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Vakka-Suomessa, johon Laitila Varsinais-Suomessa kuuluu, 
eletään vahvaa kasvua. Laitilalaisen elinkeinorakenteen 
kehittyminen näkyy yritysten kasvuna, uusien työntekijöiden 
palkkaamisena sekä investointeina. Kaupungin työpaikka-
omavaraisuus on yli 100 %. Uudet työpaikat vahvistavat 
kaupungin elinvoimaisuutta ja houkuttelevat kaupunkiin 
uusia asukkaita yhdessä Uudenkaupungin autotehtaan kanssa. 
Viime vuonna väkilukumme kasvoikin 107 asukkaalla. 
Tervetuloa asumaan ja elämään Laitilaan!
 Laitilan kaupunki onkin panostanut asukkaiden palveluihin 
ja vapaa-aikaan. Meillä on hyvät puitteet harrastaa niin 
liikuntaa kuin kulttuuriakin. Esimerkkeinä mainittakoon uusi 
monitoimihalli, jäähalli, uimahalli ja kesällä uuden ilmeen 
saava yleisurheilukenttä. Kulttuuripuolella peruskorjauksella 
ehostuu Kustaa Hiekan Lukutupa. Tänä vuonna kaupunkiin 
valmistuu uusi päiväkoti ja uusi vuokrakerrostalo.
 Erityisen iloinen olen Asukasluotsi-hankkeesta, joka 
toteutetaan yhdessä naapurikuntien kanssa. Hankkeen avulla 
pystymme toivottamaan uudet kaupunkilaiset tervetulleiksi 
asumaan ja viettämään vapaa-aikaa palveluiden parissa. 
Asukasluotsi-hanketoiminnassa uusiin asukkaisiin otetaan 
yhteyttä, heitä autetaan kotoutumaan opastamalla ja 
ohjaamalla, myös tapahtumia järjestetään.
 Laitilassa ollaan siis positiivisten asioiden ja kasvu-
haasteiden äärellä. Ne vievät meitä mukavasti kohti 
elinvoimaisempaa seutukaupunkia.
 Oikein hyvää vuotta 2018 laitilalaisille, Laitilassa  
vieraileville ja kaikille, joiden sydän sykkii Laitilalle.

Johanna Luukkonen
kaupunginjohtaja

Laitila kulkee     
vahvaa nousua

LAITILA IS CURRENTLY 

EXPERIENCING A TIME OF STRONG 

GROWTH. POSITIVE DEVELOPMENTS 

IN THE ECONOMIC STRUCTURE ARE 

VISIBLE IN THE FORM OF GROWING 

COMPANIES, INCREASED HIRING OF 

EMPLOYEES AND INVESTMENTS. 

LAITILA’S WORKPLACE SELF-

SUFFICIENCY IS MORE THAN 100 

PER CENT. THE CITY HAS INVESTED 

IN IMPROVING ITS SERVICES AND 

RECREATIONAL INFRASTRUCTURE. 

FOR EXAMPLE, THE CITY PROVIDES 

EXCELLENT CULTURAL AND SPORTS 

OPPORTUNITIES. IN ADDITION, THE 

CITY HAS LAUNCHED A PROJECT 

CALLED ASUKASLUOTSI TO 

SUPPORT THE INTEGRATION OF NEW 

RESIDENTS. WELCOME TO LAITILA!
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Meeri Pukki (vas.) ja Maija Kajander Laitilan Nuorisoverstaalta.

Laitilan Kukko Helles on päässyt myyntiin Ruot-
sin Systembolagetiin. Laitilan Wirvoitusjuoma-
tehdas Oy:n toimitusjohtajan, Rami Aarikan, 
mukaan tavoitteena on, että Kukko Helles olisi 
vuoden sisällä Systembolagetin myydyin suoma-
lainen olut. Jatkossa Wirvoitusjuomatehdas tulee 
tarjoamaan myös muita Kukko-oluita ja tehtaan 
tuotteita Ruotsin markkinoille. Tehtaalla tuuma-
taan, että mahdollisuudet menestyä länsinaapu-
rissa ovat hyvät. 
 − Ruotsin monopoli sopii hyvin Laitilalle. 
Ruotsissa on yli 300 pienpanimoa, mutta kaik-
ki ovat todella pieniä. Meidän kaltaistamme isoa 
pienpanimoa ei Ruotsista löydy. Uskoaksemme 
meillä on kilpailuvalttina tasalaatuisuus, visuaa-
linen poikkeavuus ja ympäristöarvot, luonnehtii 
Aarikka. 
 Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta kun 
Laitilan Kukko matkustelee ulkomailla. Vuonna 
2016 se sai jalansijaa jopa Yhdysvalloissa asti. 
Yhdysvaltojen ja Ruotsin jälkeen suuntana on 
itä. Ensimmäinen näyte-erä Kukko-oluita on 
nimittäin lähtenyt juuri Kiinaa kohti. Myös Ete-
lä-Korea, Singapore ja Japani ovat vientisuunni-
telmissa. 
 − Mikäli kaikki menee hyvin Kiinan osalta, al-
kavat varsinaiset toimitukset jo kuluvan vuoden 
aikana. Jakelijakumppanina meillä tulee olemaan 
täysin uudella konseptilla toimiva suuri edellä-
kävijä. Elämme mielenkiintoisia aikoja, Aarikka 
hehkuttaa. 
 Maultaan pehmeä ja täyteläinen Kukko Hel-
les on suodatettu vaalea pohjahiivaolut. Olut-
tyyppi on saanut alkunsa Saksassa ja sen ma-
kuprofiili löytyy perinteisen lagerin ja pilssin 
välimaastosta.

Laitilan Nuorisoverstas on hankkinut Side-by-Side -pyörän. Monipalvelukeskus Palk-
keella oli vastaavanlainen menopeli aiemmin lainassa Turusta, mistä heräsi ajatus 
oman pyörän hankkimiseen. Pyörää säilytetään jatkossa Palke 7:n tiloissa, josta sen 
voi myös varata omaan käyttöön.
 − Side-by-Side -pyöräily voi olla monille voimaannuttava kokemus. Kaksin poljet-
tava pyörä lisää liikuntarajoitteisten liikuntamahdollisuuksia ja on muutenkin moni-
puolinen työväline fyysisessä ja henkisessä kuntoutuksessa. Asiakkaan ja ohjaajan on 
helppo keskustella rauhassa pyöräilyn ohessa, mikä ei välttämättä suuressa ryhmässä 
onnistu, tuumailee Laitilan Nuorisoverstas ry:n Merja Suominen.
 − Tämä hankkimamme polkupyörä ei olekaan mikään lelu, vaan tarkoitettu ensi-
sijaisesti laitilalaisille erityisryhmille, jotka saavat käyttää pyörää rajoituksetta. Pyörä 
saatiin hankittua useiden yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden avustuksella.
 Laitilan Nuorisoverstas ry kiittää: Finnbrode Ky, Jarno Uusitalo, Jaska Leinio Ky, 
Jäspin pyöräliike Ky, Laitilan seudun ympäristöyhdistys ry, Lions Club Laitila, Lions 
-Club Untamoinen, Saint Gobain Glas Finland Oy, Sonja Laine, SteelKing Oy, TEE-
HOO Myynti ja Vexve Oy. Erityiskiitokset Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka 
ry:lle ja Terhi Sinisalolle, sekä Palke 5:n työntekijöille.
 Laitilan Nuorisoverstas ry:n väki toivottaa turvallisia ja antoisia pyöräilymatkoja 
kaikille käyttäjille. Toivottavasti pyörästä on mahdollisimman monelle iloa!

PS. Muistakaa käyttää kypärää!

Side-by-Side lisää 
liikuntamahdollisuuksia

Kukko kiekuu 
nyt myös 
länsinaapurissa
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Laitilan Leipä panostaa jatkossa entistä näkyvämmin gluteenittomiin tuotteisiin. Tätä varten 
yritys perustaa Laitilan keskustaan uuden leipomon. 
 – Teimme jo kolmisen vuotta sitten ensimmäisiä koeleivontoja. Olemme nyt kaksi vuotta 
leiponeet gluteenittomia tuotteita valikoiman koko ajan kasvaessa. Tuotanto aloitettiin eril-
lisessä pienessä tilassa, jotta saisimme selvyyden kysynnästä; eikä meillä pienenä leipomona 
ollut mitään mahdollisuutta edes haaveilla muusta, kertoo Laitilan Leivän toimitusjohtaja 
Mika Heinonen. 
 Ideana oli kehittää gluteenittomia vaihtoehtoja, jotka olisivat maultaan yhtä meheviä ja 
maukkaita kuin tavanomaiset leipomotuotteet. Kuluttajat ja kaupat innostuivat gluteenitto-
mista tuoteuutuuksista siinä määrin, ettei tarjonta pysynyt enää kysynnän perässä. Oli pakko 
laajentaa. Uuden leipomon tuleva sijainti puolestaan oli alusta asti selvillä: 
 – Muita paikkakuntia olisi ollut suorastaan tyrkyllä, mutta mihin Laitilan Leipä nyt kotoaan 
lähtisi, Heinonen summaa.

Munax Oy esittelee uudenlaisen kahvijuoman, 
Egguccinon. Kahvista ja vaahdotetusta Proegg 
Valkuaisesta koostuva Egguccino sopii kaikil-
le, jotka haluavat nauttia kahvinsa terveellisesti, 
proteiinin kera. Vaahdon voi halutessaan ma-
keuttaa sokerilla, stevialla tai vaikka hunajalla.
 − Kahvi kuuluu suomalaisten elämään niin 
arjessa kuin juhlassa. Egguccino vastaa trendei-
hin; itse tekeminen, proteiini, kotimaisuus ja 
lähellä tuotetut elintarvikkeet nostavat päätään 
koko ajan, kuvailee Munax Oy:n markkinointi- 
ja viestintäjohtaja Lisa Savola.
 Vuonna 2003 perustettu Munax Oy on in-
novatiivinen täyden palvelun kananmunatalo. 
Kaikki yrityksen kananmunat tulevat suomalai-
silta perhetiloilta. Munax Oy:lle on myönnetty 
kansainvälisen vaatimustason FSSC 22000 -elin-
tarviketurvallisuusjärjestelmän sertifikaatti.

Tehtaanmyymälät  
Laitilassa

OTZSHOES Outlet
Kalevanpojantie 2, 23500 Laitila
Avoinna: ma, ke, pe klo 12–16

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas
Limonaadikuja 4, 23800 Laitila
Avoinna: ma−pe klo 10−15

Saloniemen Juustola
Salorannantie 166, 23800 Laitila
Avoinna: la klo 11–15 tai sop. mukaan

Laitilan Leipä laajenee 
gluteenittomasti

Munax Egguccino  
– kuohkeampi kahvinautinto

Laitilan Tanssikanala avaa ovensa taas kesäkuun alus-
sa. Talvi on käytetty tehokkaasti uuden ohjelmiston 
hautomiseen. Aiempaan tapaan Tanssikanalan voi 
vuokrata myös omien tilaisuuksien järjestämiseen. 
Vuodesta 2016 tanssipaikkana toiminut Tanssikanala 
sijaitsee ihastuttavan maatilan pihapiirissä ja on aiem-
min toiminut nimensä mukaisesti oikeana kanalana.

Tiedustelut: 
Katriina Kaitila
0400 948 144
katriina.kaitilah@lailanet.fi 

Hannu Karttunen
0400 293 998

Kanalassa tanssitaan taas kesällä
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APILANIITYN  
päiväkoti valmistuu

MAINIOT PALVELUT        LAITILASSA

– Rakennustyöt ovat käynnissä ja valmista pitäisi olla syksyn toimintakauden käynnis-
tyessä, sanoo sivistystoimen johtaja Heli Kiertokari-Laitinen. 
 Apilaniityn päiväkoti on huomattava parannus Laitilan päiväkotitilanteeseen, sillä ensi 
kertaa tilat on suunniteltu alusta pitäen päiväkotikäyttöön uusien opetussuunnitelmien 
mukaisesti. Lisää tilaa on erityisesti vuorohoidolle, jonka tarve on kasvanut. Apilaniityn 
päiväkoti tulee olemaan seitsenosastoinen ja sinne tulee tilat noin 170 lapselle. Tiloissa 
hoidetaan myös esiopetusta.  
 Nimi Apilaniitty tulee prosenttitaidehankkeeseen liittyen Ann Sundholmin ja Oona  
Tikkaojan teoksesta Apilaniitty, joka tulee koristamaan päiväkodin pihaa.
 – Tärkeä kriteeri teokselle oli, että se on käyttötaidetta, johon lapset saavat koskea, 
Kiertokari-Laitinen perustelee.
 Teoksessa on istutetun apilaniityn keskellä kolme kolmemetristä apilaa, joiden kukat 
on valaistu. Lapset voivat istua ja leikkiä piilosta lehtien lomassa.
 Laitilan päiväkotitilanteeseen on luvassa parannuksia myös tulevaisuudessa, sillä suun-
nitteilla on Apilaniityn lisäksi myös toinen päiväkoti.

Meijerin alueelle Palken monipalvelukeskuksen viereen 

valmistuu tulevana syksynä uusi Apilaniityn päiväkoti.

Perhekeskus Mukulavintti tarjoaa 
toimintaa lapsiperheille

Lasten hyvinvointia ja vanhempien voimavaroja tue-
taan Laitilassa jatkossa uuden sote-mallin mukaises-
sa perhekeskus Mukulavintissä. Sen toiminnassa vah-
vistetaan vanhemmuutta ja vanhempana toimimista, 
edistetään lapsen hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta 
sekä tarjotaan lapsen kehityksen mukaista toimintaa. 
Vanhemmat saavat halutessaan myös tukea kasvatus-
tehtävässään. Yhdessä Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton kanssa järjestettävä perheiden ja lasten avoin 
kohtaamispaikka tarjoaa monipuolista toimintaa ja 
aktiviteetteja perheiden ja isovanhempien yhteiseen 
toimintaan.

Perhekeskus Mukulavintti, Sairaalantie 2, 
neuvolan yläkerta

Pyydä apua! -napilla tukea 
lapsiperheille

Lapsi- ja perhepalveluita kehitetään uudella Laitilan 
verkkosivuilta löytyvällä Pyydä apua! -napilla. Se on 
matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava, jota 
painamalla kuka tahansa voi pyytää apua tai palvelua, 
jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotain ajasta ja 
paikasta riippumatta. Palvelua on mahdollisuus käyt-
tää myös nimettömänä. Avunpyyntöihin reagoidaan 
viimeistään seuraavana arkipäivänä ja vastaajina ovat 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Sen kaut-
ta voidaan ohjata myös järjestöjen palvelujen pariin. 

www.laitila.fi/pyydaapua

Päivätoimintaa ikäihmisille 
Kaukolankodin aulassa

Laitila alkaa tarjota Kaukolankodin aulassa vanhusten 
päivätoimintaa viidesti viikossa. Mielekkään tekemisen 
avulla tuetaan vanhusten entistä laadukkaampaa hoi-
toa ja hyvää elämää. Laitila on myös kärkikuntana mu-
kana Voimaa vanhuuteen -hankkeessa, jonka tavoit-
teena on lisätä liikuntaa ikäihmisten elämässä ja tuoda 
esiin liikunnan positiivisia hyötyjä elämänlaadulle.

Ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille

Laitila on tarjonnut vuoden 2018 alusta lähtien mak-
suttoman ehkäisyn kaikille alle 25-vuotiaille. Myös 
muilta paikkakunnilta tulevat ja Laitilassa opiskelevat 
voivat käyttää ehkäisyneuvolan palveluja.

UUTTA: Terveyskeskuksen iltavastaanotto  
palvelee maanantaisin klo 18 asti!
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Rakenteilla oleva vuokrakerrostalohanke on jo kolmas tällä vuosikymmenellä 
valmistuvista kohteista Laitilassa. Uuteen kerrostaloon tulee 32 huoneistoa, 
jotka ovat vuokrattavissa 1.9.2018 alkaen. Huoneistot ovat pääasiassa kaksioita, 
mutta yksiöitä ja muutama neljän hengen huoneistokin on mukana. Vuokrat 
vaihtelevat huoneiston koosta riippuen. Hakuohje vuokrataloihin ja lisätietoja 
hankkeesta löytyy sivulta www.laitila.fi. Lisäksi elokuussa 2018 vapautuu Har-
tikkalan alueelta entisestä oppilasasuntolasta noin 30 huoneistoa. Lisätiedot 
vuokrahuoneistoista: Tiina Mäkelä, tiina.makela@laitila.fi, 050 5180594

Uusia asuntoja valmistumassa Laitilaan

Kaikki Laitilan koulut ovat mukana Liikkuva koulu 
-hankkeessa, jonka ideana on lisätä lasten ja nuorten lii-
kuntaa koulupäivän aikana. Osassa kouluista toiminta on 
jo pitemmälle vietyä, osassa vasta käynnistymässä.
 Liikkuva koulu -toimintaan kuuluu Laitilan kouluissa 
muun muassa pidennettyjä, liikuntaan suunnattuja väli-
tunteja, joiden aikana oppilailla on mahdollisuus lainata 
koulun liikuntavälineitä ja liikkua koulun saleissa ja ul-
kotiloissa. Lisäksi koulujen lattioihin on tehty tai tekeillä 
liikkumaan innostavia teippauksia. Liikkuva koulu -kon-
septissa on olennaista, että toimintaa suunnitellaan ja to-
teutetaan yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. 
 Kappelimäen alakoulussa Liikkuva koulu -toimintaan 
kuuluvat seurakunnan ja nuorisotoimen ohjaamat väli-
tunnit ja luokkakohtaiset sisävälitunnit salissa. Oppilaiden 
käytössä on sisäkiipeilyseiniä, leuanvetotankoja, jumppa-
palloja, patjoja ja seisomatyöskentelypisteitä. Istumista 
pyritään katkaisemaan taukojumpilla, kävelylenkeillä tai 
kuntoradalla. Koulussa tehdään myös Breikkeri-tehtäviä 
ja siellä on toteutettu liikunnallinen joulukalenteri, Suomi 
100 -välkkämaraton sekä Unelmien liikuntapäivä.
 Varppeen yläkoulussa on kehitetty pihaa, ja lisää lii-
kuntamahdollisuuksia on tulossa myös tulevaisuudessa. 
Hankkeessa mukana olevissa kouluissa on pyritty lisää-
mään opetuksen toiminnallisuutta ja opettajia on koulu-
tettu toiminnallisiin opetusmenetelmiin. Toiminnalliseen 
opetukseen liittyen kouluissa on muun muassa säädettä-
viä työtasoja ja erilaisia istumisratkaisuja. 
 Liikkuva koulu -hanke on yksi hallituksen kärkihank-
keista, sillä fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen on kan-
santerveydellisesti ja -taloudellisesti merkittävä tekijä. 
Toiminnallisuus ja fyysinen aktiivisuus lisäävät tutkimus-
ten mukaan oppimiskykyä, ja jo nyt Laitilassa voidaan 
sanoa, että kyselyjen mukaan Liikkuva koulu -toimenpi-
teiden ansiosta oppilaiden kouluviihtyvyys on kasvanut.

Liikkuva koulu aktivoi 
lapsia ja nuoria

LIIKKUVA KOULU -PROJECT  
ACTIVATES IN LAITILA

EVERY SCHOOL IN LAITILA HAS TAKEN PART 
IN LIIKKUVA KOULU -PROJECT WHICH AIMS 
TO ADD ACTIVITY AND OFFER MORE SPORTS 
AND EXERCISE DURING SCHOOLDAYS FOR 
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE. LONGER 
PLAYTIME BETWEEN CLASSES AND TIME 
SPENT OUTSIDE ENHANCES LEARNING AS 
WELL AS WELLBEING. 
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Kun ei ollut kahviin maitoa, tuli 

ostettua kuttu. Kun leivän päälle 

tarvittiin juustoa, sitä alettiin 

tehdä itse. Kun mieli teki rahkaa, 

opeteltiin valmistus omalla tilalla. 

Kiinnostus ruoan valmistamiseen 

ja omavaraistuotantoon on 

poikinut Saloniemen Juustolan, 

jossa tuotteet tehdään alusta 

loppuun itse.

Riitta ja Jouni Saloniemi perustivat Saloniemen 
Juustolan virallisesti vuonna 2000. Tilalla on 120 
vuohta ja parisenkymmentä lehmää, joiden mai-
dosta valmistuu raakamaidon lisäksi juustoja, ju-
kurtteja, voita ja rahkaa. Tuotteet ovat lisäaineet-
tomia, homogenoimattomia ja luomua. Eläinten 
rehu on sataprosenttisesti suomalaista. 

Palkittua luomutuotantoa

Saloniemen Juustola on huomattu maanlaajuises-
ti. Vuonna 2008 yritys sai Suomen paras kulttuu-
riteko -tunnustuksen ruoka- ja juomakulttuurin 
keskittyvältä Viisi tähteä -lehdeltä. Vuonna 2014 

Riitta Saloniemi joulukuussa 2017 avatussa tilapuodissaan. Puoti on avoinna lauantaisin klo 11–15.

OMALTA TILALTA
Luomutuotteita 

THE ENTREPRENEURIAL COUPLE 

RIITTA AND JOUNI SALONIEMI 

FOUNDED THE SALONIEMI 

CREAMERY (SALONIEMEN 

JUUSTOLA) IN THE YEAR 2000. 

DIFFERENT KINDS OF ORGANIC 

PRODUCTS ARE PRODUCED AND 

DEVELOPED AT THE CREAMERY: 

CHEESE, CURD, YOGHOURT, 

BUTTER AND RAW MILK. ALL 

PRODUCTS ARE ADDITIVE-FREE, 

UNHOMOGENISED AND ORGANIC. 

THE MOST POPULAR PRODUCT 

PRODUCED AT THE FARM IS A GOAT 

CHEESE CALLED SYRJÄHYPPY. THE 

FARM HAS 120 GOATS AND ABOUT 

TWENTY COWS WHICH ARE FED 

WITH FINNISH ANIMAL FEED. YOU 

CAN FIND SALONIEMI CREAMERY 

PRODUCTS IN WELL-EQUIPPED 

GROCERY STORES AND THE 

CREAMERY’S OWN FARM SHOP. 
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Luomuliitto valitsi tilan Vuoden luomuyrityksek-
si ja samana vuonna yritykselle myönnettiin suo-
malaisen luomutuotannon Leppäkerttu-merkki. 
Pari vuotta myöhemmin juustolan Syrjähyp-
py-juusto voitti kultaa artesaaniruoan avoimessa 
SM-kilpailussa.   
 – Näen, että erikoistuotteiden valmistajana 
saamme lisäarvoa esimerkiksi Leppäkerttu-mer-
killä, joka kertoo valvotusta, suomalaisesta luo-
mutuotannosta. Meillä tämä tarkoittaa luomua, 
alkuperäiskarjaa, lisäaineettomuutta, lyhyitä kul-
jetusmatkoja sekä kotimaista rehua. On palkitse-
vaa, että tuotteemme sopivat monille allergisille 
ja niitä tullaan hakemaan kauempaakin, iloitsee 
Riitta Saloniemi. 

Suoramyyntiä ja jälleenmyyntiä

Saloniemen Juustolan tuotteilla on noin 40 jäl-
leenmyyjää ja säännöllisiä tilaajia. Suurin sesonki 
on joulu ja muut juhlapyhät. Yritys on kuulunut 
pari vuotta Reko-lähiruokarenkaaseen, ja noin 
kerran kuukaudessa Saloniemet matkaavat Poriin 
ja Turkuun toimittamaan asiakkaille ennakkoon 
tilattuja tuotteita. 
 Suoramyyntiä tilalta on tehty kauan, mutta 
viime jouluksi Saloniemet avasivat tilapuodin 

vanhaan vilja-aittaan. Myymälä on saanut hyvän 
vastaanoton.
 – Puoti on tunnelmallinen ja meidän näköi-
nen. Varsinaisesti puoti on avoinna lauantaisin, 
mutta saa meille tulla ostoksille muinakin aikoi-
na, jos varautuu odottamaan hiukan. Jos esimer-
kiksi juuston valmistus on käynnissä, työtä ei voi 
keskeyttää, kertoo Riitta Saloniemi.

Viimeisin uutuus kirkastettu voi

Uusia tuotteita on kehitetty pitkin matkaa. Tuot-
teet tunnetaan myös omintakeisista nimistä. Va-
likoimaan kuuluvat muun muassa Omatahto, 
Pula-aika, Intohimo ja Ensilempi. Uusin tuote-
kehityksen tulos on Yliveto, kirkastettu voi.   
 – Yliveto on tehty sekä vuohen- että lehmän-
maidosta ja siitä on otettu kaikki hera ja proteii-
ni pois. Se sisältää 99 % voiöljyä. Kirkastetussa 
voissa paistetaan hienoimmat pihvit, sillä voi kes-
tää kuumuutta erinomaisesti. Tuote säilyy myös 
huoneenlämmössä, joten sen voi ottaa mukaan 
vaikkapa veneeseen tai autoon. 
 Ylivedon tarinakin nivoutuu tarpeeseen. Riitta 
Saloniemi huomasi hiljattain, ettei luomuainek-
sista ole tehty makeisia. Sitähän piti yrittää. Tuo-
tekehitystyö oli pitkä ja karikkoinen, ja eräs asia-
kas tokaisikin Riitalle, että tuosta karkinteosta on 
tullut sinulle pakkomielle. Arvatenkin pehmeän, 
vuohenmaidosta ja intiaanisokerista valmistetun 
toffeen nimeksi tuli Pakkomielle.

Syrjähyppy suosituin tuote

Saloniemen Juustolan suosituin ja samalla te-
kijöilleen merkityksellisin tuote on Syrjähyppy, 
vuohen chevrejuusto. Siitä on tullut erityisesti ra-
vintola-asiakkaiden suosikki. 
 – Olemme valmistaneet Syrjähyppyä viitisen 
vuotta. Juuston kanssa on tehty paljon töitä, sil-

lä se on haastava valmistaa: resepti elää vuoden-
ajan mukaan, koska maito on erilaista kesällä ja 
talvella.  
 Työ yrittäjänä ja alalla on työntäyteistä. Tilalla 
työskentelee yrittäjien lisäksi kaksi työntekijää se-
kä ajoittain harjoittelijoita. Vaikka työpäivät ovat 
pitkiä, työ on myös antoisaa ja vaihtelevaa. Par-
haillaan Riitta Saloniemi suorittaa yrittäjätutkin-
toa, jossa samalla hän tapaa muita yrittäjiä. Vaik-
ka juustola on herättänyt kiinnostusta ulkomaita 
myöten, näköpiirissä ei ole suurempaa laajentu-
mista.    
 – Olemme pienyrittäjiä ja näen itseni nimen-
omaan juustontekijänä kuin suuremman ruo-
kayrityksen johtajana, summaa Riitta Saloniemi. 

Saloniemen raclette

Keitettyjä perunoita viipaleina

Tuoretta paprikaa

Sipulirenkaita

Johtotähti-yrittijuustoa tai chilistä 

Takapotku-juustoa

Lado perunat, paprikat, sipulit 

raclette-pannulle. Lisää tukevat 

juustoviipaleet päälle. Mausta 

mieleiseksesi. Paista, kunnes juusto 

on sulanut ja saanut hiukan väriä. 

Tarjoa raikkaan salaatin kanssa. 

Huom. Voit vaihdella racletteen 

raaka-aineita ja paistaa ruoan 

myös teflon-pannulla.  

”Olemme pienyrittäjiä ja 
näen itseni nimenomaan 

juustontekijänä kuin 
suuremman ruokayrityksen 

johtajana.”

Salonimen Juustola
Salorannantie 166
puh. 040 557 3544 / Riitta Saloniemi
puh. 040 558 7153 / Jouni Saloniemi
www.saloniemenjuustola.fi
Tilapuoti avoinna la klo 11–15
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Tämän vuoden festivaalin painotus on muun 
muassa big band -musiikissa. Pääkonsertissa 
soittaa Turku Jazz Orchestra solistinaan Sami 
Pitkämö. Frank Sinatran uraa kunnioittavassa 
esityksessä kuullaan myös Laitilan soittokuntaa. 
Festivaaleilla nousee korostetusti esiin lisäksi 
Itämeren ympäristön EU-maiden yhteistyö. Sen 
kunniaksi lavalle saadaan monikansallinen huip-
pukokoonpano: fonisti Toms Rudzinskis (LV), 
kontrabasisti Lars Ekman (SE), rumpali Mathias 
Ruppnig (DE) ja pianisti Tuomo Uusitalo (FI). 
He vastaavat myös Musiikkileirin opetuksesta.
 – Jazzkukko on ensiluokkainen festivaali, joka 
tarjoaa kuulijoille jazz- ja rytmimusiikkia laajalla 
skaalalla. Kuljemme hyvin pitkälle omaa tietäm-

me ja pyrimme tuomaan festivaaleille kotimaisen 
tähtikaartin lisäksi myös loistavia kansainvälisiä 
soittajia. Tällä pyritään korostamaan rytmimusii-
kin globaalia luonnetta, kertoo festivaalin perus-
taja, kitaristi Kari Antila.
 Antilan mukaan Laitila tunnetaan edelleen 
perinteisenä lounaissuomalaisena kanapitäjänä, 
vaikka tapahtumatarjontaa ja kaikenlaista muu-
ta uutta löytyy enemmän kuin koskaan ennen. 
Jazzkukko kiillottaa osaltaan kaupungin imagoa, 
herättää kiinnostusta ja auttaa Laitilaa pysymään 
ajan hermolla. Festivaalin ansiosta Laitila voi saa-
da nimeä musiikkikulttuurikaupunkina.
 – On hienoa, että laitilalaiset ovat ottaneet  
Jazzkukon osaksi paikallista traditiota. Festivaali 
on niittänyt myös kansainvälistä mainetta, joten 
laitilalaisilla on täysi syy ylpeyteen, Antila va-
kuuttaa.
 Jazzkukon Musiikkileiriin voivat ilmoittautua 
kaikki nuoremmat ja vanhemmat rytmimusiikin 
harrastajat, jotka ovat kiinnostuneita yhteissoitos-
ta ja vaikkapa improvisoinnista.

Lisätietoja: 
mimmi@jazzkukko.fi

Jazzkukossa jammaillaan 
KANSAINVÄLISESTI
Jazzkukon Musiikkileiri pidetään tänä vuonna 

poikkeuksellisesti 24.–25.7. ja varsinainen festivaali 26.–29.7. 

Tulevan kesän Jazzkukko on järjestyksessään jo neljäs. 

Alkukimmokkeensa tapahtuma sai vuonna 2014, kun 

jazzmuusikko Kari Antila valittiin Vuoden Kukoksi.

Munamarkkinat-tapahtuma täyttää 
Laitilan keskusta-alueen jälleen 16.–
17.6. Vuodesta 1972 asti järjestetyn 
kaupunkifestivaalin ohjelmaa vielä 
hiotaan, mutta yllätyksiä, elämyksiä ja 
suuria tunteita on jälleen luvassa.

Tapahtuma avataan torilla lauantaina 
16.6. nimekkään esiintyjän toimesta. Vii-
konlopun aikana heittäydytään perinteis-
ten toritanssien pyörteisiin ja jännitetään 
Vuoden Kukko -äänestyksen tuloksia. 
Karjuteltassa viihdytään ensiluokkaisen 
artistikattauksen parissa ja Romutorilla 
voi tehdä pieniä ja suuria löytöjä. Sun-
nuntaina on luvassa ohjelmaa etenkin 
perheen pienimmille.
 – Munamarkkinoiden menestys on ai-
na rakentunut hyväksi koetun ohjelma-
perinteen ja uusien raikkaiden tuulien 
pohjalle. Katujen sulkeminen tapahtu-
man ajaksi tekee monipuolisen anniske-
lu- ja ravintolatoiminnan mahdolliseksi. 
Koemme lisäksi ensiarvoisen tärkeänä 
sen, että markkina-alueelle ja toriohjel-
maa seuraamaan pääsee ilmaiseksi. Yk-
si menestyksen avain on ollut vuodesta 
toiseen torilla touhuavat markkinamyy-
jät sekä hyvät yhteistyökumppanit, jotka 
vahvistavat toimivaa markkinaverkostoa, 
ylistää Laitilan Munamarkkinat ry:n pu-
heenjohtaja Jukka Alkio.
 Munamarkkinoiden tarkoituksena on 
alusta asti ollut kehittää Laitilaa ja kau-
pungin elinkeinoelämää. Suurelta osin 
talkootyönä järjestettävä tapahtuma tuo 
laitilalaiset yritykset, yhdistykset ja asuk-
kaat yhteen ja lisää yhteisöllisyyttä. Mu-
namarkkinat on kehittynyt vuosikym-
menten varrella näkyväksi ja tunnetuksi 
alueelliseksi sekä ylimaakunnalliseksi ta-
pahtumaksi.
 – On vaikea kuvitella Laitilan kesää il-
man Munamarkkinoita. Tapahtuma luo 
odotuksia ja kiinnostusta, ja markkina-
väkeä saapuu kuntarajojen molemmin 
puolin. Monet entiset laitilalaiset tulevat 
varta vasten Munamarkkinoille, jotta 
voisivat tavata vanhoja tuttaviaan ilah-
duttavan markkinaohjelman parissa, 
kuvailee Alkio tapahtuman merkitystä 
Laitilan kaupungille.

Ei kesää ilman 
Munamarkkinoita

Turku Jazz Orchestra ja Vellu Halkosalmi. Kuva: Olli Sulin.

Toms Rudzinskis.
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Laitilan elokuvaviikko järjestetään jälleen 19.–25.3. 

Elokuvaviikko on järjestyksessään jo 6.

Laitilan elokuvaviikolle on vuosittain valittu esitettäväksi elokuvia, jotka eivät syys-
tä tai toisesta ole mahtuneet Kinon normaaliin ohjelmistoon. Perinteisesti elo-
kuvaviikon perjantaina on nähty oopperaa, ja tämän vuoden ohjelmassa onkin 
luvassa neljän tunnin mittainen Don Carlos Pariisin oopperatalosta. Pääroolissa 
nähdään Jonas Kaufman.
 Elokuvina nähdään laaja kattaus vuoden Oscar-ehdokkaita ja -voittajia. Mukana 
ovat mm. Steven Spielbergin The Post, sekä Guillermo del Toron The Shape of 
Water, joka palkittiin vastikään parhaan elokuvan, musiikin ja lavastuksen Osca-
reilla. Ennakkoon mielenkiintoa on jo herättänyt elokuvaviikolla esitettävä tosita-
pahtumiin perustuva I’Tonya joka kertoo uskomattoman tarinan amerikkalaises-
ta taitoluistelijasta sekä yhdestä suurimmista skandaaleista urheilun historiassa.
 Kotimaisena ensi-iltana elokuvaviikolla nähdään Heikki Kujanpään ohjaus, 
mustan huumorin sävyttämä draamaelokuva Suomen hauskin mies.

Energiapäivä -messuja vietetään lauantaina 
21.4.2018 klo 10−16. Ovet messualueelle avataan 
klo 10 ja avajaispuhe on luvassa klo 11. Messujen 
juontajina toimivat Heikki Hilander ja Miia Sal-
minen. Lapsille suunnatusta ohjelmasta vastaa 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ja erikoisuu-
tena tänä vuonna on V-SUA:n tarjoama RC-pie-
noisautonäyttely. Messualueen monitoimihallissa 
järjestetään leikkimieliset Energia Kisat yhteis-
työssä Laitilan Jyskeen kanssa. Untamoisten La-
dyjen maittava ja edullinen messulounas yhdes-
sä loistokkaan ohjelmatarjonnan kanssa takaa 
yltäkylläisen messukokemuksen kaikenikäisille.
 − Asiamessuna tapahtuma on ainutlaatuinen 
koko seutukunnassa, mikä lisää suosiota ja he-
rättää kiinnostusta.  Messuille kannattaa ehdot-
tomasti lähteä kauempaakin, vaikka isommal-
la ryhmällä. Energia-teemasta on haluttu pitää 
kiinni, sillä Untamoisten yhtenä tärkeimmistä 
tavoitteista on nimenomaan energiatietoisuuden 
lisääminen. Laitilan kaupunki on tukenut mes-
suja kiitettävästi, ja saamamme palaute on ollut 
kautta linjan kannustavaa. Viimeiset pari vuotta 
messut ovat olleet käytännössä loppuunmyydyt, 
ja kävijöitä on ollut noin 2000. Vastaavaa menes-
tystä tavoitellaan tänäkin vuonna, kertoo messu-
toimikunnassa pitkään vaikuttanut Sami Lohisto.
 Messujen virallisena yhteistyökumppanina 
toimii VSV-Yhtiöt ja tietysti Laitilan kaupun-
ki. Tapahtuma rakennetaan LC Untamoisten 

vapaaehtoistyönä ja tuotto ohjataan erilaisiin 
hyväntekeväisyyskohteisiin, kuten Laitilan lap-
sille ja nuorille, ala- ja yläkouluille, vanhuksil-
le ja sotaveteraaneille, sekä kriisirahastoihin ja 
kummilapsitoimintaan. Yhtenä erityiskohtee-
na on ollut Haapsalun lastenkoti, joka tuhoutui 
tulipalossa muutama vuosi sitten. Vuoden 2017 
messuilla julkistettiin lisäksi Suomi 100 -juhla-
vuoden kunniaksi 10 000 euron erityislahjoitus, 
joka jaettiin Laitilan Jyskeen junioritoiminnan, 
lasten liikuntakoulun, sekä kulttuurin ja vähäva-
raisten kesken.

 − Vuoden 2018 messuilta odotamme yksin-
kertaisesti tyytyväisiä näytteilleasettajia ja iloisia 
ja innostuneita kävijöitä.  Olisi hienoa, jos ym-
päristötietoisuus kasvaisi entisestään ja kauppa 
kävisi vilkkaana, Lohisto toivoo.
 Energiamessuja mainostava Messulehti lä-
hetetään vuosittain noin 35 000 kotitalouteen. 
Messulehdestä saat tärkeää ja kiinnostavaa tietoa 
messujen ohjelmatarjonnasta ja energiateollisuu-
den uusista tuulista. Lehden kautta voit tutustua 
myös Lions-toimintaan.

Positiivista energiaa ja 
hyväntekeväisyyttä Laitilassa

Laitilan elokuvaviikko

Laitilan elokuvaviikko järjestetään jälleen 19-25.3. Elokuvaviikko on järjestyksessään jo 6. 
 
Laitilan elokuvaviikolle on vuosittain valittu esitettäväksi elokuvia, jotka eivät syystä tai toisesta ole 
mahtuneet Kinon normaaliin ohjelmistoon. Perinteisesti elokuvaviikon perjantaina on nähty 
oopperaa, ja tämän vuoden ohjelmassa onkin luvassa neljän tunnin mittainen Don Carlos Pariisin 
oopperatalosta. Pääroolissa nähdään Jonas Kaufman. 
 
Elokuvina nähdään laaja kattaus vuoden Oscar ehdokkaita. Mukana ovat mm. Guillermo Del 
Toron Shape of water sekä Steven Spielbergin The post. Ennakkoon mielenkiintoa on jo 
herättänyt elokuvaviikolla esitettävä tositapahtumiin perustuva I’Tonya joka kertoo uskomattoman 
tarinan amerikkalaisesta taitoluistelijasta sekä yhdestä suurimmista skandaaleista urheilun 
historiassa. 
 
Kotimaisena ensi-iltana elokuvaviikolla nähdään Heikki Kujanpään ohjaus, mustan huumorin 
sävyttämä draamaelokuva Suomen hauskin mies. 
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Laitilalainen Susanna Tapani oli mukana 
PyeongChangin talviolympialaisissa ja sai ko-
tiin tuomisiksi naisten jääkiekon pronssimi-
talin. Maalintekijänä tunnettu Susanna pelasi 
upeat kisat ja osui vastustajan verkkoon myös 
pronssiottelussa Venäjän olympiaurheilijoita 
vastaan. Kisamatkalta palanneelle tähdelle jär-
jestettiin Laitilassa kovan suorituksen arvoinen 
vastaanotto torijuhlan merkeissä. 
 – Huikeilla fiiliksillä tietysti olen tullut kotiin. 
Oikeastaan koko asia on vasta täällä Suomessa 
konkretisoitunut paremmin kun on palannut 
sieltä olympiakuplasta, kommentoi Susanna to-
rijuhlaa ennen. 
 Laitilalla on suuri merkitys myös Susannan 
urheilu-uralla. Vaikka kaupunki on pieni, se on 
urheilijalle loistava paikka kehittyä ja harras-
taa. Puitteet ovat kunnossa ja Susanna kehuu 

erityisesti valmennusta, jonka taso on korkea 
monessa lajissa. Myös yhteisöllisyys on omaa 
luokkaansa.
 – Ulkojäät pidetään Laitilassa aina viimeisen 
päälle kunnossa. Sieltä se omakin ura aikanaan 
lähti liikkeelle. On tosi tärkeää, että lapset ja 
nuoret pääsevät hyvissä puitteissa urheilemaan. 
Laitilalla on tietysti suuri merkitys urallani, siel-
tä kaikki lähti.
 Tulevaisuuttaan Susanna ei uskalla vielä raot-
taa. Olympialaiset olivat uran suurin tavoite, 
jonka eteen on tehty neljä vuotta kovaa työtä. 
Ensin juodaan hyvin ansaitut mitalikahvit ja 
pian käännetään katseet ensi vuoden jääkiekon 
MM-kotikisoihin. Niiden jälkeisestä ajasta ei 
vielä kannata puhua. Susanna menee eteenpäin 
kausi kerrallaan. Nyt on kuitenkin aika pysähtyä 
hetkeksi ja nauttia!

TORILLA TAVATAAN 
– Laitilaan talviolympiamitali!

Olympiamitalia juhlittiin Finnlamex- 
hallilla aamusta alkaen. Juhlan aika-
na katsottiin olympialaisten huippu-
hetkiä videokoosteelta, Kappelimä-
en oppilaat haastattelivat Susannaa, 
kuultiin erilaisia onnittelupuheita ja 
Susannan omat terveiset olympia-
matkalta. Päiväosuuden kruunasi 
vielä yllätysnumero.
 Illalla toritapahtumassa musiikki-
esitysten lisäksi Susanna jakoi nimi-
kirjoituksia ja Laitilan kaupungin-
johtaja onnitteli Susannaa. Lopuksi 
kuultiin tietysti Maamme-laulu.

Torijuhla

Talvilajien monilahjakkuus Susanna Tapani on ringeten kolminkertainen 

maailmanmestari, jääkiekon MM-mitalisti ja nyt myös jääkiekon olympiamitalisti. 

Lämpimät  
onnittelut  
olympia- 

mitalistille!

Nuoret fanit piirittämässä idoliaan. Torijuhlan jälkeen olympiamitalisti Susanna Tapani 
poseerasi yhteiskuvissa ja jakoi nimikirjoituksia.
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Aki Wahlman vietti lapsuutensa ja nuoruutensa 
18-vuotiaaksi asti Laitilassa. Siteet kaupunkiin ja 
siellä asuviin sukulaisiin sekä ystäviin ovat edel-
leen kiinteät. Mielessä on myös mukavia lapsuu-
denmuistoja.  
 – Muistan elävästi, miten pelasimme jääkiek-
koa ulkojäällä. Vaikka pienen paikkakunnan lät-
käjoukkue hävisi vaikkapa TPS:lle 33-0, ei se mei-
tä lannistanut. Vanhemmat kolasivat ja jäädyttivät 
kenttää kerta toisensa jälkeen. Oli sellainen yh-
teistekemisen meininki, kiittelee Wahlman. 

Uravalinta vastavirtaan

Aki Wahlman innostui valinnaisesta kotitalou-
desta yläasteella. Kokkailu sopi villille nuorelle 
miehelle hyvin, sillä omin käsin saatiin aina jo-
tain valmiiksi. Uudenkaupungin kokkikoulussa 
hän oli ainoa poika, sillä 70–80-luvuilla ruoka-ala 
ei juurikaan poikia kiinnostanut. Myös alan ar-
vostus oli tuolloin alamaissa. 
 – Sainhan minä koulussa naljailua uravalinnas-
tani, että ämmien hommiin menet. Minulla on 
kuitenkin ollut matkan varrella kannustavia opet-
tajia, enkä ole kokenut koulukiusaamista alava-
linnastani. Jälkikäteen moni on todennut, miten 
mainio uravalintani oli. Tulee mieleen, että har-
vapa meistä tässä iässä työskentelee nuoruuden-
ammatissaan. 
 Wahlman on toiminut vuosien varrella keit-

tiömestarina, opettaja ja yrittäjänä. Jul-
kisuuteen hän nousi vuonna 1996 

voitettuaan Vuoden kokki 
-tittelin. 

 – Tv-työt alkoivat 
sattumalta. Olen ko-
va puhumaan, joten 
sovin ehkä siksikin 
hyvin julkisiin töi-
hin ja opetushom-

miin. Tänään olemme vaimoni kanssa yrittäjiä 
ja meillä on kuusi työntekijää. Teemme erilaisia 
ruokaan liittyviä sisältöjä, kuten reseptiikkaa, so-
mea ja erilaisia mediajuttuja. Yhteistyö on tiivistä 
usean elintarviketeollisuuden yrityksen kanssa.

 Kolmekymmentä vuotta alalla on tuonut eteen 
monenlaisia trendejä. Tällä hetkellä Wahlmanilla 
on halu lisätä raaka-aineymmärrystä, tuoda esiin 
ruokaperinteitä, nähdä tarinoita ruoan takaa ja ko-
rostaa aikaa vievää ruoanlaittoa. Parhaillaan hän 
miettii konseptia, miten kasvisten kuoret ja pakka-
usmateriaalit voidaan hyötykäyttää monipuolisesti. 

Annoksista kulhoruokailuun

Wahlman näkee suomalaisen ruokakulttuurin 
paranevan koko ajan. Esimerkiksi kouluruoka on 
erinomaista raaka-aineita myöten. Pikaruoalla-
kin on sijansa nimenomaan nuorten keskuudes-
sa: se on ruokakulttuuria, joka kuuluu tiettyyn 
ikään. Lounasruokailu sen sijaan on muuttumas-

sa. Ennen ruokailtiin sopimusruokapaikoissa, nyt 
kierretään eri lounasravintoloita. Ruoat saatetaan 
myös tilata työpaikalle tai ne tehdään itse koto-
na, mikä isoina satseina on energiataloudellisesta. 
 Nykyilmiö on rento sosiaaligastronomia. Tä-
mä tarkoittaa, että saamme ravintolassa eteemme 
valmiin annoksen sijaan tyhjän lautasen ja eri-
laisia tarjoilukulhoja. Kukin valitsee syötävänsä 
makunsa mukaan. Kulhoissa voi olla esimerkiksi 
perunasalaattia, ylikypsää possua ja graavia kalaa. 
Vaikka rentous ruokailussa lisääntyy pikkuhiljaa, 
on meillä vielä muutakin tavoiteltavaa.
 – Syömme liian nopeasti, hätäisesti ja huonos-
sa asennossa. Voi olla, että tämä korreloi yhteis-
kunnan nopeutumisen kanssa. Ilmiö näkyy myös 
ravintoloissa. Kun aiemmin alku- ja pääruoan vä-
lissä puolen tunnin odottelu oli normaalia, nyt 
jo 15 minuutin jälkeen ihmetellään, mikä kestää.   

Laitilassa ruokamahdollisuuksia 

Laitilassa on vahvaa elintarvikeosaamista, jota 
voitaisiin hyödyntää enemmänkin. Lisäarvoa ja 
kiinnostusta tehdään tarinoilla, esimerkiksi mitä 
oluen mäskistä syntyy tai miten aidoilla rehuilla 
Laitilan kanat on ruokittu. Wahlmanin mielestä 
munien, oluen ja juustojen lisäksi Laitilassa on 
paljon ruokamahdollisuuksia. 
 – Laitilaa voisi ajatella vaikkapa Suomen ruo-
ka-aittana. Alueella tuotetaan juureksia, possun- 
ja naudanlihaa ja seudulla on riistaa sekä marjoja. 
Jotta uutta syntyy, tarvitaan ideoita, yhteisteke-
mistä ja hyppäämistä myös oman hiekkalaatikon 
ulkopuolelle, summaa Wahlman.

Keittiömestarin ruokavisio synnyinseudulleen

LAITILASTA SUOMEN 
RUOKA-AITTA

Aki Wahlmanin lempiruoat 
vaihtelevat vuodenajan mukaan. Näin 

talviaikaan mieli tekee lämmintä ja 
tuhdimpaa, kuten gulassikeittoa, 
lihakeittoa, lohikeittoa tai blinejä.

Laitilassa harjoiteltiin lätkänpeluuta 
kesälläkin. Aki Wahlman kaverinsa kotipihalla 
futistreenien jälkeen 70-luvun puolivälissä.

Tunnettu kokki-opettaja-yrittäjä Aki Wahlman teki aikoinaan 

erilaisen uravalinnan. Vaikka vuosikymmenet ovat vaihtuneet, 

ruokakulttuuri ja sen edistäminen ovat edelleen miehen keskiössä.  

”Syömme 
liian nopeasti, 
hätäisesti 
ja huonossa 
asennossa.”
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Lammaspata 4:lle

Helppo lammaspata laitilalaisesta 

lampaasta sopii niin arkeen kuin 

juhlaankin. Muutamasta tarkoin 

valitusta ainesosasta syntyy 

herkullinen ateria ilman suurempaa 

vaivaa. 

500 g luutonta lampaanpaistia

2 rkl voita 

1 sipuli

3 valkosipulinkynttä

1 dl currytahnaa

2 tl kuminaa

1 punainen chili

1 tlk tomaattimurskaa

3 dl turkkilaista jogurttia

2 oksaa timjamia

1 l lihalientä

suolaa

Leikkaa paisti kuutioiksi ja paista 

voissa hienonnetun sipulin ja 

valkosipulin kanssa. Lisää curry-

tahna ja paista vielä hetki. Lisää 

pilkottu chili, kumina, tomaatti-

murska ja lihaliemi. Hauduta 

hiljalleen kypsäksi kannen alla, 

kunnes lihat ovat mureita. Lisää 

lopuksi jogurtti sekä timjami ja 

mausta. Tarjoile perunamuusin 

kanssa.

AKI WAHLMAN IS A WELL-KNOWN 

LAITILA-BORN TV CHEF AND 

TEACHER WHO IS NOW WORKING 

AS AN ENTREPRENEUR IN THE 

FOOD INDUSTRY. WAHLMAN AIMS 

TO PROMOTE FINNISH CUISINE, TELL 

STORIES ABOUT FOOD, MINIMISE 

FOOD WASTE, AND FIND INNOVATIVE 

USES FOR, FOR EXAMPLE, PACKAGING 

MATERIALS AND VEGETABLE PEELS. 

WITH ITS FAVOURABLE CONDITIONS 

TO PRODUCE LARGE QUANTITIES 

OF, FOR EXAMPLE, EGGS, CHEESE, 

BEER, MEAT, ROOT CROPS AND 

BERRIES, WAHLMAN SEES LAITILA 

AS A POTENTIAL FOOD BOWL. 

DEVELOPING THE LAITILA REGION 

INTO A SUCCESSFUL FOOD BOWL 

WILL REQUIRE INNOVATIVE IDEAS AND 

GROUP EFFORT.
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Laitilan Itäkulmalla sijaitseva Kaivola on vajaan 
200 asukkaan viehättävä kylä. Kylän historia ulot-
tuu jopa 1300-luvulle ja kyläkoulullakin on ikää 
jo yli 100 vuotta. Kauniiden maalaismaisemien 
keskellä ja hyvien kulkuyhteyksien varrella sijait-
sevassa Kaivolan kylässä on aktiivinen kotiseu-
tuyhdistys, joka on myös kesäteatteritoiminnan 
takana. 

Kotiseutujuhlista kesäteatterilavalle

Erilaisia näytelmiä esitettiin jo 50-luvulla kotiseu-
tujuhlissa, mutta Arto ja Tuulikki Vaajasaaren 
ansiosta toimintaa lähdettiin laajentamaan. En-
simmäinen koko illan näytelmä ”Kas niin Mim-
mi” saikin ensi-iltansa vuonna 1961. Vaajasaarten 

Hyppää musiikkikomedian pyörteisiin

Kaivolan Kesäteatterissa!

”Sokeria tankkiin?” -näytelmä kesältä 2017. Kuva: Anne Jacksen.

Idyllisen Kaivolan kylän 

kesäteatteri on yksi Suomen 

vanhimmista yhä toimivista 

kesäteattereista. Tänä kesänä 

estradin täyttää kantaesitys, 

musiikkikomedia VIRTA VIE  

– Olavi Virran sävelin. 

THIS SUMMER, THE KAIVOLA SUMMER 

THEATRE, LOCATED IN THE IDYLLIC 

KAIVOLA VILLAGE IN LAITILA, 

ENTERTAINS VISITORS ONCE AGAIN 

WITH A NEW PERFORMANCE. THE 

MUSICAL COMEDY ‘VIRTA VIE − OLAVI 

VIRRAN SÄVELIN’, ACCOMPANIED 

BY A LIVE BAND, OFFERS AN 

UNFORGETTABLE EXPERIENCE IN A 

UNIQUE SUMMER THEATRE MILIEU. 

THE PERFORMANCE IS WRITTEN BY 

MARKKU HYVÖNEN AND DIRECTED BY 

TIIA VALAVUO. MARKUS RANTANEN 

SERVES AS THE MUSIC DIRECTOR.
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lisäksi kesäteatterin toiminnalle on ollut tärkeää 
vireä kyläyhdistys ja ennen kaikkea aktiiviset ky-
läläiset sekä mainio talkoohenki. Toimintaa pyö-
rittävän kotiseutuyhdistyksen lisäksi tukensa on 
antanut myös kansalaisopisto Vakka-Opisto, jon-
ka kanssa yhteistyö jatkuu edelleen. 

Musiikkikomedian keskiössä  

Olavi Virran musiikki

Tänä vuonna kesäteatterin lavalla nähtävä ”VIR-
TA VIE − Olavi Virran sävelin” on käsikirjoittaja 
Markku Hyvösen kolmas kantaesitys Kaivolan 
Kesäteatterille.
 − Näytelmä on fiktiivinen, nykyaikaan sijoittu-
va musiikkikomedia. Se kertoo entisestä tangoku-
ninkaasta, jonka kruunu on ajan saatossa him-
mentynyt ja suosio hiipunut, kertoo näytelmän 
ohjaaja Tiia Valavuo.
 Innoituksena musiikkikomedialle toimi käsi-
kirjoittaja Markku Hyvösen toive tehdä näytelmä, 
jossa myös kesäteatterin lavoilta tutun näyttelijän 
Sauli Soinin upea lauluääni pääsisi esille.
 − Emme kuitenkaan halunneet lähteä teke-
mään Olavi Virrasta mitään historiikkia, saa-
ti Saulista Olavi Virran kloonia. Käsikirjoittaja 
päättikin käyttää Virran tarinaa esityksen pohja-
na ja innoittajana, tarkentaa Valavuo.

 Musiikin ohjauksesta vastaa 
laitilalainen musiikin ammat-
tilainen, Markus ”Maestro” 
Rantanen. Hänen luotsaa-
mansa livebändin säestämänä 
yleisö saa nauttia Olavi Virran 
ikivihreistä kappaleista, joista lu-
vassa on ainakin Hopeinen kuu ja 
Metsäkukkia. 
 Esityksen lukuharjoitukset ovat jo hyväs-
sä vauhdissa ja yhdestätoista näyttelijästä koostu-
va ryhmä on lisäksi aloittanut roolityöskentelyn 
sekä kohtausharjoitukset. Kantaesitys on suu-
ri ponnistus ja yhteistyö tuotantotiimin kanssa 
onkin aloitettu jo syyskuussa. Varsinaiset näytel-
mäharjoitukset painottuvat kuitenkin huhti-ke-
säkuulle.
 Kesäteatteria tehdään Kaivolassa sydämellä, 
ilolla ja intohimolla. Nimenomaan heille rää-
tälöidyn esityksen ja taitavan livebändin lisäksi 
teatterielämyksen kruunaa ainutlaatuinen kesä-
teatterimiljöö.
 − Tänäkin kesänä Kaivolassa tarjotaan takuu-
varmaa kesäteatteria. Luvassa on jopa farssimais-
ta tykitystä, joka naurattaa, yllättää, liikuttaa ja 
laulattaa, päättää Valavuo. 

Kesäteatterin yhteydestä löydät myös Kotiseutumuseon. 
Kuva: Anne Jacksen. 

VIRTA VIE – Olavi 
Virran sävelin 

Esitykset sijoittuvat aikavälille 
29.6.−22.7.

Liput: 15 € / 5 € (5−11v.)
Ryhmät: yli 20 hlö 13 €/hlö,  
yli 100 hlö 11 €/hlö
Tiedustelut: Kaivolan Kesäteatteri, 
puh. 040 566 41 99 tai 050 324 61 80

www.kaivolankesateatteri.fi
Jätöntie 11, 23800 Laitila
Kaivolan Kesäteatterin löydät myös 
Facebookista!

Osa näytöksistä on 
jo loppuunmyyty, 

joten pidä kiirettä ja 
varmista paikkasi kesän 
esityksessä! Esityksen 

kesto on noin kaksi 
tuntia + väliaika. 
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Odotettu monitoimihalli otettiin käyttöön joulu-
kuussa 2016. Sen 2 500 neliötä kätkevät sisälleen 
reilun 1 000 neliön kokoisen salin, 70-metrisen 
juoksusuoran, hyppy-, lyönti- ja heittopaikat sekä 
peiliseinäisen monitoimisalin. Hallissa voidaan 
pelata useita eri sisäpallopelejä ja järjestää jopa  
1 000 henkilön yleisötilaisuuksia. Peilisalissa taas 
päästään harrastamaan muun muassa tansseja ja 
kamppailulajeja. Valmistumisen jälkeen uutena 
ovat tulleet vielä pallo- ja luistelukentän laajen-
nuksen käyttäjiä palvelevat pukeutumis- ja pe-
seytymistilat.

Monipuolisia liikunta- 

mahdollisuuksia koululaisille

Varppeen yläkoulun ja Laitilan lukion liikunnan 
lehtori Sanna Myllymaa hyödyntää monitoimi-

hallia mahdollisuuksien mukaan liikuntatuntien 
pidossa. 
 – Tilat ovat nimensä mukaisesti monipuoliset. 
Käytämme opetuksessa sekä ison salin puolta että 
peilisalia. Nyt, kun ylioppilaskirjoitukset sähköis-
tyvät, koulun liikuntatilat suljetaan aina liikunta-
käytöltä muutamaksi viikoksi. Monitoimihallin 
käyttö näillä viikoilla on erittäin oleellista opetus-
suunnitelman mukaisen monipuolisen liikunnan 
toteuttamiseksi, Myllymaa pohtii.
 Koululaiset ovat viihtyneet siisteissä ja avaris-
sa tiloissa hyvin. Myös yhteistyö henkilökunnan 
kanssa saa kiitosta. 
 – Hallilla on riittävästi tilaa liikkua isomman-
kin opetusryhmän kanssa, mutta tilat antavat 
mahdollisuuden myös eriyttämiseen. Uusi halli  
on hieno esiintymispaikka lukion vanhojen-

Uusi Finnlamex-monitoimi-

halli on nyt ollut käytössä 

reilun vuoden ja on siinä 

ajassa lunastanut paikkansa 

laitilalaisten liikkujien 

sydämissä. Urheilu- ja 

liikuntaseurojen lisäksi hallin 

palveluja hyödyntävät 

Laitilan koulut.

Monitoimihalli  
ilahduttaa käyttäjiä

Vakiovuorot ja  
tapahtumat: laitila.fi
Liikuntatoimi Facebookissa 

@laitilankaupungin- 
liikuntatoimi
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tanssijoille ja yleisöäkin mahtuu hyvin mukaan, 
sanoo Myllymaa.
 Peilisalin kaltainen tila on koululaisilla nyt käy-
tössä ensimmäistä kertaa. Se tarjoaa mainiot puit-
teet varsinkin rytmi- ja tanssiliikuntaan. Omien 
liikkeiden näkeminen peilistä motivoi myös te-
kemään asioita yhä paremmin.

Tekniikkatreeniä juoksusuoralla

Laitilan Jyskeen pesäpallo on yksi monitoimihal-
lin ahkerista käyttäjistä. F-tyttöjen valmentajat 
Niina Suojanen ja Anu-Riikka Järnberg pitä-
vät harjoituksia juoksusuoralla, jossa harjoitte-
lee myös Anu-Riikan ohjaama pesäpalloilijoiden 
juoksukoulu. 
 – Nykyisin treenit tulee suunniteltua niin, et-
tä monitoimihallilla tehdään enemmän juoksua 

ja fysiikkaa ja koulun salissa lajitaitoja, he sum-
maavat.
 Pesäpallojaoston juniorivalmennuspäällikkö 
Ville Niemi sanoo, että vanhemmat ikäluokat 
hyödyntävät hallin juoksusuoraa ja lyöntipaik-
kaa. Juoksukoulun ohella myös testitapahtumat 
järjestetään monitoimihallissa.
 – Uusi halli ja suorituspaikat ovat aina muka-
va toimintaympäristö. Hallista tosin puuttuvat 
suojaverkot, minkä takia pesäpalloa siellä ei ihan 
täysipainoisesti päästä treenaamaan. Juoksusuora 
on tällä hetkellä meille se ykkösjuttu. Pystymme 
harjoittelemaan siellä esimerkiksi etenemistä ja 
juoksutekniikkaa pitemmilläkin vedoilla. 

Monitoimihallissa tapahtuu viikon mit-
taan monenlaista. Lähellä kotia oleva 
harrastus madaltaa myös kynnystä lähteä 
mukaan. Isossa salissa harjoitellaan joka 
viikko salibandyä, jalka-, lento- ja sulka-
palloa sekä tennistä. Lisäksi siellä kokoon-
tuu koulun liikuntakerho. Juoksusuoraa 
hyödyntävät pääasiassa yleisurheilijat ja 
pesäpalloilijat. Peilisalissa harrastamaan 
pääsee muun muassa keppi- ja kuminau-
hajumppaa, pumppia, fytofitiä, joukkue-
voimistelua, joogaa ja useita eri tansseja.
 Mukaan laitilalaisten seurojen toimin-
taan pääsee hakeutumalla vuoroille ja 
kyselemällä lisää. Myös kaupungin tuore 
liikuntasihteeri Elina Rautanen avustaa 
tarvittaessa sopivan harrastuksen löytä-
misessä ja ohjaa oikeiden yhteyshenkilöi-
den pariin.

Lukuisia 
lajivaihtoehtoja

”Koululaiset ovat viihtyneet siisteissä ja  
avarissa tiloissa hyvin. Myös yhteistyö 

henkilökunnan kanssa saa kiitosta.”

NEW MULTIPURPOSE SPORTS HALL IS A DELIGHT FOR SPORTSFANS

FINNLAMEX MULTIPURPOSE SPORTS HALL HAS BEEN ACTIVE FOR 
OVER A YEAR NOW AND IT HAS STRENGTHENED ITS PLACE IN LAITILAS 
SPORTING SCENE FOR GOOD. SCHOOLS USE THE FACILITIES FOR 
CLASSES AND VARIOUS DIFFERENT SPORTS CLUBS ENJOY THE HIGH 
QUALITY PREMISES EVERY DAY. 



Johanna Luukkonen 

aloitti työnsä Laitilan 

kaupunginjohtajana 

elokuussa 2017. Millainen 

persoona kaupunginjohtaja 

on ja millaisena hän  

näkee Laitilan  

tulevaisuuden?  
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Luotsina kasvun ja
ELINVOIMAISUUDEN 

kaupungissa

JOHANNA LUUKKONEN BECAME 

THE MAYOR OF LAITILA IN AUGUST 

2017. THIS SPORTS ENTHUSIAST 

CHARACTERISES LAITILA AS A LIVELY 

TOWN OF SUITABLE SIZE, WHERE 

ONE CAN ENJOY EASY LIVING AND 

VARIOUS ACTIVITIES CLOSE TO HIGH-

QUALITY SERVICES. LUUKKONEN IS 

VERY DELIGHTED ABOUT THE WARM 

WELCOME SHE HAS RECEIVED – 

PEOPLE ARE FRIENDLY AND EASY-

GOING BOTH AT WORK AND OUTSIDE 

OF WORK. LUUKKONEN BELIEVES THAT 

WITH A FORWARD-LOOKING AND 

INTERACTIONAL APPROACH, LAITILA 

WILL REMAIN STRONG EVEN WITH 

THE FUTURE CHANGES IN MUNICIPAL 

STRUCTURE AND EVOLVE INTO AN 

EVEN MORE VITAL CITY.
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Kerro itsestäsi.

Nimeni on Johanna Luukkonen. Olen naimi-
sissa ja minulla yksi aikuinen poika, joka asuu 
Oulussa. Perheeseemme kuuluu myös 15-vuotias 
virkeä koira. 

Mitä harrastat?

Hikiliikunta ja penkkiurheilu ovat minulle tärkei-
tä ja tuovat vastapainoa työlleni. Niissä rentou-
dun ja lataan voimaa tuleviin työpäiviin. Koska 
työpäiväni ovat vaihtelevia ja aika pitkiäkin, liik-
kumiseni on yleensä aikatauluista riippumatonta. 
Talviaikaan harrastan lenkkeilyä, käyn kuntosalil-
la, laskettelen ja uin. Kesällä golfaan ja pyöräilen. 
Minut saatetaan kesällä nähdä myös moottori-
pyörän päällä ajamassa Varsinais-Suomen kau-
niita maisemareittejä. 

Millainen on Laitila ja 

millaisia laitilalaiset?

Laitila on vireä ja sopivan kokoinen kaupunki, 
jossa on mukava asua ja viettää vapaa-aikaa hy-
vien palveluiden äärellä. Keskustan ohella täällä 
on myös viihtyisiä, kulttuurihistoriallisia ja aktii-
visia kyliä. Laitila sijaitsee hyvien ja kohtuullisen 
lyhyiden yhteyksien päässä Raumasta ja Turusta, 
joiden kanssa meillä on hyvät synergiamahdolli-
suudet. Kaupungin laaja ja vahva elinkeinoraken-
ne tarjoaa työpaikkojensa kautta mahdollisuuden 
olla edelläkävijä Suomen ja Varsinais-Suomen ke-
hityksessä.

Mitä Laitilassa tapahtuu nyt? 

Laitilassa on panostettu viime vuosina asukaspal-
veluihin. Kaupungissa on peruskorjattu ja raken-
nettu uutta koulua sekä uutta Apilaniityn päivä-
kotia. Nyt käynnistetään uutta päiväkotihanketta 
ja myöhemmin luvassa on yksityisiä päivä-
kotipalvelujakin. Liikuntamahdolli-
suudet ovat erinomaiset. Meillä on 
peruskorjattu uimahalli, uusi 
monitoimihalli, hyvä jäähalli 
sekä kesällä 2018 kunnos-
tettava yleisurheilukent-
tä ja muita liikuntatilo-
ja. Kulttuuritarjonta on 
runsasta. Esimerkiksi 
Munamarkkinat ja Jazz-
kukko ovat löytäneet 
paikkansa myös entisten 

laitilalaisten ja kesämat-
kaajien keskuudessa. En-
si kesänä Laitilassa järjes-
tetään suurtapahtumia, 
muun muassa alueellinen 
Pesis-leiri sekä yleisurheilun 
SM-kilpailut 18- ja 20-vuoti-
aille. Asumiseen ja elämiseen 
liittyvät oleellisesti infrahankkeet, 
kuten valtatie 8:n sisääntuloliittymät. 
Laitilan meijerin alueelle suunnitellaan 
parhaillaan Euroopan suurinta puukerrostaloa. 
Koska Laitilassa on työpaikkoja, tarvitsemme 
asukkaillemme lisää asuntoja. 

Mitä erityistä olet huomannut  

Laitilassa uutena asukkaana?

Laitilalaisilla on vahva identiteetti, joka kantaa 
yhteisöä eteenpäin. Olen ilahtunut tavasta, jol-
la minut kaupunginjohtajana on otettu vastaan. 
Jutellaan ja kuunnellaan. On hienoa asua paik-
kakunnalla, joka tuottaa ihmisille iloisen mieli-
kuvan – esimerkiksi muna- ja virvoitusjuoma-
paikkakuntana. 

Mitä Laitilassa pitäisi 

mielestäsi kehittää?

Haasteenamme on kehittää keskusta-alueen il-
mettä ja viihtyisyyttä kasvun äärellä. Viihtyisyyttä 
tuo elävä katukuva erilaisine tapahtumineen, liik-
keineen ja rakennusten välissä olevin viheraluein. 
Työtä on tehtävä yhdessä kaupungin, kaupunki-
laisten ja yrittäjien kanssa. Hyvänä kumppanina 
ideoimassa onkin ollut paikallinen ja vireä yrit-
täjäyhdistys. 

Mikä on yllättänyt Laitilassa?

En ole yllättynyt, mutta ilahtunut mukavan mut-
kattomista ihmisistä ja hienoista kohtaamisista 
niin työssä kuin vapaa-ajalla. Uskon, että asiat 
etenevät eteenpäin katsovalla ja keskustelevalla 
asenteella. Tällaisessa hengessä olemme esimer-
kiksi luottamushenkilöiden kanssa tehneet pää-
töksiä. Uskon vahvasti tulevaisuuteen ja siihen, 
että Laitila pysyy tulevaisuuden kuntamuutokses-
sa vahvana, elinvoimaisena ja kehittyvänä kau-
punkina.

Ylläpidät kaupunginjohtajan 

Facebook-sivuja. Millaisen 

vastaanoton olet saanut?

Facebook- ja Twitter-sivuni eli someiluni on otet-
tu hyvin vastaan. Se on yksi minun tavoistani tul-
la ihmisten äärelle ja kertoa edes siivu kaikesta, 
mitä kaupunginjohtajan arkeen sisältyy. Some-
postaukseni viestivät asioita, joita seurataan niin 
valtakunnan tasolla kuin Laitilassa.  

Oletko oppinut Laitilan murretta?

Laitilan murretta en osaa, mutta kuuntelen suju-
vasti. Pidän murteista ja minusta on hienoa, että 
ihmiset eivät peittele murrettaan. Laitilan murre 
on minun korvissa murre, joka saa hyvälle tuu-
lelle. Se on iloisten ihmisten murre.

”Hikiliikunta  
ja penkkiurheilu ovat 

tärkeitä ja tuovat 
vastapainoa  

työlleni.”



L A I T I L A N  A S I A K A S L E H T I  2 0 1 82 2

SAHA JOEN 
RANNALLA

Sirppujoen varrella sijaitsee monille laitilalaisille tuttu 

rakennuskokonaisuus. Jykevien tukkipinojen ja lukuisien 

konehallien täyttämä alue on Kuusisto Groupin sahalaitos 

eli tuttavallisemmin Kuusiston saha.

Kuusisto Groupin perusti Juho Kuusisto vuonna 
1898, jolloin yhtiö teki myös ensimmäisen vien-
tikauppansa Saksaan. Tänä vuonna juhlitaankin 
jo Kuusisto Groupin 120-vuotisjuhlia. Yritykses-
tä yhtiöryhmäksi laajentunut Kuusisto Group on 
alusta asti kuulunut Kuusistojen suvulle. Sotien 
jälkeen saha siirtyi pikkuhiljaa Juho Kuusiston 
pojille, Antille ja Viljolle. Sahan nykyiset omis-
tajat, Juha ja Pekka Kuusisto, ovat puolestaan Vil-
jo Kuusiston poikia. Veljekset ovat olleet mukana 
toiminnassa 1980-luvulta asti. 
 Kuusisto Groupin yhtiöryhmään kuuluu nel-
jä yhtiötä: Lännen Painepuu, Veljet Kuusisto, 
Kuusisto Wood ja Listatalo. Kuusisto Groupin 
tuoteperhe kattaa kestopuun, kartanopylväät, 
kuorikatteet, lehtikuuset, sekä listat ja paneelit. 
Yhtiöryhmällä on kosolti varastotilaa, viisi puu-
tavaran valmistuspistettä ja kolme jakelupistettä. 
Tätä nykyä konserni työllistää n. 90 ihmistä, joista 
yksi on työnjohtaja Leena Silokoski:
 − Taipaleeni täällä alkoi vuonna 1999. Aloitin 
höyläämöstä, josta siirryin vuonna 2010 lähettä-

mön puolelle. Viime vuonna aloitin höyläämön 
esimiehenä. Kuluvan vuoden aikana vastuualuee-
ni on laajentunut kattamaan myös kyllästämön 
töitä. Nykyinen työnkuvani on tiivistetysti höylää-
möohjelmien laatiminen ja yhteydenotot kyllästä-
möihin ja sahan puolelle. Työ Kuusisto Groupilla 
on ollut alusta asti todella monipuolista. Kaiken-
laista on päässyt vuosien mittaan kokeilemaan. 
Meillä on lisäksi todella tiivis ja lämmin työyh-
teisö. Perheyrityksessä on ollut mukavaa myös se, 
kun on voinut seurata uuden sukupolven tulemis-
ta mukaan työyhteisöön, Silokoski kehuu. 

Kuusisto Group
Perustettu: 1898
Omistajat: Juha Kuusisto
ja Pekka Kuusisto
Henkilöstö: 90
Liikevaihto: 45 milj. 

Kaukolämpöä koko 
kaupungin käyttöön

Puurax on huolehtinut jo yli 20 vuo-
den ajan Kuusiston sahan kahdesta 
lämpökeskuksesta. Toisessa keskuk-
sessa poltetaan kutterinpuruja, toises-
sa sahanpurua ja kuorta. 
 − Näillä lämpökeskuksilla lämmite-
tään paitsi Kuusiston sahan kiinteistöjä 
ja kuivaamoja myös Laitilan kaupun-
kia. Oikeastaan suurin osa kaupun-
gin kaukolämmöstä tuotetaan tääl-
lä, kotimaisella polttoaineella, kertoo  
Puuraxin yrittäjä Olli Rantapere.

KUUSISTO GROUP WAS ESTABLISHED IN 1898, 120 YEARS AGO THIS 
YEAR. KUUSISTO GROUP IS A FAMILY-OWNED BUSINESS, OWNED BY 
THE KUUSISTO FAMILY SINCE ITS ESTABLISHMENT. KUUSISTO GROUP 
COMPRISES OF FOUR COMPANIES: LÄNNEN PAINEPUU, VELJET 
KUUSISTO, KUUSISTO WOOD AND LISTATALO. KUUSISTO GROUP’S 
PRODUCTS INCLUDE IMPREGNATED WOOD, WOOD POLES, BARK 
MULCH, LARCH, CORNICES AND PANELS. TODAY, THE COMPANY 
EMPLOYS APPROXIMATELY 90 EMPLOYEES.

Olli Rantapere.



Tarjoamme kuntoutusta vauvasta vaariin,
kaikenikäisille. Räätälöimme jokaiselle asiakkaalle 
tarpeenmukaisen kuntoutuskokonaisuuden. Lasten 
fysio- ja toimintaterapian järjestämme avopalvelui-
na. Aikuisten kuntoutus voi muodostua pidemmistä 
intensiivikuntoutuksen jaksoista tai avokäynneistä. 

Tarvittaessa hyödynnämme myös korkeaa tekno-
logiaa; käytössämme on mm. kävelyrobotti, joka 
mahdollistaa monipuolisen ja henkilökohtaisen 
kuntoutuksen erilaisten vakavien sairauksien  ja 
onnettomuuksien jälkeen.

Asuminen Terveyskodissa

Laitilan Terveyskoti voi olla hyvä paikka asua, kun 
kotona asuminen ei enää onnistu. Terveyskoti on 
esteetön koti, jossa panostetaan hyvään oloon, 
kuntoon ja maistuvaan ruokaan. Asukkaaksi voi tulla 
kuntoutusjakson ajaksi tai pysyvästi. 

Meille ovat lämpimästi tervetulleita asumaan 
iäkkäät ja vaativaa hoitoa tarvitsevat.

Tutustu palveluihimme www.terveyskoti.fi

Laitilan Työterveys liitetään Laitilan Terveyskotiin vuoden 2018 aikana.
Terveyskodin osaaminen laajenee ja vahvistuu työterveys-

ja työhyvinvoinnin palvelujen tarjoajana.

LAITILAN TERVEYSKOTI
Hyvinvointia meille kaikille 

Lisätiedot:
Laitilan Terveyskodin myynti- ja kehittämispäällikkö
Paulina Iiskala puh. 0440 857 821
paulina.iiskala@terveyskoti.fi

LAI T I LAN  T ERV E Y SKOT I          P uh. 02-857 8220          t e r ve y sk ot i . f i

Terveyskodissa jatkuvat omaishoitajille suunnatut kuntoutuspalvelut yhteistyössä
Kelan kanssa. Kuntoutukseen voivat hakeutua omaishoitajat joko yksin tai
yhdessä hoidettavan kanssa. Kuntoutus on omaishoitajalle maksutonta.



UUSI-
KAUPUNKI 

18 KM

PORI 80 KM
RAUMA 30 KM

EURA 
40 KM

TAMPERE 
150 KM

TURKU 60 KM
HELSINKI 225 KM

LAITILA

Laitilassa, valtaväylien 
varrella, on mukavampaa: 
runsaammin vaihtoehtoja 
työhön ja yrittämiseen, 

reilummat perheen  
palvelut ja viihtyisämpiä 

paikkoja kodille.

www.laitila.fi

Kotoharju
Hurmaava omakotialue 
keskellä vehreää luontoa. 
1  333–2 115 m2

4 920–6 660 e

Karvinmäki
Viihtyisä alue lähellä 
palveluja. 
1  147–1 298 m2

1 445–2 180 e

Kylänpää
Uusia tontteja perin- 
teisellä asuntoalueella. 
1  084–1 761 m2

3 710–5 810 e

Tuuna
Tontteja ihastuttavissa 
peltomaisemissa, aivan 
keskustan kupeessa. 
1 116–2 409 m2 

1 890–4 900 e

Tontteja myös useilla muilla alueilla.

TERVETULOA!
Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, p. 040 673 2001

Maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso (asuintontit), p. 050 518 2071

Laitilan kaupunki, Keskuskatu 30, 23800 Laitila, p. 02 850 11

Yhteispalvelupiste Avitus, p. 02 8501 6226

Asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä  

(vuokra-asunnot), p. 050 518 0594

Kattavat palvelut ja maaseudun rauhaa 

LAPSIPERHEILLE SOPIVA


