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Luvassa näkemisen
ja kokemisen kesä
Vuoden 2022 kesä on erityinen ja tuo mukanaan syyn juhlaan. Laitilalaisen
kesänvieton kultainen sydän eli Laitilan Munamarkkinat täyttää tulevana
suvena viisikymmentä vuotta. Tasavuosien juhlintaa korostaa pitkästä
odotuksesta kasautunut innostus, kun markkinat vihdoin parin vuoden tauon
jälkeen saadaan jälleen järjestää. Juhannusta edeltävänä viikonvaihteena
Laitila täyttyy markkinariemusta, Karjuteltan ilonpidosta ja toivottavasti jostain
uudesta yllättävästäkin.
Myös kaikkia muita tapahtumia odotetaan innolla. Kesätorit, pienet ja suuret
juhlat löytävät paikkansa Laitilan suvesta. Niissä ilo on aidoimmillaan.
Laitilassa kesästä pääsee nauttimaan helposti. Uudistettu Sirppujoen
alue tarjoaa keskustan kupeesta paikan paeta nuotion ääreen ja nauttia
lähiluonnosta. Nuotiolla paistuvan nakin ja repusta kaivetun pillimehun voi
melkein jo maistaa suussa. Tekemistä alueella riittää kaikenikäisille. Vastaavasti
urheilullista ajanvietettä tarjoaa Matikan alue pururatoineen ja suureen
suosioon nousseine frisbeegolf-ratoineen.
Kaupungissa on runsaasti muutakin nähtävää ja koettavaa, ilman pelkoa
tungoksesta tai suurista väkijoukoista. Kauppilan umpipiha on ihanteellinen
perhekohde maalaismiljööstä pitäville. Laitilan runsaat muinaismuistot
tarjoavat uteliaille lähimatkailijoille loputtoman ihastelun aarreaitan. Metsät,
järvien rannat ja luonto kutsuvat pakoon kaupunkien pölystä.
Päiväretkikohteita Laitilasta löytyy useammankin päivän piipahdukselle.
Kasitori, tilapuodit tai Wirvoitusjuomatehtaan myymälä pystyvät palvelemaan
herkkusuita ja muita ostosnälkäisiä turvallisesti. Tiihosen pullat ja leivonnaiset
maistuvat kesälläkin. Ilahduttavasti Laitila tarjoaa myös majoituspalveluita,
joissa vierailija pääsee vaikkapa tilamajoitukseen tähtitaivaalle avautuvan
kattoikkunan alle. Kokemisen arvoinen kokemus paikallisillekin.

Lauri Kattelus
kaupunginjohtaja
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Pop-up Nuokkis
keskustaan

Suunnitelma B ihastutti laajalti
Koronarajoitusten myötä Kustaa Hiekka -kulttuuriviikko joutui taipumaan alkuperäisestä suunnitelmasta. Nopeasti toteutetulle uudelle kokonaisuudelle tuli
nimeksi Suunnitelma B.
– Kävi kuitenkin niin, että Suunnitelma B:stä tuli oikein onnistunut. Ei elämässä muutenkaan asiat aina mene
aivan suunnitellusti ja usein myös vaihtoehto B tuo hyviä asioita eteen, kertoo
kaupungin kulttuuripäällikko Piia Allén.
Aikaa kulttuuriviikon uusien suunnitelmien toteuttamiselle ei ollut kuin pari
viikkoa. Kaikki videotuotantojen käsikirjoittamisesta valotaidekierroksen toteuttamiseen tehtiin sinä aikana. Alkuperäisistä suunnitelmista toteutui vain yksi taidenäyttely. Allén kiittelee paikallisten
yritysten nopeaa mukaan lähtemistä.
– Laitilassa on upeita yrittäjiä ja yrityksiä, joiden kanssa on ilo tehdä yhteistyötä. Olemme todella tyytyväisiä siihen, miten monta yritystä saimme tällä
aikataululla mukaan.
Allénin mukaan kulttuuriviikolla oli monia kohokohtia, mutta yksi niistä oli
viikon päättävä ilotulitus. Myös ilotulituksen toteutumisessa oli pientä jännitystä rajoitusten vuoksi.
– Ilotulitus oli sunnuntaina ja saimme luvan sille vasta perjantaina myöhään
iltapäivällä, Allén kertoo.
Suunnitelma B sai paljon positiivista palautetta ja myös lähikunnista tultiin
ihastelemaan valotaidekierrosta. Iso osa kulttuuriviikon sisällöistä oli sosiaalisessa mediassa, joten kulttuuriviikkoa pystyttiin seuraamaan myös kauempaa.
Kulttuuriviikon Facebook-sivu tavoittikin
ennätyksellisesti lähes 20 000 ihmistä
kulttuuriviikon aikana. Poikkeuksellisesti toteutettu kulttuuriviikko opetti tekijöitään ja Allén uskoo, että oppeja hyödynnetään jatkossakin.
– Meillä Laitilassa on hyvä yhdessä tekemisen meininki. Pidetään siitä kiinni,
Allén summaa.

Nuoret ovat pitkään toivoneet Laitilan nuorisotilojen siirtymistä lähemmäs keskustaa,
ja tänä vuonna se oli tyhjän liiketilan vuoksi mahdollista toteuttaa. Tammikuun lopulla muuttanut Pop-up Nuokkis palvelee
nuorisoa Keulalta vuokratussa tilassa Laitilan Tuvassa.
– Menemme sinne, missä nuoret luontaisestikin ovat, toteaa nuorisopäällikkö
Noora Mantere.
Uusi tila on mahdollistanut laajemmat
aukioloajat sekä päällekkäiset tapahtumat.
Vanha kävijäkunta on löytänyt myös
uudelle paikalle ja nuorten käytössä on
lähes samat viihdykkeet kuin aiemminkin.
– Tilan koon vuoksi biljardipöytä on
pienempi ja keittiötä ei ole, mutta muuten pääosin aktiviteetit ovat samat, Mantere kertoo.
Mantereen mukaan nuoret ovat päässeet myös osallistumaan tilan suunnitteluun. Esimerkiksi tilan vuokrausta
suunnitellessa Laitilan Nuorisotoimen Instagram-tilillä järjestettiin kysely, jossa seuraajat pääsivät vaikuttamaan, onko vaikkapa pelikonsoli keittiötä tärkeämpi.
Pop-up Nuokkiksen vuokrasopimus on
tehty vuoden loppuun, mutta sopimuksen
jatkosta päätetään elokuussa. Nuorisotoimen työntekijöiden työtilat toimivat edelleen paloasemalla.
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Kuulumisia
kaupungin
viestinnästä
Vuotta 2021 määritteli koronaviruspandemia, mikä heijastui myös kaupungin kotisivujen selailukäyttäytymiseen. Koronasivu
hallitsee www.laitila.fi-alasivujen käyntikertymiä kärkeä ylivoimaisesti. Koronasivulla on
vuoden 2021 aikana käyty 130 130 kertaa!
Koronasivulla onkin käyty useammin kuin
seuraavalla yhdeksällä sivulla yhteensä.
Kotisivujen ajankohtaissivulle päivitetään
muun muassa kuntalaisille ajankohtaisia tiedotteita. Niistä suurimman yleisön saivat tiedote Palmusen alueen frisbeegolfradan väliaikaisesta sulkemisesta, kaupunginvaltuuston
valinnat toimielinten jäseniksi, vuoden työkaveriksi ja työyhteisöksi valittuja koskeva uutinen sekä sivistystoimenjohtajan virkaan hakeneita koskenut tiedote.
Viestinnän kehittämisen saralla pyrittiin
hankeviestintää tekemään aiempaa aktiivisemmin. Esimerkiksi Sirpunpuiston kunnostuksen eri vaiheista pyrittiin kuntalaisia
pitämään ajan tasalla. Kehityskohteena oli
myös kaupungin Instagramin story-sisältöjen aktiivisempi julkaiseminen. Tavoitteena
niiden myötä on ollut tavoittaa eritoten nuoria, jotka eivät välttämättä lue kaupungin
Facebook- tai kotisivuja.

Tavara liikkuu ahkerasti
Laitilan kierrätyskeskuksessa
(Niinisuontie 5). Valikoimassa
on esimerkiksi huonekaluja,
astioita, tekstiili- ja sisustustavaroita sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita.

Mitä kuuluu Hinku-hankkeelle?
Hinku- eli Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen tavoitteena on Laitilan energiatehokkuuden parantaminen sekä kunnan ilmastopäästöjen vähentäminen uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä. Yhtenä keinona on esimerkiksi autoilun vähentäminen. Laitila onkin hankkinut kaksi Hinku-pyörää, joita kunnan työntekijät
voivat varata esimerkiksi työmatkoihin. Laitilan ympäristöpäällikkö Tuija Kailasteen mukaan Hinku-tavoitteeseen pääseminen on todellinen haaste. Laitila tavoitteleekin kasvihuonekaasujen 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä.
– Olemme saaneet kavuttua 5–6 % tavoitteesta, mutta pidän päätavoitteena kuitenkin kaikkien mukaan saamista vastuullisempaan kuluttamiseen, Kailaste kertoo.
Kailasteen mukaan yritykset ovat lähteneet innolla mukaan hankkeeseen. Energian säästäminen tuo yrityksille usein myös taloudellista säästöä. Kotitalouksille
ekologisemmat valinnat eivät aina tunnu niin konkreettisesti kukkarossa. Kuntalaisille Kailaste kuuluttaakin harkintaa hankintoihin.
– Ei osteta turhaan ja kannattaa tutkia, löytyisikö haluttu asia myös käytettynä, Kailaste lisää.
Laitilalaiset ovat Kailasteen mukaan kuitenkin kovia kierrättäjiä. Esimerkiksi
2021 avatussa Laitilan kierrätyskeskuksessa tavara liikkuu tiuhaan ja vakiintunutta asiakaskuntaa löytyy.
OPASTUSTA EKOLOGISEMPIIN VALINTOIHIN
Laitilalaiset ovat ottaneet myös kotitalousjätteiden kierrätyksen hyvin haltuun.
Avuksi ollaan tekemässä kierrätysopasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
Opas tulee myös fyysisenä kirjastoon. Kierrätysoppaan lisäksi kuntalaisille on tarjolla Valonian kanssa yhteistyössä energianeuvontaa, jota voi hyödyntää esimerkiksi lämmitysjärjestelmän valinnassa.

LAITILA.FI-ALASIVUJEN
KÄYNTIKERRAT 2021
Korona......................................... 130130
Terveyskeskus.................................. 34441
Esityslistat ja päätöksenteko............. 31310
Ajankohtaista.................................. 13722
Yhteystiedot...................................... 9777
Hallinto ja päätöksenteko.................. 8182
Avoimet työpaikat............................. 8001
Palvelut............................................ 6866
Uimahalli......................................... 6341
Liikuntapalvelut................................ 5619

Vuoden työkaveri ja -yhteisö
Laitilan kaupunki palkitsee vuosittain vuoden työkaverin ja
-yhteisön työntekijöiden ehdotuksista.
Vuoden 2020 työkaveri: terveydenhoitaja Taisa Bragge
Vuoden 2020 työyhteisö: Kappelimäen koulu
Vuoden 2021 työkaveri: palkkasihteeri Anna Dauksch
Vuoden 2021 työyhteisö: koko sote-toimialan ja oppilashuollon
henkilöstö sekä muut hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät
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Laitilan Puhelimen
liiketoiminta laajenee
Laitilan Puhelimen palvelut laajenevat sähkö- ja automaatioyksiköllä. Laitilan Puhelimen ostettua Sähköpoltin A. Astilan sähköliikenneasennustoiminnan, yritys tarjoaa nyt
pääosin yritysasiakkailleen uusia palveluja,
kuten esimerkiksi vaativia sähköurakointeja, teknisten laitetilojen enrgiaratkaisuja sekä olosuhdevalvontaa.
– Tuomme markkinoille uusia toimintamalleja ja ketterän kumppanin asenteen,
kertoo Laitilan Puhelimen toimitusjohtaja
Pasi Mäki.
Uutta liiketoimintaa tehdään koko Lounais-Suomen alueella keskittyen kuitenkin
Vakka-Suomeen.

Seikkailullinen VähäTulejärven luontopolku
Vähä-Tulejärven luontopolku on noin viiden
kilometrin mittainen reitti, joka kiertää Vähä-Tulejärven. Polku on merkitty valkoisin
täplin ja sen varrella on 15 luontoon liittyvää
opastetaulua sekä erillisiä rasteja. Rastit löytyvät polun läheltä koordinaattien sekä kuvien avulla. Rastikartan voi hakea kaupungin
sivuilta. Reitti on mahdollista kiertää lyhyemmin kulkemalla vain rastille 8 asti ja takaisin,
josta matkan pituudeksi tulee 2,5 kilometriä.
Polulla tulee ottaa kanssakulkijat huomioon,
sillä reitti on kävelijöille sekä maastopyöräilijöille yhteinen.
www.laitila.fi/luontopolku

Temmel Tantereessa koira
saa vapaan luontohetken
Lukujärvellä on kesästä 2021 toiminut uusi yritys: koirien oma temmellyspaikka Temmel
Tanner. Aidatulla metsäalueella karvakuonot saavat tutkia vapaasti ympäristöä, ilman
stressaavia kontakteja muiden kanssa. Tanner on vajaan hehtaarin kokoinen metsäpalsta, jossa koiren aisteille on monenlaisia ärsykkeitä jo jossa koira saa tutkia ympäristöään
turvallisesti kaksimetrisen verkkoaidan sisällä. Epätasainen metsäpohja kivineen ja kantoineen auttaa koiraa treenaamaan myös ketteryyttä sekä voimaa. Omistajille Temmel
Tanner tarjoaa näköalapaikalla laavun sekä nuotiopaikan, jossa levähtää nelijalkaisten
aluetta tutkiessa. Tuntivaraushinnat vaihtelevat 20–60 euron välillä riippuen kestosta
sekä koirien lukumäärästä. Lue lisää www.temmeltanner.com

Virkistävä ja entistä
ehompi Sirpunpuisto
Sirpunpuiston peruskunnostus on loppusuoralla. Peruskunnostuksessa 1,6 kilometrin
pituisen reitin pohjaa parannettiin, kasvillisuutta raivattiin sekä valaistusta laajennettiin, jotta reittiä olisi parempi käyttää myös pimeällä. Puiston avajaiset olivat jo marraskuussa 2021, minkä jälkeen poluilla on riittänyt kävijöitä.
– Alueesta on tullut lähiseutujen asukkaille mukava arkiliikkumiskohde, kertoo kaupungin ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste.
Kävijöille Sirpunpuistosta löytyy kota, nuotiopaikka sekä penkkejä, ja esimerkiksi partiolaiset ovat järjestäneet kokoontumisiaan puistossa jo useamman kerran. Alue
onkin ollut pidetty.
– Olemme saaneet kuntalaisilta positiivista palautetta ja paljon toivomuksia siitä,
mitä kaikkea alueelle voitaisiin lisätä. Esimerkiksi talvisin hiihtolatu, Kailaste kertoo.
16 hehtaarin alue on vapaasti kuntalaisten käytössä, kunhan muistetaan huomioidaan muut liikkujat. Puiston kasveille, linnuille sekä muille eläimille ei saa käytöstä aiheutua haittaa ja alueen toivotaan pysyvän siistinä, jotta kaikilla on mahdollisuus virkistäytyä siellä.
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Kuminauhajumpalla vetreäksi
Laita liikettä niveliin ja veri kiertämään! Geronomi Petra Vuorio Laitilan kotihoidosta
valitsi viisi kehoa lempeästi huoltavaa liikettä. Mukaan liikkeisiin tarvitset kumisen
vastuskuminauhan (noin 150 x 10 cm).

Yleisohjeita:
• Istu tuolin etuosassa ryhdikkäästi, selkä irti selkänojasta.
• Pidä jalkapohjat lattiassa.
• Tee liikkeet rauhallisesti. Älä pidätä hengitystäsi.
• Toista liikkeet useita kertoja oman kuntosi mukaan.
• Harjoittelu on tehokkainta, kun et päästä nauhaa
missään vaiheessa täysin löysäksi.
• Jumppaa vaikka päivittäin.

1

3

Laita nauha jalkapohjan alle.
Pidä kädet sylissä, nauhan
päät kummassakin kädessä.
Nosta jalkaa lattiasta nauhan
avulla, pidä jalka koko ajan
suorana.
Toista liikettä kummallakin
jalalla vuorotellen useita
kertoja.

Pidä nauha kaksin kerroin
käsiesi välissä.
Nosta kädet eteen
vaakatasossa.

4

Laita nauha jalkapohjan alle.
Pidä kädet sylissä, nauhan päät
kummassakin kädessä.

Vie kädet vuorotellen
oikealle ja vasemmalle
ylävartaloa kiertäen.

Vedä jalkaa lattiasta nauhan
avulla, pidä jalka koko ajan
koukussa.

Toista liikettä useita
kertoja.

Ojenna jalka ylhäällä suoraksi.
Koukista ja suorista uudestaan.
Toista liikettä kummallakin
jalalla vuorotellen useita kertoja.

2

Pidä nauha kaksin kerroin
käsiesi välissä.
Koukista kyynärpäät.
Ojenna kädet pään yläpuolelle
ja tuo takaisin koukkuun.
Ojenna kädet suoraksi eteen ja
tuo takaisin koukkuun.
Toista liikkeitä vuoron perään
useita kertoja.

Lisää jumppaohjeita Vanhustyönkeskusliiton vahvike.fi-sivustolta.

5

Nouse lopuksi seisomaan.
Pidä nauha kaksin kerroin
käsiesi välissä.
Heijaa nauhaa alakautta
puolelta toiselle. Jousta
polvista.
Toista liikkeitä useita
kertoja.
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Viihdettä tarvitaan aina
Laulua, juontoja, harrastajateatteria, tarinankerrontaa, kokkausta…
Monitoimimies Seppo Helenius on viihdyttänyt kansaa vuosikymmeniä niin
Laitilassa kuin sen ulkopuolella. Tehtävät ja tanssilavat kutsuvat edelleen.

diojuontoja ja keikkoja. Vanhemmiten viihdyttäminen on painottunut musiikkiin. Kahdella koostelevyllään hän laulaa iskelmä- ja
tanssimusiikkia. Vanhempi levy on nimeltään
Pienen pojan haaveet ja uudempi Sireenien
aikaan.
Musiikinteossa Seppo Helenius korostaa
yhteistyön merkitystä. Hänellä on ollut onni
tehdä musiikkia hyvien muusikoiden kanssa.
Laulukappaleistaankin hän muistuttaa:
– Älä kuuntele laulajaa, kuuntele taustamusiikkia.

MIESTEN KOKKIKERHOSSA
PARANNETAAN MAAILMAA

Laitila on pieni, mutta vireä tapahtumakaupunki, sanoo Seppo Helenius vierellään Vappu-koira.

Lapsuudesta alkanut esiintymisvietti ja musiikkiharrastus rumpalitaustoineen ovat vieneet miehen viihdyttämään ruotsinlaivoille,
juontamaan radioon Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa, esiintymään Koivusalon Pekko-, Kulkuri ja joutsen ja Rentun ruusu -elokuviin sekä
tuhansille keikoille ympäri Suomen. Laitilassa Seppo Helenius tunnetaan Munamarkkinoiden vakiojuontajana, harrastajanäyttelijänä, laulajana ja kansalaisopiston miesten
kokkikerhon vetäjänä.
– Laitilassa olen esiintynyt vuodesta 1975
lähtien ja ruotsinlaivoillakin tuli keikkailtua
yli 20 vuotta. Kiihkeimpinä aikoina keikkoja
oli 170 vuodessa.
Hauskana ja puheliaana miehenä tunnettu Seppo Helenius on kohdannut kuulijoita
vauvoista vaareihin.

– Viihdyttämiselle on tilausta aina, etenkin näinä aikoina. Ihmisille on terapeuttista, kun joku pistää itsenä alttiiksi ja uskaltaa
aukaista suunsa. Minun juttuni pohjautuvat
elävään elämään ja vitsikuvioihin, jotka sopivat tilaisuuden luonteeseen. Periaatteenani
on kuitenkin ollut, etten kiroile, en loukkaa
kuulijaa enkä sisällytä juttuihini uskontoa.

PANKISTA TANSSILAVOILLE
Ennen viihdealalla heittäytymistä Seppo Helenius työskenteli vuosia pankki- ja vakuutusalalla. Alanvaihto tuli eteen terveyssyistä,
sanojensa mukaan ”sydärin” jälkeen. Äkkimuutoksesta ei kuitenkaan ollut kyse, sillä
jo pankkiaikoina hän teki erikoisluvalla ra-

Kansalaisopistossa parikymmentä vuotta
on vierähtänyt miesten kokkikerhon parissa. Alkuaan kerhon piti kokoontua kerran
kuukaudessa yhden syyskauden. Eihän se
niin mennyt, sillä jatkoa haluttiin. Tänäänkin eri-ikäiset miehet kokoontuvat viikoittain.
– Ideana on, että tehdään porukassa tavallisia kotiruokia, jutellaan niitä näitä ja parannetaan maailmaa. Moni on innostunut ruoanlaitosta kotonakin. On meillä ollut tapana
pitää myös joulujuhla, johon kutsutaan puolisot ja tyttöystävät. Päättäjäisissä puolestaan
teemme pikkubussilla retken, johon kuuluu
tietysti ravintolaillallinen. Kivaa on edelleen,
vaikka ajatuksissa on jo löytää kerholle nuorempi jatkaja.
Nykyään viihdyttäjäammattilainen jäähdyttelee keikkailussa, kuuntelee mielellään
swing- ja bigband-musiikkia, käy metsällä ja
istuu nuotion ääressä kavereidensa ja dreeverikoiransa kanssa. Ja toteaa samaan hengenvetoon, ettei tekisi viihdytystyötä edelleen,
jollei siitä pitäisi.
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Uusi palvelukoti tarjoaa
viihtyisiä tiloja ja aktiviteetteja

Kokkikerho kokoontuu, kerholaiset
vasemmalta oikealle: Mikko Hedman,
Rauno Vuorinen, Juhani Raitamäki,
Mauri Lehto, Jani Jalonen, Raimo Kaitila,
Pasi Iivanainen ja Leo Lainio.

Kaukolankodin toiminta siirtyy lähivuosina uusiin, nykyaikaisiin tiloihin. Laitoshoito muuttuu samalla tehostetuksi
palveluasumiseksi. Lisäksi uuden palvelukodin yhteyteen
on tulossa päivätoimintaa sekä kohtauspaikka kotona
asuville ikääntyneille.

Hirvenmaksakastike on miesten kokkikerhon yksi suosituimmista resepteistä. Alkuaan Seppo Helenius on
saanut reseptin edesmenneeltä ystävältään, näyttelijä Leo Lastumäeltä.
Hirvenmaksakastike
300 g hirvenmaksaa
1 iso sipuli
250 g sulatejuustoa
(esim. Koskenlaskija tai Olympia)
2 dl kermaa
1 lihaliemikuutio
valkopippuria
paprikajauhetta
mustapippuria
voita
vehnäjauhoja
Puhdista maksa kalvoista. Leikkaa
maksa ohuiksi siivuiksi ja sipuli renkaiksi. Paista maksasiivut rapeiksi ja
siirrä ne odottamaan lautaselle. Ota
paistoliemi talteen ja kaada kattilaan. Kuullota sipulit voissa ja siirrä ne maksan kanssa odottamaan
lautaselle.
Jatka kastiketta lisäämällä vettä.
Murenna lihaliemikuutio kastikkeeseen. Suurusta vehnäjauhoilla. Lisää
sulatejuusto ja anna sen sulaa. Lopuksi lisää kerma ja mausteet. Siirrä maksa ja sipulirenkaat kastikkeeseen ja anna hautua kypsäksi noin
puolen tunnin ajan. Tarkista maku.
Tarjoa maksakastike keitettyjen
perunoiden ja puolukkasurvoksen
kanssa.

Uusi palvelukoti
toimii myös kotona
asuvien ikääntyneiden
kohtauspaikkana, kertoo
sosiaali- ja terveysjohtaja
Johanna Ahokas

Uudelle rakennukselle on tarvetta, sillä Kaukolankodin tilat on suunniteltu aikoinaan toimintakyvyltään erilaiselle asukaskunnalle. Tänä päivänä ikääntyneiden asumispalveluissa on toimintakyvyltään hauraampia asukkaita, jolloin erilaisia apuvälineitä ja henkilönostimia tarvitaan nykyistä enemmän. Uusissa tiloissa jokaisella
asukkaalla tulee olemaan oma tilava huone sekä omat saniteettitilat.
Toimintamuutos ja uudisrakennuksen teko perustuvat vanhuspalvelulakiin, kaupunginvaltuuston syyskuussa 2021 tehtyyn päätökseen sekä kaupungin ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelmaan. Taustalla vaikuttaa myös
sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus, joka edellyttää vanhainkotihoidon kehittämistä tehostetuksi palveluasumiseksi.
– Palvelukodin yhteyteen saadaan tilat ikäihmisten päivätoiminnalle, myös kotona asuvat ikäihmiset voivat kohdata toisiaan uusissa tiloissa. Tekninen toimiala
valmistelee parhaillaan tarjouspyyntöasiakirjoja palvelukodin rakentamiseen. Uudisrakennuksen paikaksi on esitetty Valkojärventie 8:aa, ja tilat on tarkoitus vuokrata pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, kertoo kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas.
Uudessa palvelukodissa tulee olemaan 60 paikkaa. Nykyisessä Kaukolankodissa
niitä on 52, joista Laitilan kaupunki omistaa 38. Alustavan suunnitelman mukaan
myös kaupungin tehostetun asumisen yksikkö, 19-paikkainen Koivukoto, siirtyy
uuteen palvelukotiin. Tosin päätös yhdistämisestä tehdään vasta myöhemmin Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, jonne Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa.
Kaukolankodin muuttoajankohta tarkentuu myöhemmin, mutta tänä vuonna
muutto ei vielä ole ajankohtainen.
– Tulemme tiedottamaan asiasta työn edetessä. Lisäksi aloitamme henkilökunnan kanssa tulevan toiminnan suunnittelun hyvissä ajoin, lupaa Johanna Ahokas.
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Juho Simula
• maanviljelijä, 36 v
• Laitilan Mainio nuori
yrittäjä 2021
• Simulan tilan isäntä
• osakkaana JJ-Vihannes
oy:ssä ja Kieku oy:ssä
• perhe: avovaimo Siina,
7-vuotias Väinö ja
4-vuotias Sylvi
• harrastukset: metsästys,
sähkömaastopyöräily,
juoksu

Viljelytyössä
voi vaikuttaa kaikkeen paitsi säähän
Simulan tilalla Vidilän kylässä
viljellään vihanneksia ja harjoitetaan
kanalatoimintaa. Tilan isäntä Juho
Simula on maanviljelijä, jolla on
verkostot vireessä ja monta rautaa
tulessa. Toimelias viljelijä valittiin
vuoden 2021 Laitilan Mainioksi
nuoreksi yrittäjäksi. Tunnustuksen
Juho Simula haluaa jakaa työntekijöidensä, vanhempiensa ja
oman perheensä kanssa.

Simulan tila on kulkenut suvussa vuosisatojen ajan: ensimmäinen merkintä tilasta on
1540-luvulta. Nykyisellään tila on osakeyhtiö, jossa osakkaina ovat suvun 16:s isäntä Juho Simula sekä hänen isänsä, Samuli
Simula. Tilalla työskentelee 14 henkilöä sekä Juho Simulan molemmat vanhemmat.
Kesäaikaan työntekijämäärä tuplaantuu.

YHTEISYRITYS TUOTTAA
LANTTUA JA SIPULIA
Juho Simula on verkostoitunut yrittäjä, ja
hän perusti viisi vuotta sitten yhteisyrityksen
Jaakko Tammelinin kanssa. JJ-Vihannes kasvattaa ja toimittaa kelta- ja punasipulia sekä
lanttua Vihannes-Laitilalle. Yrittäjät ovat tunteneet toisensa parikymppisestä asti.
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 Juho Simula toivottaa
kaikki tervetulleeksi tilan
itsepalvelumyymälään.

– Oli puhuttu jo aiemmin yhteistyöstä ja
sipuleista tämä alkoi. Yritystoiminnassa menee yleensä aikaa, ennen kuin luottamus syntyy. Siksi tutun kaverin kanssa on ollut helppo aloittaa ja toimia, sanoo Juho Simula.
Simulan tilalla viljellään sekä varhais- että
teollisuusperunaa. Varhaisperuna toimitetaan Vihannes-Laitilalle ja teollisuuslajikkeet
Öströmin Perunatuotteelle. Uusin varhais- ja
ruokaperunalajike tilalla on Annabelle, varhaisperunoista viljellään esimerkiksi Timoa.
Tuttujen lajikkeiden ohella uusiakin testataan. Tilalla viljellään itse siemenlisäys, jolloin siementen laatu tiedetään tarkasti. Lisäksi viljaa viljellään kanojen rehuksi.

VASTOINKÄYMISISTÄ SELVITÄÄN
Tilalla harjoitetaan myös mittavaa kanalatoimintaa. Munivia kanoja on 83 000 ja kasvatuskanoja 32 000. Kananmunat toimitetaan
loimaalaiseen munapakkaamo Kieku oy:hyn,
jonka omistajatuottajana Simulan tila toimii.
Maanviljelijän työssä yllättävät vastoinkäymiset ovat aina mahdollisia. Niitä tilalla

Simulan tila
• viljelypinta-ala noin 600 ha,
JJ-Vihannes 200 ha
• viljelyssä: kaura, ohra,
vehnä, peruna, lanttu, keltaja punasipuli
• kananmunatuotantoa ja
kanankasvatusta
• tilalla GLOBAL.G.A.P.,
kansainvälisesti tunnustettu,
hyvien maatalouskäytäntöjen
sertifikaatti
• itsepalvelusuoramyynti 24/7,
Koukkelantie 123
• p. 050 544 9958,
Fb: @simulantila,
Instagram: Simulantila

Simulan tila tuottaa monenlaista lähiruokaa.

kohdattiin erityisesti viime vuonna. Ensin lattiakanalassa todettiin salmonella, jolloin sen
kanat jouduttiin lopettamaan. Muihin kanaloihin salmonella ei tautisulun ansiosta päässyt leviämään, eikä niiden kanoja tarvinnut
lopettaa. Lattiakanalasta purettiin kaikki muu
paitsi ulkoseinät ja kattopellit. Kesällä tilalle
toimitettiin vääränlaista poikasrehua, jolloin
kanaerä jouduttiin lopettamaan.
– Vuoristorataa on menty myös vihannesten kanssa. Kun ravintolat olivat koronan takia kiinni, kuorimotuotteiden menekki väheni. Toisaalta vähittäiskaupassa tuotteiden
menekki lisääntyi, kun ihmiset ostivat tuotteet suoraan kaupasta. Viime kesänä kasvukausi oli vaikea, joten kaikkien kasvien sadot
jäivät kastelusta huolimatta heikoksi. Vaikka
vuosi oli meille poikkeuksellisen hankala,
harvassa on ne päivät, jolloin on harmittanut. Takaiskujen hetkelläkin on hyvä muistaa
suvun viljelyhistoria: on sitä ennenkin selvitty, pohtii Juho Simula.

VILJELYN IMU
Juho Simulalle työ on kutsumusammatti, ja viljely-ympäristö tuttu jo lapsuudesta. Mukavaa työssä on, että se vie luontoon ja liikkeellä saa olla koko kesän ajan.
Oma kädenjälki näkyy niin onnistumisissa
kuin virheissä. Verkostoituminen on osoittanut viljelijälle voimavaraksi; yhdessä on
ollut hyvä pohtia, mitä kasvatetaan ja miten kannattaa toimia.
– Laitila puolestaan on mainio paikka viljelijälle, koska alue sopii myös varhaisviljelyyn. Lisäksi rakennusvalvonnat, ympäristö-

luvat ja muu asiointi kaupungin kanssa on
sujunut mallikkaasti ja nopeasti, kehuu Juho Simula.

TILAMYYNTIÄ ITSEPALVELUNA
Simulan tilalla harjoitetaan pienimuotoista tilamyyntiä, ja asiakkaita tulee kylältä ja vähän
kauempaakin. Myymälästä voi ostaa tilan
kananmunia, sipuleita, lanttuja ja perunoita – kaikkina vuorokauden aikoina. Maksu tapahtuu itsepalveluperiaatteella; asiakas pudottaa maksun kassakaappiin.
– Avasimme tilamyymälän kolme vuotta
sitten. Myymälän teimme vanhasta moottoriurheiluradan kopista, jonka ostimme huutokaupasta. Myymälästä on tullut kohtauspaikka, jossa vaihdetaan myös kuulumisia.
Asiakkaat ovat olleet rehellisiä, ja heti on
soitettu perään, jos sopivaa rahaa ei ole ollut laittaa laatikkoon, että voinko maksaa
ensi kerralla.
Tulevaisuuteen nuori yrittäjä suhtautuu
luottavaisin mielin, sillä vihanneksilla ja kananmunilla on tässä ajassa positiivista vetoa.
Investointeja on tehty, ja uusia ajatuksia on
paljon. Aika näyttää, mitkä niistä toteutuvat.
– Tällä erää keskitymme kuitenkin siihen,
että hoidamme nykyiset asiat hyvin. Toivon,
että toiminta jatkuu ja saamme olla terveitä.
Ja miksipä ei, onhan intoa ja tunnetta riittänyt suvussa jo 482 vuotta.
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Coreplast Laitila Oy on
vuoden alihankkija

”Laitilassa on hyvä yrittää, asua ja elää”
Toisen Vuoden Mainio yrittäjä -palkinnon vastaanotti Premetals Ky:n Petri Rekola yrittäjägaalassa lokakuussa 2021. Palkinnon saannin kriteereinä ovat muun muassa positiivinen asenne yrittämiseen ja tuotteet, joilla on viety Laitilaa maailman kartalle. Premetals Ky:n tuote on varmasti monelle tuttu näky, nimittäin talon tai muiden rakennusten
katolla koreileva Kukkoviiri.
– Tuotamme pelti- ja metallialan töitä, mutta lähivuosina työ on suurimmaksi osaksi
ollut pelti- ja kattotöitä, Rekola kertoo.
Perheyritys on perustettu vuonna 1998. Rekolan mukaan Laitila on keskeisellä paikalla yrityksen kannalta, sillä lähellä ovat Uusikaupunki, Rauma eikä Turkukaan ole kovin kaukana.
– Laitilassa on hyvä yrittää, asua ja elää, Rekola toteaa.

Lehtilän Kauppapuutarha
toimittaa laatukukat
Laitilasta

Yrittäjyyden opit
siirtyvät isältä pojalle
Varsinais-Suomen Yrittäjägaalassa palkittiin vuoden 2021 yritykset kunnittain. Laitilan kunnan Vuoden yrittäjä
-palkinnon voitti HTG-Asfaltti. Yritys tekee asfaltointeja pohjatöineen. Palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Hannu
Grönholm poikansa Henrin kanssa.
– Yrityksemme on toiminut yli 25
vuoden ajan Laitilassa ja osa asiakkaistamme on luottanut osaamiseemme alkumetreistä asti, Grönholm kommentoi.
Vuonna 2013 alkanut sukupolvenvaihdos on käynnissä ja firma on siirtymässä vähitellen isältä pojalle, joka on
ollut pienestä pitäen yrityksen matkassa mukana.

Lehtilän Kauppapuutarha palkittiin
vuoden 2021 parhaana kukkaviljelmänä Suomessa. Hemmo ja Sirke Lehtilä ostivat 40 vuotta sitten Sirken kotitilan, jossa oli silloin yksi kasvihuone.
Vuosien saatossa kasvihuoneita on rakennettu pikkuhiljaa lisää.
– Kukkiamme on kymmenkunnan
lähialueen kaupungin ja seurakunnan
puistoissa ja hautausmailla. Sen lisäksi kukkiamme menee puutarhamyymälöihin, torikauppiaille ja kolmeen
tukkuun, Hemmo Lehtilä kommentoi.
Kukkien lisäksi puutarha kasvattaa
kevään kukkasesongin päätyttyä kasvihuonekurkkuja ja niiden kasvatuksesta jääväällä tilalla olisi tarkoitus tällä kertaa kokeilla jotain uutta.
– Tänä vuonna suunnitelmissa olisi koittaa kotimaisia syysleikkokukkakimppuja. Kukat kasvatetaan ja kimput
sidotaan sisätiloissa, Lehtilä kertoo.

Muoviratkaisujen toimittaja ja sopimusvalmistaja Coreplast Laitila Oy valittiin vuoden 2021 alihankkijaksi. Coreplast Laitila Oy:n toimitusjohtaja Mikko Toivosen
mukaan palkinnon saanti tuli täytenä yllätyksenä.
– Tämä on hieno tunnustus, sillä asiakkaamme ovat ehdottaneet meitä palkinnon saajiksi. Se, että raati on valinnut yrityksemme voittoon lämmittää tietysti
mieltä. Kiitos saamastamme tunnustuksesta kuuluu koko henkilöstölle, Toivonen
kertoo.
Coreplast Laitila Oy on kasvattanut liiketoimintaansa merkittävästi niin kotimaassa
kuin kansainvälisesti. Myös yrityksen korkealaatuiset tuotteet ja palvelut sekä esimerkillinen asiakaslähtöisyys johtivat tunnustuksen saantiin.

Lamus Oy:n toimitusjohtaja
Hannu Lahdenperälle
timanttiristi
Lamus Oy:n toimitusjohtaja Hannu Lahdenperä palkittiin timanttiristillä Varsinais-Suomen Yrittäjägaalassa tunnustuksena 40 vuoden yrittäjyydestä.
– Kyllähän se mieltä lämmittää, että
huomioidaan suhteellisen pitkä ura ja yli
40 vuoden yrittäjyyteen onkin mahtunut
paljon, Lahdenperä kertoo.
Laitilassa sijaitsevan Lamus Oy:n historia
alkaa 80-luvun alkupuolelta. Tänä päivänä
tuotanto keskittyy jalopuusta tehtyihin mittatilauspöytiin, tasoihin, hyllyihin ja muihin
sisustuselementteihin asiakkaan toivomien
mittojen ja pintakäsittelyn mukaan.
–Yrittäjyys velvoittaa ja innostaa edelleen. Kyllähän sen yrittäjyyden tulee siinä
mielessä olla harrastus, että sitä jaksaa tehdä enemmän kuin kahdeksan tuntia päivässä tarvittavan riskinoton ja sitkeyden lisäksi,
Lahdenperä toteaa.

Ratkaise ristikko ja voita Laitila-reppu!
Arvomme kaikkien vastanneiden kesken neljä Laitila-reppua. Voit
osallistua arvontaan sähköisesti osoitteessa www.laitila.fi/ristikko
tai lähettämällä ristikon avainsanat (värillisiin ruutuihin tulevat neljä
sanaa) ja yhteystietosi (nimi, puhelin, sähköposti) osoitteeseen:
Laitilan kaupunki, Hallinto/asiakaslehti, PL 25, 23801 Laitila.

Vastaukset tulee olla perillä 31.5.2022. Suoritamme
arvonnan 1.6.2022, ja ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti samana päivänä. Palkinnot voi lunastaa
Laitilan kaupungintalolta, Keskuskatu 30:sta.
Hävitämme arvontaan osallistuneiden yhteystiedot
välittömästi kisan jälkeen.
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Uusi elämä Laitilassa
Ukrainalaistaustaiset Viktoria ja Mihail Hulenko eivät koskaan
suunnitelleet Suomeen muuttoa, mutta erilaisten sattumusten kautta
he päättivät lopulta jättää taakseen kotimaansa ja asettua Laitilaan.
Laitila on ollut koti Hulenkon perheelle jo
lähes 15 vuotta. Viktorian ja Mihailin perheeseen kuuluu myös kolme lasta, Vladik,
18, Vitalii, 10 sekä Sofia, 7.
Mihail on työskennellyt koko Laitilassa
asumisensa ajan Munaxilla ja nykyään hän
toimii Mynämäen Krouvinummen yksikön
päällikkönä. Viktoria puolestaan työskentelee Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa koulunkäyntiohjaajana.

Hulenkon perhe
on kotiutunut
erinomaisesti Laitilaan.
Ylhäällä vasemmalta
Mihail, Viktoria ja
esikoinen Vladik.
Alhaalla vasemmalta
Vitalii ja Sofia.

Laitilassa perhe arvostaa etenkin sujuvaa arkea sekä kaupungin hyvää sijaintia
ja kompaktiutta. Raumalle ja Turkuun sekä molempien työpaikoille on autolla lyhyt
matka ja kaupungin sisällä voi kulkea kävellen tai pyörällä asioille ja harrastuksiin.
– Nautimme ihan tavallisesta perhearjesta. Vapaa-ajalla lasten harrastukset vievät paljon aikaa. Lisäksi ulkoilemme yhdessä paljon, Viktoria kuvailee perheen arkea.

15

LAITILAN ASIAKASLEHTI 2022

ENSIN KAUSITYÖNTEKIJÄKSI
SUOMEEN
Ennen Suomeen tuloaan Viktoria ja Mihail
asuivat pienessä Keski-Ukrainassa sijaitsevassa Talnen kaupungissa. Molemmat olivat valmistuneet opettajiksi.
Kun Viktoria jäi vastasyntyneen Vladikin
kanssa kotiin, Mihail joutui tekemään kolmea työtä samaan aikaan elättääkseen perheensä.
– Päivisin Mihail toimi fysiikan ja teknisen työn opettajana, ja illat hän työskenteli puutehtaassa. Lisäksi hän teki kymmenen
vuoroa kuukaudessa yövartijan töitä. Kolmesta työstä huolimatta palkka riitti vain
asumiskuluihimme.
Vuonna 2006 Mihail ja Viktoria tulivat
paimiolaiselle maatilalle kausityöntekijöiksi
ansaitsemaan lisää rahaa. Tuolloin 2,5-vuotias Vladik jäi Ukrainaan Viktorian äidin
luokse. Pariskunta sai Paimiossa työskennellessään vinkin, että Laitilan Munaxille etsittiin pidempiaikaisia työntekijöitä.
– Emme ensin suunnitellet Suomeen
jäämistä. Olimme varmoja, että palaamme
vielä Ukrainaan lapsemme luo ja tarkoituksenamme oli perustaa yhteinen yritys, Viktoria muistelee.

UKRAINA SAI LOPULTA JÄÄDÄ
Hulenkot muuttivat kuitenkin Laitilaan ja
aloittivat työskentelyn Munaxilla vuonna
2007. Tuota aikaa Viktoria kuvailee henkisesti kovin raskaaksi.
– Ukrainalaisilla on tunnetusti kova työmoraali. Mekin teimme töitä aina aamusta myöhäiseen iltaan, mutta ajatukseni olivat koko ajan lapsessa. Silloin ei ollut joka
kodissa nettiä tai mahdollisuutta soittaa videopuheluita päivittäin. Ukrainassa kävimme kolmen kuukauden välein lapsemme
luona.

Ajan myötä Hulenkot huomasivat, että
elinolot Ukrainassa pahenivat koko ajan.
– Joka vierailulla hinnat olivat entisestään
nousseet, työttömyys oli kasvussa ja korruptio korkealla. Aloimme miettiä, että ehkä
lapsellamme olisi parasta kasvaa Suomessa. Kun tulin uudestaan raskaaksi, piti tehdä päätös, haemmeko esikoisen Suomeen
vai jatkammeko elämää Ukrainassa.
– Vaikka ajatus Suomeen jäämisestä tuntui pelottavalta, päätimme kokeilla sitä.
Haimme Vladikin Suomeen, kun hän oli
7-vuotias. Samana vuonna syntyi Vitalii.

UUSILLE URILLE
Aluksi haasteita riitti. Vladik aloitti koulun
heti seuraavana päivänä Suomeen tulostaan
osaamatta sanaakaan suomea.
– Yllättävän nopeasti hän kuitenkin kotiutui ja sai kavereita. Nyt hänestä ei nimeä lukuun ottamatta tunnistaisi, että hänellä on
ukrainalainen tausta, Viktoria ihmettelee.
Viktoria ja Mihail jatkoivat työskentelyä
Munaxilla. Kun perheen kolmas lapsi teki
tuloaan, Viktoria päätti, että vuorotyö saisi riittää ja hän alkoi opiskella suomea. Ensimmäiset yhdeksän vuotta hän oli pärjännyt englannilla.
Koulunkäynnin ohjaajakoulutus tuntui
lapsista pitävälle Viktorialle luontevalta. Lisäksi hän opiskeli itselleen myös asioimistulkin koulutuksen.
Nyt kummallakin on vakituiset ja säännölliset päivätyöt, joissa he viihtyvät. Lapsista Vladik opiskelee toista vuotta sähköalaa
Novidan ammattiopistossa Uudessakaupungissa ja Vitalii ja Sofia käyvät Laitilassa Kappelimäen koulua.

TYYTYVÄISET VERONMAKSAJAT
Suomessa perhe arvostaa ennen kaikkea
turvallista elämää, kaunista luontoa ja hyvää elintasoa.
– Tykkäämme kovasti myös Suomen verotusjärjestelmästä! Se on ehkä paras asia
Suomessa ja maan hyvinvoinnin avain. Ukrainassa rikkaat eivät maksa veroa lainkaan,
kun taas tavallisilla ihmisillä on korkeat veroprosentit, Viktoria huomauttaa.
Suomeen sopeutumisessa Suomen kielen oppiminen on luonnollisesti ollut isoin
haaste.
– Suomen kieli on yksi maailman vaikeimmista! Viktoria puuskahtaa – kuitenkin
lähes täydellisellä suomen kielellä.

UKRAINAN
TULEVAISUUS
HUOLETTAA
Hulenkot elävät kahden kulttuurin keskellä.
He viettävät sekä suomalaisia että ukrainalaisia juhlapyhiä ja kokkaavat molempien
kotimaidensa ruokia. Kotona myös puhutaan sekä suomea että ukrainaa.
Ukrainassa perhe vierailee joka kesä. Pandemian takia ainoastaan vuonna 2020 vierailu jäi tekemättä.
Eniten kotimaastaan Hulenkot kaipaavat
sukulaisia. Tällä hetkellä Viktorian äiti on
kuitenkin perheen luona Laitilassa Ukrainan
kiristyneen turvallisuustilanteen takia.
Tulevaisuudelta Hulenkot toivovat samoja
asioita, kuin mikä tahansa suomalaisperhe.
– Haluaisimme pysyä terveinä, ja että
lapsemme menestyisivät elämässä. Tavoite
on pysyä Laitilassa, täällä on nyt meidän kotimme. Minua ilahduttaa myös se, että juuri
täysi-ikäistynyt Vladik on ilmoittanut haluavansa jäädä Laitilaan, kun kaikki opiskelut
ovat ohi ja armeija käyty. Toivomme myös
kovasti, ettei Ukrainaan tulisi sotaa, Viktoria päättää.

Huom. Haastattelu on kirjoitettu tammi-helmikuussa 2022 ennen sodan alkamista.
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Sotkan muna
yhdistää taidemuotoja
Sotkan muna -teatteriproduktio on
Kalevalan tarustoon pohjautuva
puolituntinen esitys, joka yhdistää
elokuvan sekä teatterin. Esityksen
käsikirjoittajaksi on lupautunut palkittu fantasiakirjailija Helena Waris. Esitys tulee nähtäväksi Laitilan
Kinoon syksyllä 2023 ja se on osittain samoilta tekijöiltä, kuin Talvikki-elokuva (2021). Laitilan Kulttuurin Tuki ry sekä Laitilan kaupungin
kulttuuritoimi ovat mukana tuotannossa.

Juhlamunamarkkinoilla

on jokaiselle jotakin

KESÄN
TAPAHTUMIA
Energiamessut 23.4.2022
IItatorit kesä-elokuussa
torstai-iltaisin
Laitilan Munamarkkinat
18.–19.6.2022
Jazzkukko
20.–24.7.2022

Ensi kesänä Laitilassa juhlitaan virkeää viisikymppistä 18.–19. kesäkuuta. Jo vuodesta
1972 Laitilassa on viikkoa ennen juhannusta järjestetty Munamarkkinat, joka
on kaupungin suurin vuotuinen tapahtuma.
Kahtena aikaisempana vuonna tapahtuma on jouduttu perumaan koronatilanteen vuoksi, joten rakkaita markkinoita on seudulla ehditty odottamaan
jo hyvän aikaa. Töitä kesän 2022 tapahtuman eteen on tehty jo viime syksystä.
– Ohjelma täyttää varmasti Juhlamunamarkkinoiden vaatimukset, Laitilan Munamarkkinat ry:n puheenjohtaja Jukka Alkio paljastaa.
Markkinoiden maksuttomassa ohjelmassa on tarjolla niin magiikkaa, imitaatiota,
musiikkia kuin sambaakin. Juhlamunamarkkinoiden ohjelmassa ei olla kuitenkaan
unohdettu lapsia tai Munamarkkinoiden perinteisiä ohjelmaosuuksia, kuten Vuoden Kukon julkistamista ja munaruokakilpailua.
– Ohjelma kunnioittaa vanhoja perinteitä tuoden esimerkiksi aiemmin toteutetun
ja rakastetun sambakulkueen Laitilaan, mutta samalla ohjelmassa pyritään vastaamaan tämän hetken kiinnostuksen kohteisiin ja toiveisiin, Alkio kertoo.
Markkinoiden ohjelma ja lisätiedot:
www.laitila.fi/munamarkkinat
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Jazzkukko

svengaa jälleen!
Suomen svengaavinta festivaalia juhlitaan taas
20.–24.7.2022. Heinäkuun lopulla kahdeksannen
kerran järjestettävässä Jazzkukossa on tiedossa tuttuja
ohjelmanumeroita sekä huikeita artisteja.
MONIPUOLISTA OHJELMAA
Kesällä Jazzkukossa nähdään perinteisiä ohjelmanumeroita, kuten
kirkkopuistokonsertti sekä kovatasoinen kitarakilpailu. Esiintyjinä
festivaalissa on muun muassa Aili Ikonen, vuoden 2021 Jazzkukon
kitarakilpailun voittaja Johannes Granroth yhtyeineen sekä
Crusell-festivaalin kanssa yhteistyönä Jukka Perko Avara-yhtyeen
kanssa. Festivaali huipentuu vielä sunnuntaina 24. heinäkuuta
Laitilan seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettävään
rytmimusiikkimessuun. Festivaalin tarkempi ohjelma julkaistaan
vielä kesän aikana.

MUSIIKKILEIRIN ILMOITTAUTUMINEN ON AUKI
Jazzkukon suosittu musiikkileiri järjestetään jälleen
19.–20. heinäkuuta. Leiri on avoinna nuoremmille
sekä varttuneimmille musiikinystäville, jotka
haluavat oppia bändisoittamisesta sekä erilaisista
musiikkityyleistä. Ohjelmassa on muun
muassa jameja, soitinopetusta sekä halutessa
teorian opetusta. Ilmoittautuessa on myös
mahdollista esittää toiveita leirin opetuksesta.
Musiikkileiri huipentuu torstaina 21.
heinäkuuta, kun halukkaat musiikkileiriläiset
opettajineen esiintyvät iltatorilla.

LAITILAN ASIAKASLEHTI 2022
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Laitilan kirjasto on
kaupunkilaisten
innovatiivinen
kohtauspaikka, josta
lainattavaa löytyy aina
kirjoista kahvakuuliin.

Kokoaan suurempi kirjasto
Kokoaan suurempi Laitilan kirjasto on ollut monissa palveluissa edelläkävijä. Vaikka
vain noin 40 prosentilla laitilalaista on kirjastokortti, ovat kirjaston vakiokävijät sitäkin
ahkerampia lainaajia. Lasten sekä aikuisten
kauno- ja tietokirjallisuus ovat Laitilassa lainaustilastojen kärjessä. Suurin lainausryhmä
on lasten kaunokirjallisuus, johon lukeutuvia
teoksia on lainattu yli 33 000 kertaa vuonna 2021.
– Olemme miettineet, miten saamme loputkin laitilalaiset tulemaan kirjastoon, mutta on vaikeaa löytää kanava, missä tavoittaa
heidät, kertoo Laitilan kaupungin kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka.

MONIPUOLINEN VALIKOIMA
Kirjojen lisäksi Laitilan kirjastosta löytyy
myös erikoisempaa lainattavaa. Lainausvalikoimassa on muun muassa kahvakuulia,
kävelysauvoja, frisbeekiekkoja, energiankulutusmittareita sekä kankaisia lainakasseja, joilla lainatavarat voi kuljettaa kotiin. Lisäksi ompelu- ja porakoneen hankintaa on
selvitetty.
Laitilan kirjastossa seurataan aikaa ja kokeillaan uusia juttuja hyvinkin nopeasti.
Monet palvelut ovat tulleet poikkeuksellisen
aikaisin Laitilan kirjastoon. Esimerkiksi lehtisalin sähköisten lehtien tablettitelakka on
alkanut vasta nyt yleistymään muissa kirjastoissa. Myös lainausautomaatti tuli Laitilaan
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 Laitilan kirjastossa ei pelätä
uudistua ja hyvää työtä tehdään
paljon. Marja-Liisa Mutka onkin
erittäin tyytyväinen alaisiinsa.

pikkukirjastoista ensimmäisenä. Idean lainausautomaatista laittoi vireille Mutkan edeltäjä Tarja Tuomi, joka toimii nykyään kirjastopalvelujohtajana Naantalissa.
– Muut silloin miettivät, että mistäköhän
tämäkin taas keksittiin, kun ei muuallakaan
lainausautomaatteja ole, Mutka naurahtaa.
Innovatiivisessa kirjastossa valmistellaan
tällä hetkellä tulostusmahdollisuutta omatoimiaikana. Omatoimiaikana kirjastossa voi
esimerkiksi lainata, palauttaa, lukea lehtiä
ja käyttää tietokoneita, vaikkei henkilökunta
ole paikalla. Esimerkiksi Turussa on vastaava
selvitystyö omatoimiaikojen tulostusmahdollisuudesta vasta menossa.
Mutka on erittäin tyytyväinen alaisiinsa.
– Teemme pieneksi porukaksi todella paljon ja hyvää työtä.

Monipuolisesti
palveleva
kirjastoauto
Laajalla alueella ajava kirjastoauto on pidetty palvelu. Tulevaisuudessa kirjastoauto saattaa tarjota
myös esimerkiksi terveyspalveluita sekä läksyhelppiä.
– Teimme kyselyn, jossa saimme
monia helposti käyttöön otettavia ideoita kaupunkilaisilta. Kirjastoauto voisi vaikkapa kuljettaa
maksettuja kirjeitä postilaatikoihin alueilla, joissa laatikoita on
harvakseltaan, Mutka kertoo.
Laitilan lisäksi kirjastoauto kiertää
Mynämäellä ja Pyhärannassa.

Rebekka Pilppula
oli Laitilan vanhassa
kirjastossa ahkera
kävijä, mutta viihtyy
hyvin myös uudessa
kirjastossa.

TAIDETTA JA TILOJA

MUISTOJEN KIRJASTO

Kirjastoa käytetään usein taidenäyttelyissä tilana. Vuosien saatossa näyttelyissä on nähty
muun muassa maalauksia, valokuvia, pieniä
veistoksia sekä käsitöitä, kuten tilkkutöitä ja
keramiikkaa.
– Kirjasto on hyvä taidenäyttelytila, koska
se tavoittaa paljon ihmisiä, jotka eivät lähtisi
muuten katsomaan näyttelyjä, Mutka sanoo.
Kirjastossa on varattavissa myös kokoustiloja ja tutkijanhuone opiskeluun sekä Monikkotila yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön.

Kirjastouransa Laitilassa aloittaneella Turun
kaupungin kirjastopalvelujohtaja Rebekka
Pilppulalla on monia lämpimiä muistoja
Laitilan vanhasta kirjastosta.
Pilppulan kotitalo sijaitsi saman kadun varrella ja kirjastossa tuli oleskeltua jo ennen
kuin hän osasi lukeakaan. Isän kanssa tehdyt kirjastoreissut olivat lapsena Pilppulalle
tärkeitä.
Kun Pilppula oppi lukemaan, olivat “hanat
auki”. Ahkerana lainaajana hän sai kunnian
alkaa itse kirjoittamaan omaa lainausnumeroaan lainauskorttiin. Numeron hän muistaa
edelleen, 2233.
– Kun 70-luvulla kirjastoon tuli kuuntelumahdollisuus, viihdyimme siellä riesaksi asti Disney-satuja sekä Finnhitsejä kuunnellen,
Pilppula kertoo.

LUETTAVAA OMALLA ÄIDINKIELELLÄ
Laitilan kirjaston oma vieraskielisten kirjojen määrä ei ole valtaisa, mutta yleisimmille kielille, kuten englannin, ruotsin, viron ja
venäjän kielillä, löytyy teoksia. Jonkin verran kirjoja on tarjolla myös harvinaisemmille kielille.
Kirjastoille monikielisen kirjallisuuden
kanssa ongelmia aiheuttaa säilytystilan puute. Helsingistä löytyy kuitenkin Monikielinen
kirjasto, jossa on teoksia yli 80 kielellä. Kokoelmasta voidaan tilata kätevästi kirjoja
myös Laitilan kirjastoon.
– Saamme Helsingistä todella nopeasti
kirjoja, kunhan tiedämme mitä tilaamme,
kertoo Mutka vieraskielisten teosten lainaamisesta.

LÄMMINHENKINEN, KUTSUVA
JA KÄTEVÄ KIRJASTO
Laitilan uusi kirjasto ei jää Pilppulan mielestä vanhan varjoon. Hänen mukaansa nykyinen kirjasto on lämminhenkinen, kutsuva ja
kätevä.
– Nykyinen kirjasto on kivalla paikalla ja
omatoiminen aukiolo on hyvä asia. Viihdyn
hyvin uudessa kirjastossa ja niin viihtyy nuorisokin, mikä on hienoa, Pilppula summaa.
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Kaduille ja puistoihin luvassa pieniä muutoksia
Kevät tuo tullessaan parannuksia kevyen liikenteen väylille ja kaupungin puistoihin. Pyöräilyn
edistämisohjelmasta saatiin puolestaan hyviä ideoita tulevaisuuden päätöksenteolle.
Laitilassa pyritään koko ajan uudistamaan
ja parantamaan kevyen liikenteen sujuvuutta sekä yleisten alueiden viihtyisyyttä. Viime
kesän alussa käynnistyi kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelma, jonka yhtenä tavoitteena
on vähentää pienhiukkaspäästöjä ja kannustaa terveysliikuntaan lyhyemmillä matkoilla.
– Edistämisohjelma alkoi asukaskyselyillä,
koepyöräilyllä sekä asiantuntijoiden lausunnoilla. Asukaskyselyyn vastasi 211 huomaavaista asukasta. Ideoissa toistui tarve uusille
kävely- ja pyöräteille sekä nykyisten yhteyksien turvallisuuden parantaminen, kertoo katujen ja yleisten alueiden työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku.
Suuri osa kyselyyn vastanneista oli sitä
mieltä, että Laitilassa pyöräily-ympäristöä tulee parantaa hieman tai huomattavasti. Kävelyn osalta kehittämisen tarve nähtiin hieman vähäisempänä.
– Pyöräteiden osalta teiden johdonmukaisuutta pidettiin puutteellisena. Kävelijät puolestaan kaipaavat lisää levähdyspaikkoja eli
penkkejä, Mäki-Tasku luettelee.

PIENIÄ PARANNUKSIA LUVASSA
PITKIN KEVÄTTÄ

LEIKKIPUISTOJEN KUNNOSTA
KAIVATAAN HAVAINTOJA

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on
valmis.
– Liikenteen sekä kunnossapidon suunnittelua varten syntyi hyvää aineistoa, josta on
sellaisenaan jo paljon apua päätöksenteolle
ja suunnittelulle. Rahaa parannushankkeisiin
on olemassa sen verran, että niillä saadaan
pieniä kohteita kerrallaan parannettua, Mäki-Tasku lupaa.
Kevään ja kesän kynnyksellä ajoratamerkintöjä lisätään. Lisäksi liikennemerkkejä yhtenäistetään ja korjaillaan. Monissa ajoradan
ylityspaikoissa poistetaan näkyvyyttä haittaavia oksia ja pensaita. Myös yksityisten tonteilta tiealueille kurkottavia oksia tullaan kehottamaan poistettaviksi.
– Varsinaiset uusien yhteyksien rakentamiset priorisoidaan ja otetaan huomioon laadittaessa talousarviota seuraaville vuosille,
Mäki-Tasku tarkentaa.

Myös puistojen viihtyisyyteen kiinnitetään
Laitilassa jatkuvasti huomiota. Laitilan kaupungilla on keskustaajaman alueella ylläpidettävänä 13 leikkipuistoa, joiden tasoa pyritään parantamaan turvallisuus etunenässä.
Viimeisimpänä uudistuksia on kokenut
Jousipuiston leikkipuisto, jonka kunnostaminen saatiin valmiiksi marraskuussa. Puiston
kaikkien laitteiden ympärille rakennettiin turvahiekkakerros ja lisäksi puistoon asennettiin
uusia laitteita sekä hiekkalaatikko.
– Keväällä kaikki kaupungin leikkipuistot
siivotaan ja niille tehdään vuositarkastukset.
Kaikki laitteet testataan ja huonokuntoiset tai
vaaralliset laitteet korjataan välittömästi. Mitään erityistä kehittämisohjelmaa ei ole vielä
laadittu, mutta sellainen laaditaan asukaskyselyjen perusteella. Huonokuntoisista laitteista otetaankin mielellään havaintoja vastaan!
Mäki-Tasku huomauttaa.
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Vesihuoltopäällikön hyvin
tehty työ näkyy kuntalaisille sujuvana arkena

Uusi sivistysjohtaja kantaa
huolta koronan jäljistä
Laitila sai uuden sivistysjohtajan viime keväänä, kun tehtävässä aloitti
Susanne Laaksonen.
Laitilassa sivistysjohtajan laajaan vastuualueeseen kuuluvat niin varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus kuin vapaa-aika-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastotoimi sekä kansalais- ja musiikkiopistot. Varsin monipuolinen on myös vajaan vuoden virassa toimineen Laaksosen työhistoria.
– Kunta-ala on tuttu työnantaja jo 20 vuoden ajalta. Olen toiminut
urallani niin lastentarhanopettajana kuin erityisopettajana. Laitilaan tulin Taivassalon kunnan rehtori-sivistystoimenjohtajan yhdistelmävirasta ja myös Kustavin opetustoimen hallinto kuului aiemmin vastuulleni.
Kaikesta tästä on ollut todella suuri apu nykyisessä työssäni, Laaksonen
kuvailee.
Sivistysjohtajan työ koostuu monista tehtävistä, esimerkiksi useista kehittämistyöprojekteista eri toimialojen kanssa sekä talousarvion tekemisestä ja seurannasta. Myös korona näkyy tuoreen sivistysjohtajan työssä
lähes päivittäin erilaisten viranomaisten ohjeistusten ja rajoitusten viemisessä arjen käytäntöön. Lisäksi Laaksosta tulee työllistämään uuden
hyvinvointialueen tulo.
– Tarkoitus on kartoittaa, mitä palveluja kaupungille on jäämässä
vuonna 2023, ja miten nuo palvelut toteutetaan. Tällä hetkellä sivistystoimessa tehdään paljon myös kehitystyötä lasten sekä nuorten palveluihin, lukiokoulutukseen sekä perhepäivähoitajien työkenttään liittyen,
Laaksonen luettelee.
Laaksonen on viihtynyt Laitilan kaupungin palveluksessa erittäin hyvin.
– Laitila on mahtavan kehittämismyönteinen kaupunki. Kaikkia toimialueita ollaan valmiita kehittämään tasapuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.
Sivistystoimessa henkilökunta tekee työtä todella suurella sydämellä ja
sitoutuneesti. Myös yhteistyö päättäjien ja sidosryhmien kanssa on ollut hyvää ja rakentavaa, Laaksonen kiittelee.
Työnsä haasteena Laaksonen mainitsee korona-aikana kasvaneen huolen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta, johon Laitilassa on nyt herätty.
– Viitteitä lasten ja nuorten lisääntyneestä pahoinvoinnista on alkanut näkyä Laitilassakin. Nyt tarvitsemme yhteistyötä yli toimialarajojen,
jotta kaupunkimme lasten ja nuorten hyvinvointia saataisiin edistettyä.
Mukaan tarvitaan niin koulutoimi, nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, päättäjät kuin myös vanhemmat, Laaksonen päättää.

Niko Kryssi aloitti Laitilan vesihuoltopäällikkönä joulukuussa. Kaupungin palvelukseen Kryssi
saapui Elteliltä, jossa hän toimi maanrakennuspäällikkönä. Kryssillä on kokemusta maanrakennusalalta jo kymmenisen vuotta.
Työssään vesihuoltopäällikkönä Kryssi vastaa
Laitilan vesihuollon toimivuudesta, investointihankkeista sekä osallistuu rakennuttamispuolen
suunnitteluun.
– Toimin esimiehenä kolmelle vesihuoltolaitostyöntekijälle. Tehtäväni on varmistaa, että heillä on kaikki, mitä he tarvitsevat, jotta he
voivat tehdä työtään hyvin. Myös puhtaan veden hankinta sekä veden jakelu ja viemäriverkoston toimivuus kuuluvat vastuulleni.
– Voisi sanoa, että kun asiat sujuvat hyvin,
työni ei näy kuntalaisille mitenkään. Jos jokin
taas menee pieleen, se näkyy heti ihmisten arjessa, Kryssi kuvailee.
Tällä hetkellä Kryssin pitää kiireisenä Vihtorinkadulle suunniteltu saneerausprojekti.
– Urakan kilpailutukset käynnistyvät kevään
aikana. Tarkoitus on uusia kokonaan käyttöikänsä päähän tulleet putket. Saneeraustyön
alettua alueelle on luvassa hetken hieman haittaa liikenteelle sekä lyhyitä vesikatkoksia, mutta
sen jälkeen putket ovatkin kunnossa jopa seuraavat 50 vuotta, Kryssi vakuuttelee.
Kryssin mukaan Laitilassa asiat ovat vesihuollon toimialalla kunnossa.
– Tämän vuoden investoinnit ovat selvät ja
ne toteutetaan ihan niin kuin on ajateltu. Tiedossa on mitä kaikkea pitää tehdä tulevina vuosina, mutta ne eivät ole juuri tämä hetken asioita. Meillä on töissä ammattitaitoisia ihmisiä ja
hommat toimivat tosi hyvin, hän kiteyttää.
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Avartava matka teatteripuvustajana
Kalevala-aiheiset teatteriesitykset
ovat olleet Laitilassa suosittuja
vuosien ajan. Jaana Renvall on
toiminut tuotannoissa luottopuvustajana ja maskeeraajana;
kokemukset teatterissa ovat
tuoneet hänelle niin elämyksiä
kuin oppiakin.

Puvustajan työ on sopinut Jaana Renvallille,
sillä hän on ommellut aina. Toinen mieluisa
harrastus on piirtäminen.
– Olen piirtänyt muotokuvia 25 vuotta, en
kuitenkaan miellä itseäni taiteilijaksi. Kynäteline ja lehtiöitä on kotona joka puolella, ja
voin piirtää vaatemallia vaikka elokuvaa katsellessa. Vire piirtämiseen pysyy, kun sitä tekee koko ajan.

Jaana Renvall on toiminut puvustajana ja maskeeraajana mm. Kivellä soutajat, Sampo irti, Louhen neito,
Talvikki-, Kullervon kirous ja Pohjan neito -näytelmissä. Kuvassa puvustusten piirroskuvia.

lani helpottanut se, että opintovuosina olin
tutustunut 1100-luvun pukuhistoriaan, kertoo Jaana Renvall.

KIVELLÄ SOUTAJISTA TALVIKKIIN
Kalevala-esitysten puvustajaksi Jaana päätyi
Kaivolan kesäteatterin baletin ja nuorisoverstaan Kesäyön unen puvustuksen kautta.
– Silloinen kulttuurisihteeri Jukka Vehmas
pyysi minua mukaan Kalevala-aiheiseen produktioon. Kyllä vähän pelotti, mutta rohkenin lopulta lähteä.
Matka on ollut upea ja silmiä avartava.
Jaana Renvall on nähnyt, miten esimerkiksi käsikirjoitus, näyttelijät, ohjaajan toiveet,
historia, paikka ja lavastus, musiikki, vapaaehtoistyö ja kaupungin tuki vaikuttavat teokseen. Budjetit ovat aina olleet minimaalisia,
joten kaikki tekstiilit kenkiä, huopia ja vöitä
myöten on haalittu pääosin kirpputoreilta.
Niitä puvustaja on sitten kirjaillut ja tuunannut. Kaikki tuotannot ja esitykset ovat olleet
mieleenpainuvia kokemuksia, joissa puvustaja on tuntenut sekä liikutusta että iloa.
– Esityksistä Kivellä soutajat oli sarjan ensimmäisenä suuritöisin, mutta hauska, kuten
oli myös Sampo irti. Kullervon kirous ja Louhen neito tehtiin pieteetillä, ja puvustuskin
toteutettiin perinteisellä tavalla: Louhi näytti jylhältä Louhelta ja Väinämöinen reissussa rähjääntyneeltä. Suunnittelua on kohdal-

KULTTUURIYHTEISTYÖTÄ TARVITAAN
Vaikka Jaana Renvall ei ole enää mukana ensi kesän Sotkan muna -produktiossa, taiteilu
ja tekeminen jatkuvat. Hän on juuri aloittanut mittatilausompelijaopinnot, koska haluaa
päivittää osaamisensa. Nykyisessä elämänvaiheessa kipinä uuteen näyttelyyn on syttynyt
ja kaipuu taiteen tekemiseen kasvanut.
– Saan valtavasti inspiraatiota ympärilläni
olevista ihanista ihmisistä. Tässä lajissa tarvitaan myös tiettyä nöyryyttä; silloin huomaa,
mitä voisi tehdä paremmin.
Laitila on Jaana Renvallin mielestä kulttuurimyönteinen ja kulttuuria on tarjolla muun
muassa Vakka-Suomen kansalaisopistossa,

Kalevala-näytelmien
puvustajana Jaana
Renvall kokee olleensa
pienenä osana isoa
kokonaisuutta ja
työryhmää, mistä tuntee
suurta kiitollisuutta.

kulttuuriyhdistyksissä ja tapahtumissa. Tulevaisuuden yhteistyötäkin on pohdittu.
– Meillä on jatsia, Kustaa Hiekan lukutupaa ja monenlaista poikkitaiteellista meininkiä. Osallistuin hiljattain kulttuurifoorumiin
taiteenharrastajien yhteistyön lisäämisestä
ja rahoitusmahdollisuuksien kartoituksesta.
Haaveissa siintää ajatus taiteenharrastajien
poikkitaiteellisesta yhteistilasta, joka toimisi
samalla aloittelijoiden tukipaikkana. Tilassa
voisi esimerkiksi harrastaa, järjestää tapahtumia ja näyttelyjä sekä myydä taidetta.

Jaana Renvall
• muotokuvapiirtäjä, aamu-iltapäiväkerho-ohjaaja Kappelimäen koulussa
• suorittanut vaatetusalan artenomiopintoja, toiminut ompeluyrittäjänä,
tehnyt muotokuvia tilaustöinä,
maskeerauksia, puvustanut
näyttelijöitä ja voimisteluryhmiä
• näyttelyjä mm. Laitilan kirjastossa,
Ompelun arkitaidot -kurssin vetäjä
Vakka-Suomen kansalaisopistossa
• laitilalainen vuodesta 2009,
perheeseen kuuluu jo omillaan
asuva aikuinen tytär
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English Summary

Laitila City Library

Farmers can control

everything except the weather
The Simula farm in the village of Vidilä
grows vegetables and raises chickens. The
owner of the farm, Juho Simula, was selected as Laitila’s Young Entrepreneur of the
Year 2021. The farm produces early and industrial potatoes, swede, onions, and grain
for chicken feed. The farm has 83,000 laying hens and 32,000 broilers. The farm employs around a dozen people, and the summer season doubles that number.
Juha Simula is a well-connected entrepreneur, and five years ago, he started a joint
venture with Jaakko Tammelin. JJ-Vihannes
grows and supplies yellow and red onions
and swede to Vihannes-Laitila.
The farm has a 24/7 self-service shop,
which is popular among locals as well as

customers travelling from further afield. The
shop sells eggs, onions, swede, and potatoes.
The young entrepreneur is confident
about the future, as vegetables and eggs
currently have a strong market pull. Investments have been made, and many new ideas
are currently being explored. Time will tell
which of them will be realised.
“At this point, however, we just want to
make sure that we are handling our current tasks as well as we can. We hope to stay
healthy and be able to continue our operations. And I don't see any obstacles in our
path; after all, our family has been running
the farm with great enthusiasm and dedication for 482 years,” says Juha Simula.

Laitila City Library serves as an innovative meeting place for the residents
of Laitila. In addition to books, the library allows you to borrow kettlebells,
walking poles, disc golf discs, and energy consumption metres, among other things.

READING MATERIALS IN YOUR
NATIVE LANGUAGE
Most of the library materials are available in Finnish, but you can find some
materials in English, Swedish, Estonian, and Russian, as well as other, less
common languages. Upon request,
books and other materials can also
quickly be ordered from the Multilingual Library in Helsinki.

The upgrade of the Sirpunpuisto
area was completed
The upgrade of the 1.6-kilometre recreational area of Sirpunpuisto was completed, and as a result, the walking trails were improved and cleared
of brushwood, and the lighting was improved to
make the area more accessible and enjoyable after dark.
The area is freely accessible to everyone, and
everyone is expected to show consideration for
other people visiting the area. The area has a
campfire hut, a fire pit, and benches for the visitors.

Summer events
Laitila Egg Market, 18–19 June 2022
Jazzkukko Festival, 20–24 July 2022
Evening markets on Thursdays from
June to August
Energy Expo, 23 April 2022

Sujuvan asumisen

KAUPUNKI

Meillä on monipuolisia työpaikkoja, erinomaiset yrittämisen
edellytykset ja loistava sijainti Vakka-Suomen sydämessä. Laadukkaat
palvelut, harrastusmahdollisuudet ja rikas kulttuuritarjonta tekevät
arjesta juhlaa ja elämästä maistuvaa. Lue lisää: www.laitila.fi

Yritysasiat p. 050 518 0595 • Tontit p. 050 518 2071
Asiointipiste Avitus p. 040 541 4132 • Asuminen p. 050 518 0594

