4kpl, sekä 
myydään vesikourut, tikkaat, 
lumiesteet, tasot, ikkuna- ja 
reunapellit, piipun pellityk-

set ja hatut. Asennettuna tai 
osina. Sastamalan Peltityö Oy, 
Raamikatu 3. P. 0400-336577. 
Katso sastamalanpeltityo.fi 

Huittisissa henkilönostin DINO 
15 puh 0400532100

Luksusmökki Sastamalan El-
livuoren Satuniemessä. Syys-
marraskuun viikot/viikonloput 
edullisesti. Soita 041 441 0471. 
Katso www.huvila.net/928

Yksiö, Säkylä Iso-Vimma, kt, 
26,5 m2, v.340 € sis.veden, säh-
kön ja nopean netin! Vap.1.9, 
050 592 4433

Yksiö, saunalla, parveke lasi-

tettu. Vammalan keskusta-alue. 
Puh. 050-4000273

Huit kesk rt 1hk sau 44 m2 puisl 
Savenvk vap. 0400532100

Pakettiauto/minibussi 1+8/
hlöauto/kuomukärry, Tim-
jet-Autot, Harjukatu 2 B, 
0400 911 118, pakukauppa.fi .

Lomamökki Ylistenjärvel-

lä www.lomamokit.palve-
lee.fi . Tiedustelut ja varaukset 
p. 0500 332 734.

Ympärivuotiseen asumiseen 
pieni mummonmökki, Suo-
denniemi, WC, vesi, uunilämmi-
tys, pihasauna, asfalttitie, auto-
talli. Syyskuussa asumaan. 0400 
957 866

RT-yksiö + s 39m2 Talankylä. P. 
040 869 4175

KT-2h + kph + kk 43 m2. Vlan 
keskusta, hissi, ei parveketta, 
vuokra 450€ sis. lämmitys, 2kk 
vakuus. P. 0400-359 369.

VUOKRATA 
HALUTAAN

Lämminta varasto/työtilaa 
10-20 m2 Vammalan keskustan 
alueelta. Porin Jakelukeskus Oy. 
Altti Kotiranta 0500 722 251

Pieni omakotitalo 5-10 km sät. 
Huittisten kesk. 040 761 8055 t. 
040 8477 212

SEKALAISTA

piiput, takat, uunit, sokkelit, anturat

Edullisesti tuulilasit, myös 
tuulilasin korjaukset, kive-
niskut, halkeamat 1 v. takuu. 
Huoltokeidas Oy, Kokemäki 
(02) 546 1532. Av. ark. 8-17.

Mattokaupan Loppuvaras-

toa vielä jäljellä. Räsymatto-
ja ym.mattoja.Matonkudetta 
uutta ja vanhaa3€/kg.avoinna 
ke17.8-to18.8.klo 11.00-17.00.
Jokilevonkatu1 Huittinen.Kä-
teismaksu. Myös koneet myy-
dää .0504317483.

Päivämatka Tallinnaan 25.8. 
(to) 65€/hlö. Viisumivapaa Pie-

tarin matka 27.-31.10. (to-ma). 
2 yötä laivalla, 2 yötä hotellissa. 
Hinta tarkentuu myöh. Kylpylä-

matkat Viroon 6.-12.11. (su-la) 
Emmi 385€/aik/2hh (th), Viimsi 
390€/aik/2hh (ph), Tervise Pa-
radiis 415€/aik/2hh (ph). Jou-

lutorimatka Tukholma-Rii-

ka-Tallinna 26.-30.11. (la-ke) 
355€/hlö/2hh (2 yötä laivalla; 
B-luokan 2-hengen hytti, 2 yö-
tä hotellissa; 1 yö Riikassa ja 1 
yö Tallinnassa). Tre-talo Sami 

Hedberg - Kokovartalomies 

4 -show! 2.12. (pe) 50€/hlö. Ti-

lausliikenne Pekka Palmgren 
Ky 0400-631 830 www.pekka-
palmgren.fi 

Tallinnan hotellimatka 01.-
02.10. Viru hot. 149 €/2hh ja 
TALLINNAN hotellimatka 2 yö-
tä 07.-09.10. 199 €/2hh (kulj. 
Tallinn International Hevos-
Show) sekä PÄRNU KYLPYLÄ-
MATKA Jouluna 22.-27.12. 450 
€/2hh ph. hoitoineen. Kaikkiin 
kulj. Huittinen, Punkalaidun. 
Ilm. 0500-226505/ www.arton-
matkat.fi 

ALE! Paulan Putiikki, Martti-
lankatu 26. 0400 962676. REK-
RYn Ikkunanäyttelyn avajaiset/ 
Jaana Lewis to 18.8. klo 10-16. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Aitoa & asiantuntevaa hoiva-

palvelua Sastamalan alueella: 
tilapäinen kotipalvelu, lapsiper-
heiden kotipalvelu, omaishoita-
jien vapaa. Tmi Hoiva-Kirsikka, 
Kirsi Kallio puh. 045 1122952 , s-
posti: kirsikka2006@gmail.com

Terassi- ja parvekelasit, mar-
kiisit, sälekaihtimet, rullaverhot, 
asennettuna. 0400  592  884, 
www.kehysjapeilinurkka.fi 

Katon pesut ja maalaustyöt. 

Ilmainen kustannusarvio. CA 
Väritek Oy. P. 046 564 8295.

Pelti-, tiili-, varttikatot yms. 
muut rak. maalaukset, pesut. 
Pyydä tarjous. 040 5900 898.

Kaikki kello- ja jalometalli-

alan työt. Ilmainen arviointi. 
Vintage ja antiikkikellot huip-
puammattilaiselta. Nyt myös 
netissä www.villepietila.com 
Töiden vastaanotto ma 10-17 
(muutoin sop. mukaan). Maa-
kunnantie 2 Karkku, Sastama-
la 050-3628378 ville.pietila@

gmail.com

Kaikenrotuisten koirien trim-

mausta, Eläintarvikeliike 
Huacaya, Häijää, puh. 0400 
569 299

KIRPPUTORIT
Kirpputori Sanera Fix, Martti-
lankatu 17, Sastamala. Av. ark. 
10-18, la-su 10-15. Pöytävara-
ukset 040 816 7171 tai paikan 
päällä

Kirpputori Lähetyksen Löy-

tötupa Vammala. Onkinie-
menkatu 18. Av. ma-pe 10-17 
ja la 10-14. Ilmainen huoneka-
lujen noutopalvelu Sastamalas-
sa. Soita puh. 040 577 0841. Jo 
25 vuotta kirpputoritoimintaa.

Honkolan kirpputori, Keikyä, 
Honkolantie 23A on kesälo-
malla 14.-24.8. Tervetuloa jäl-
leen 25.8. alkaen.

Pikku-Berliinin (Erhonkadun, 
Ojansuunkadun, Tampereen-
tien ja Sarkiankadun rajaama 
alue) pihakirppis la 27.8.16 
klo 10-15. Paljon myyjiä! Paas 
tullen pöyhiin!

Myllymaan Rompepäivä 20.8. 
9-15.00.

KMV-kirppis Sastamala, Pesu-
rink. 5 Av. ma-pe 11-18, la 10-
15, su 12-15. Tervetuloa!

Kirppispäivät la 20.8.-su 21.8. 
11-17 Mouhijärvi, Porintie 3408. 
Paljon myytävää, myös vanhaa. 
Huonekaluja ym. Käteismaksu. 
Tervetuloa! 050 345 0387

ELÄIMET
Annetaan kissanpentuja. 045 
1764 064.

Riki 3-vuotias Venäjäntoy (lei-
kattu uros) ja Tifani, 4 kk Venä-
jäntoy, narttu etsivät hyvää uut-
ta kotia. Molemmat ovat erin-
omaisen kilttejä ja iloisia. Mo-
lemmilla koirilla on passit. Sas-
tamala GSM:0442072356

Uudista keittiösi!

ALUEVIESTILLÄ 
TAVOITAT
YLI 30 000 
TALOUTTA

JOKA VIIKKO
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BINGO

JAHTI 1500 EUROA!

€

JOKKISKISA
Risten radalla Kokemäellä 21.8. klo 11 alkaen

JOKKISKISA
Risten radalla Kokemäellä 21.8. klo 11 alkaen

NUORET, NAISET, EVK, YLEINEN
Pääsylippu 10e, alle 12-v. ilmaiseksi.
Tervetuloa! Järjestää Kokemäen Ua.

JOJJJOJOOOJOOOJJOOKK
n d a kRRRisRiisisstesttenteen en rarraraadaaddadaalalllallla la KoKKoKookeokkekeememmäemääeäeelelll

NUORET, NAISET

RRRR

Jetta Isopahkala Villiläntie 309, 32740 Sastamala
www.korventaustantila.net  Puh. 040 182 9977

KORVENTAUSTAN TILALLA
TAPAHTUU LA 20.8.

LÄHIRUOKASAFARI-PÄIVÄ KLO 10–16
 Tilamyymälässä tarjouksia  Makkaragrilli kuumana

 Muurinpohjalettuja  Eläimiä nähtävillä 
 Käsityö- ja taidetuotteita myynnissä

Tervetuloa!

alk./hlö 

             14€

VIKING GRACE
-VIIHDERISTEILYT
Lähdöt Sastamalasta 
lähes päivittäin! 

Hinta sis. risteilyn kuljetuksin.

ILONPITO 
SALLITTU!

               17€alk./hlö

matkapojat.fi

TAMPERE, Tuomiokirkonkatu 19 • tampere@matkapojat.fi • ma-to 9-17, pe 9-15
MYYNTIPALVELU: 010 2323 200 ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30

8,35 snt/puh + 3,2 snt/min,  matkapuh. 19,2 snt/min. Palvelumaksu 0€/netistä, muutoin 12€. Alk-hintaa ei kaikilla lähdöillä. 

Esiintyjinä laivalla mm.

Maija Vilkkumaa 20.8.,

Matti & Teppo 23.-24.8.,

Paula Koivuniemi 3.9.,
Jean S. 10.9.

Tanssit
La 20.8.2016 klo 20-24
Hyynilän Seuratalolla
Mouhijärventie 556, Sastamala

Esiintyjät:
Jari Pekkinen: 

Muusikko ja monitoimimies.
Henrik Perelló: 

Maailmankuulu viulutaiteilija

Tervetuloa! Järjestää Sastamalan PS.

Liput 10€
Buffetti

Puh. 040 168 0401
Rautavedenkatu 20, Sastamala

Pe 19.8.

Wolfgang
Liput 5 euroa, Showtime klo 22

Su 21.8.

Leo Big Band
Liput 10 euroa, Showtime klo 15

La 20.8.

Jani Wickholm
Liput 5 euroa,

Showtime klo 22

Matka-Merilä
Puh. (03) 433 5340

www.matka-merila.fi

Hotellimatkat Tallinnaan
ti-to 20.9. Sokos Hotelli Viru €/hlö
su-ti 25.9. Sokos Hotelli Viru €/hlö
la-su 1.10., 4.11., 19.11.  €/hlö

************************************
Käsityömatkat Tallinnaan

pe 7.10., 4.11.  €/hlö
************************************

Pikkujoulumatkat  
Vihulan kartanoon

la-su 12.11., 10.12. (illallinen) €/hlö
su-ma 4.12. (sis. illallisen)  €/hlö

************************************
Virkistysmatka Pärnuun

ma-to 29.8. Tervise Paradiis €/hlö
************************************

Hinnat sisältää kuljetukset 
Vammala-Kiikka-Pehula-Huittinen.

Palvelumaksu 5 €/varaus.

Matka-Merilä
Puh. (03) 433 5340

www.matka-merila.fi

Jurmala & Riika
ma-to 29.8. Jurmala Spa  €/hlö
Lisämaksusta retki Turaidan linnaan! 

************************************
Vihulan kartano ja  

rantakylät
su-ti 25.9. sis. 1 x illallinen  €/hlö

************************************
Opastettu matka Roomaan
ke-su 16.11.  €/hlö

************************************
Teneriffa ( 11 pv) 

7.-17.2.17 all inclusive  €/hlö
************************************

Torremolinos
ma-ma 3.-10.4.17 opastettu  €/hlö

************************************
Doc Martinin ja Agatha 
Christien maisemissa

pe-ma 19.-22.5.17 opastettu  €/hlö
************************************
Hinnat sisältää myös kuljetukset  

Vammala-Kiikka-Pehula-Huittinen.  
Palvelumaksu 5 €/varaus.

JUKOLAN BINGO
VAMPULASSA URHEILUTALOLLA
Maanantaisin klo 18.15. alk.

JAHTI 1.800 €
2 x 200 € €

ym. hyviä palkintoja.  
Tervetuloa!  Vampulan Urheilijat

KIIKOISTEN SEURANTALON 
KESÄLAVALLA Kiikostentie 47
Possuannoksia klo 19 alkaen

 (sis. salaattia, patonkia ym.)
Karaokeisäntänä Tane

PE 19.8. klo 20-00.30

POSSU-
KARAOKE

HIPPOKISAT KIIKOISISSA
Ti 30.8. klo 18:00 Kiikoisten Toukolan koulun kenttä

Ilmoittautuminen klo 17:30 alkaen

Lajit ja sarjat: 
Sarjat 2003 syntyneistä alkaen, 

lajeina juoksu ja pituushyppy

Kaikki osallistujat palkitaan!

Tervetuloa viettämään mukavaa liikuntailtaa 
Hanna Hipon kanssa!

Mansikkaa
Vadelmaa
Hernettä

Maatilapuoti ja kesäkahvila avoinnaM tilM il a avoiiiiiiiiinnnnnnnnnaaaaa

MEHUASEMA!

ROMPEPÄIVÄ
Myllymaan perinteinen

Lauantaina 20.8.2016 klo 9-15Lauantaina 20.8.2016 klo 9-15

Puhvetti. Ilmainen sis. pääsy ja parkki.
www.urheiluseuralahto.fi

Myllymaan Urheilutalolla
Putajantie 575, 38210 Sastamala

Pirunvuoren Kivilinnan
110-vuotisjuhla

Sastamalan kaupunki, kulttuuripalvelut

Pirunvuoren 
opastuskierrokset 

klo 11.30-13 ja 13.30-15

Kahvitarjoilu 
klo 11-15

Kivilinnan näyttely 
on avoinna klo 11-17

Vapaa pääsy, 
tervetuloa!

Lauantaina 20.8.2016 
Kivilinnalla, Ellivuorentie 131

LALLI-BINGO

www.koylionlallit.fi/palloilu

e e e

JAHTI 2.400 €

Laaja 
jakelu 

joka viikko

DIABETESMESSUT
2016
23.-24.9.2016, TAMPERE-TALO

Lähtö Kiikan uimahallilta klo 8.30 ja Vammalan linja-autoasemalta klo 9.00. Paluu noin 
klo 17. Matkan hinta 10€/osallistuja sisältää bussikuljetuksen ja pääsylipun. Perillä 
omakustanteinen lounas.  Retki on kaikille avoin eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Messut tarjoavat uusinta tietoa, toiminnallisia pisteitä ja laajan näyttelyalueen. 
Lisätietoa www.diabetesmessut.fi. Paluumatkalla poikkeamme yllätyskohteeseen.

Paikkoja on rajoitetusti. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 30.8. tekstiviestillä tai 
soita iltaisin: Eila Suominen 0400 723 772 tai Liisa Merinen 050 523 0978

Retki diabetesmessuille Tampere-taloon lauantaina 24.9.2016

Sastamalan 
diabetesyhdistys

Erkkiläntie 17-21, HUITTINEN P. 044 056 5610

15€

Huittisten keskustasta 6 km Taikayöntietä (tie 230) Punkalaitumelle päin.

TEEMU ROIVAINEN & HOVINARRIT

MYRSKYTUULI15€

SU 21.8. klo 17-21.00
VUOROHAKU

FBI-BEAT 15€

KE 24.8. klo 20-00.45
NAISTENTANSSIT

TÄNÄÄN KE 17.8. klo 20-00.45 NAISTENTANSSEISSA

KAHVIO   TERVETULOA!   IRJA JA ESA

petäjoen paviljongilla
tanssitaan

Petäjoentie 239, Loimaa. Tiedustelut 0400 726 546

Lauantaina 20.8. klo 20-00.15 

ATLAS JA TIMO RAUTALA 12 €
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Sertifi oidulla toimintajärjestelmällä kohti 
parempaa asiakastyytyväisyyttä

 ▶Kiviniitty Oy uudisti toimintajärjestelmänsä sertifi oinnin ensimmäisten joukossa vastaamaan 
laadunhallintastandardin uusia vaatimuksia.

 • Alueviesti
toimitus@alueviesti.fi 

Kiviniityn Auto- ja maata-
louskonehuolto on uudis-
tanut ensimmäisten jou-
kossa toimintajärjestel-
mänsä sertifioinnin vas-
taamaan vuonna 2015 
uudistuneen laadunhal-
lintastandardi ISO9001 tu-
kemaa johtamisajattelua. 

Yrityksen toiminta-
järjestelmä on sertifioi-
tu vuonna 2007. Pohjaa 
omalle johtamisjärjestel-
mälle ryhdyttiin luomaan 
jo vuonna 2005, kertoo 
kehityspäällikkö Jarkko 
Selus. 

Sertifi kaatti uudistetaan 
kolmen vuoden välein. 
Ensimmäinen uudistus ta-
pahtui 2010, toinen 2013 
ja kolmas tänä keväänä. 

"Tuorein uudistus toi toi-
minnan johtamiseen uu-
sia painotuksia. Erityises-
ti painottuu asiakaslähtöi-
syys, mikä ei sinänsä Kivi-
niityn toiminnassa ole uu-
si asia. Toisaalta kaikessa 
toiminnan kehittämisessä 
uusi standardi opastaa ar-
vioimaan muutoksiin liit-
tyviä riskejä ja mahdolli-
suuksia."

 ■ SELUS myöntää termin 
ISO9001:2015 kuulosta-
van hienolta. 

"Jo sanat standardi ja ser-
tifikaatti saavat varmas-
ti monet hämilleen. Kyse 

ei kuitenkaan ole mistään 
pilkun viilaamisesta, vaan 
toimintajärjestelmästä, jo-
hon koko yrityksessä on 
sitouduttu."

Se, että sertifi kaatti uu-
distetaan säännöllisin vä-
liajoin, on kehityspäälli-
kön mukaan pelkästään 
hyvä asia. 

"Olen itse ollut kehittä-
mässä meidän toiminta-
järjestelmäämme nyt yh-
deksän vuotta, joten se 
alkaa olla tuttu. Standar-
di pitää mieltää lähinnä 
muistilistaksi hyvän joh-
tamisen tunnuspiirteistä, 
muuten johtamisjärjes-
telmää on vaikea muo-

kata omaa liiketoimintaa 
tukevaksi ja kehittäväksi." 
Järjestelmän toimivuutta 
arvioidaan auditoinnein. 
Selus kertoo auditoinnin 
olevan ennen kaikkea yri-
tyksen ja organisaation 
johdon työkalu. 

"Ulkopuolisia auditoin-
teja tehdään yhdeksän 

kuukauden välein. Itse 
koen, että ne ovat johdon 
sparrauspäiviä, jotka pis-
tävät miettimään miten 
toimintaa voisi kehittää 
edelleen."Ulkopuolisten 
auditointien lisäksi yri-
tyksessä tehdään sisäi-
siä auditointeja erillisen 
suunnitelman mukaisesti. 

Myös asiakaspalautteiden 
johdosta saatetaan audi-
toida omaa toimintaa.

"Ennen kuin vastaus pa-
lautteeseen lähtee asiak-
kaalle, asia käydään läpi 
ja mietitään, onko palau-
te käsitelty järjestelmän 
mukaisesti. 

"Seluksen mukaan kaik-
ki yrityksessä ymmärtävät 
jo, ettei auditointi ole mi-
kään mörkö. 

"Yhtään lippua ja lap-
pua ei täytetä pelkästä 
täyttämisen ilosta, vaan 
kaikella on selkeästi mää-
ritetty merkitys."

 ■ ASIAKASTYYTYVÄI-
SYYSKYSELYJÄ yrityk-
sessä tehdään oman toi-
minnan kehittämiseksi. 

"Asiakaslähtöisyys ja 
palvelun jatkuva paran-
taminen ovat toimintam-
me peruskiviä. Koska yri-
tyksessä on paljon eri teh-
tävissä toimivia työnteki-
jöitä ja erilaisia työnku-
via, pitää kaikilla olla yh-
teiset pelisäännöt. Vain 
siten prosessi toimii ja si-
tä voidaan kehittää halli-
tusti.

"Yksi toive Seluksella 
on. 

"Sanahirviöitä voisi ke-
ventää. Standardien si-
jaan voisi puhua ihan yk-
sinkertaisesti ajattelumal-
lista ja sertifi oinnin voisi 
mieltää ulkoisen osapuo-
len hyväksynnäksi."

Kehityspäällikkö Jarkko Selus kertoo asiakaslähtöisyyden ja palvelun jatkuvan parantamisen 
olevan Kiviniityssä toiminnan peruskiviä. 

Roskakävelyllä
kaupunki siistiksi

 ▶Sastamalassa tartutaan 27. elokuuta muovipusseihin ja lähdetään 
yhteisvoimin keruutalkoisiin.

Sastamalassa lähdetään ensi viikon lauantai-
na 27.8. yhteisvoimin siistimään kaupunkia. 

 • Katri Mäkinen
toimitus@alueviesti.fi 

Silloin kun moni ikäise-
ni oli pieni, ei roskia hei-
telty luontoon ja teiden 
varsille. Moniko nykyme-
non melskeessä tietää, et-
tä muovipullo maatuu 
450 vuotta, kalastussiima 
600 vuotta tai että eläi-
met tukehtuvat vesistöis-
sä vaaniviin muovipussei-
hin. Luontoon rikottu la-
si aiheuttaa paljon kärsi-
mystä niin ihmisille kuin 
eläimille eikä maadu kos-
kaan. 

Oletko ollut paikalla, 
kun siimaan sotkeutunut 
tai katiskaan satimeen 
jäänyt lintu kuolee, ei-
kä kukaan muu kuule ei-
kä näe sen eloonjäämis-
kamppailua? 

Hän, joka on, ei unoh-
da näkemäänsä koskaan, 
vaikka pelastuslaitos kii-
tää paikalle usein kiitettä-
vän ripeästi, kun itse on 
osunut onnettomuuspai-

kalle liian myöhään, sa-
tunnaisena kulkijana.

Sastamalan Opisto, 
Vammalan retkeilijät ja 
entistä ehompana akti-
voitunut Sastamalan ym-
päristöyhdistys järjestä-
vät "roskakävelyn" 27.8., 
Suomen luonnon päivä-
nä. 

Kävelyn aluksi kokoon-
nutaan Sastamalan Opis-
tolle klo 10. Opistolla jae-
taan keruualueet ja ha-
jaannutaan kaupungin 
puistoihin, Kokemäenjo-
en rantamille ja kaupun-
gin kaduille roskia kerää-
mään ja kaupunkiluon-
toa ihmettelemään. 

Kello 14 kokoonnutaan 
uudelleen opistolle roska-
saaliista tarinoimaan ja 
kokemuksia vaihtamaan, 
mehutarjoilun merkeissä. 
Roskasäkit noutaa pois 
kaupunki.

Ota mukaan vahvat 
hanskat, muovipusseja, 
hyvä ystävä, kamera ja 
iloinen mieli. 

Meistä jokainen voi vai-
kuttaa siihen, ettemme 
kuormita kaunista elin-

ympäristöämme sitä ros-
kaamalla. Kaikki rohkeas-
ti mukaan! 

Suosi mainostajiamme
He tarjoavat sinulle 

tämänkin Alueviestin

Sovi remontin
parhaat

asennusajat nyt!

Nyt on IKKUNA-, OVI- JA 
KATTOREMONTIN aika!

Tuomo Järvenpää
0400 765 521
Markku Koistinen
0400 670 397 www.tiimi-ikkuna.fi

 

 
www.kymppi-katto.fi

”Minäkin valitsin Kymppi-Katon jaTiimi-Ikkunat!- Juha Mieto

Pihla jälleenmyyjäsi:
Tommy Kujanpää
Puh. 040 711 5829

IKKUNAT JA OVET 
ASENNETTUNA!

ALANSA VAHVA 

AMMATTILAINEN.
Paras takuu 

Pihlalta 25 vuotta

HUIPPU-

RAHOITUSEHTO

Kysy tarjous!
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Herkkutorilta to-la

399
rs

TORSTAINA ALKAATT

TARJOUKSET VOIMASSA TO–SU 18.–21.8., ELLEI TOISIN MAINITATT

Kilon rasia!

Alkuviikon tarjoukset 22.–24.8.

NYT SUURI  
ERÄ HEDELMIÄ
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HK Popsi
Grillinakki
tai kevyt 10
Nakkimakkara
300 g (3,30/kg)
rajoitus: 3 pkt/talous

Maatilan parhaat
Juustoviipaleet
500 g (5,98/kg)

l iiiOOuululuulalaaininneen
Reilu viipaleeti eeR i iiiReReeiilulu vviiiipipapaaleleeeetet
500-550 g 55000-0--55550 g 
(1,82-2,00/kg)(1(11,8,882-2--2,2,0,000/0//kgkgg)

Kotivara
Venäläiset 
meetvurstit
450 g (8,87/kg)

699
kg

100
kpl

299
kpl

599
kg

299
rs

a990
kg

1195
kg 690

kg 1790
kg 1695

kg

099
pkt 299

rs

100
ps
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399
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250
2 pkt 499

rs

099
ps059

kg 099
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100
ps 400
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500
2 kpl

400
2 ps985

15-pack

199
pkt 100

tlk

uto

TT

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh iiiiiiiiiiihhhihhhviii

Arla Natura

Kermajuusto
1 kg (2,99/kg)
rajoitus: 2 kpl/talous
Ilman korttia 6,99 kpl (6,99/kg)

Arla
Meijerivoi
500 g (2,50/kg)
normaalisuolainen
rajoitus: 1 erä/talous
Yksittäin 2,39 pkt (4,78/kg)

Atria
Viljaporsaan 
fileepihvi
naturel 700 g ja
fariini 1 kg (4,99-7,13/kg)

Punajuuri, lanttu ja 
kesäporkkana
1 kg (0,99/kg), Suomi

Tumma luumu
Puola

Avomaankurkku
säävaraus, Suomi

Hartwall Jaffa
Tuutti
63 g (7,78/kg)
laktoositon
rajoitus: 5 kpl/talous

Panda Lakupala
Lakritsipussit
250 g (4,00/kg)
ei lakumix
rajoitus: 3 ps/talous

Fazer Share Fun
Makeispussit
280 g (7,14/kg)
Aarrearkku, Ässä,

g ( , g)

Pantteri ja Skolekridt

Omo ja Surf
Pyykinpesunesteet
1 l (2,50/l)
Yksittäin 2,99-3,99 kpl
(2,99-3,99/l/kg)

Taffel Mega
Perunalastut
235-325 g 
ja Taffel
Cheese Stars
160 g (6,15-12,50/kg)
Yksittäin 2,79 ps (8,58-17,43/kg)

Coca-Cola ja 
Coca-Cola Zero
0,33 l (1,54/l)
sis. pantit 2,25

Snellman
Tosi mureat
leikkeleet
150-200 g 
(9,95-13,27/kg)

Valio
Appelsiinimehu
1 l (1,00/l)
rajoitus: 3 tlk/talous
Ilman korttia 1,59 tlk (1,59/l)

KHK

ika-nautaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi
auhelihaja
kg (3,99/kg)1 k

Irtomakeiset
rajoitus: 2 kg/talous

Broilerin
ohutleike
340-420 g (7,12-8,79/kg)
Ilman korttia 3,99 kpl (9,50-11,74/kg)

5€

Roismalan risteys, Sastamala
ark. 7-21, la 8-20, su 10-20
puh. 010 470 1820
(Puhelun hinta 0,0821 €/puhelu + 0,119 €/min) 
outi.vesanen@k-supermarket.fi

Herkkutori 
ma-to 8-18, 

pe 8-20, 
la 8-16, 

jsu suljettu

1€
kg/ps/rs

2 pkt

PA
LV

ELE
M

M
E

KESÄAJA
N

SUNNUNTA
IS

IN
 1

0-2
0

Yksittäin 2,55 ps (9,11/kg)

KivikylänK
anhanjaWWanhannjan nnakit

3000-380 gg
Huuiluntuuhti grrillimaakkaratat 
4000 g
Kuunkkukkinkkuu ja 
Saavumauukas mmaalaiiskinkkku
2200-250 g

Palvarin lihapyörykät, Palvaarin l apyö kät
iha-,maksa- ja jauheeliha- aksa-- j

tlindsttröminppihvit 
350-3880 g sekä
Pulledd pork tai
PuP lledd turkeey 
2215-2500 g
((6,25-111,63/kg)

VALITSE  

NÄISTÄ!

-57% -25%

-37%

Ykksittäin 2,955-4,09 pkt ((7,38-17,233/kg)

HK
Herkku-
maksamakkaratttttttttt
300 g (5,00/kg)
Yksittäin 2,25 kpl (7,50/kg) 300

2 kpl
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