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Maailma on tänään kovin epävakaa ja arvaamaton. Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainaan, lämpenevä ilmasto, disinformaatio ja maailmanlaajuiset 
kyberhyökkäykset ovat esimerkkejä huolista, jotka koskettavat meitä jokaista.

Epävarmuuden aikoina hyvän tekeminen, ilon luominen ja yhteisöllisyyden 
edistäminen ovat entistä merkityksellisempiä hyveitä. Laitilassa on ryhdytty 
toimeen: meillä tehdään työtä yhdessä. Esimerkkinä toimii vuoden yritykseksi 
valittu Rakennuspalvelu Jurva Rinne Oy. Lähes 40-vuotisen yrityksen 
toimitusjohtaja Juha Rinne korostaa, että yksin ei homma toimi, vaan kiitos 
kuuluu koko porukalle.  

Kulttuurin saralla Maikki Autio on ideoinut ja luonut Laitilaan upean Tipulan 
ja kulttuuriyhdistyksen, jotka tuottavat meille uusia elämyksiä hurmaavan 
luonnon keskellä. Aktiivisten kulttuuriyhdistysläisten kanssa on saatu aikaan 
niin konserttitila Suulin peruskorjaus kuin omaleimaisia tapahtumia.

Laitilassa työskentelee koko joukko ukrainalaisia, ja lehdestämme voit lukea 
Hulenkon perheen viimeisempiä kuulumisia: miten elää, käydä koulua, tehdä 
työtä ja uskoa tulevaisuuteen, vaikka huoli omasta kotimaasta, ystävistä ja 
sukulaisista on ilmeinen. Viktoria Hulenko on toiminut yhteyshenkilönä 
laitilalaisiin tahoihin, ja apua on saatu sekä Laitilaan saapuneille pakolaisille että 
Ukrainaan. Ilahduttavaa on myös, että avustus- ja tukitöihin ovat osallistuneet 
niin yksityiset henkilöt kuin yritykset, kaupunki ja seurakunta. 

Kuljetaan yhdessä valoa ja kesää kohden. Laitilan kesä on tulvillaan tapahtumia 
teatterista jazziin, rallista iltatoreihin. Lähdetään liikkeelle, otetaan ystävät ja 
naapurit mukaan, välitetään toisistamme ja luodaan yhdessä iloa. Sitä me 
kaikki tarvitsemme.
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Kymmenen Laitilan kaupunginvaltuutettua kertoo, 
mikä tekee Laitilasta mainion paikan asua ja elää.

kehua Laitilasta10
Jukka Alkio:
“Monipuolinen yrityssektori ja 
inhimillinen yhdyskuntarakenne. 
Selkeä ja hyvin palveleva kaupungin 
keskustaajama ja aktiiviset kylät. 
Ahkerat ja osaavat laitilalaiset.”

Janne Kuusisto:
“Monimuotoinen luonto retkeily-
mahdollisuuksineen. Jylhiä kallioita 
ja upeita luontokohteita vaikka joka 
viikonlopulle.”

Pertti Pokki:
“Uudenaikainen, toimiva kirjasto. Laitilan 
Jyske, joka hoitaa vapaaehtoistyönä 
nuorison liikunnallista hyvinvointia. 
Virkamiesten ja luottamushenkilöiden 
hyvä ja rakentava yhteistyö.”

Pekka Kuusisto:
“Laitilalainen yhteisöllisyys. 
Monimuotoiset ja omaleimaiset 
kylät. Yleisseura Laitilan Jyske, joka 
liikuttaa lapsia ja nuoria yhteisen 
seuralipun alla.”

Timo Rantanen:
“Upeat puistoalueet valtavine 
puineen, kuten luonnonvarainen 
puisto Kaukolankodin vieressä.”

Hanna Lahtonen:
“Ihana hyvän mielen 
tapahtuma, Jazzkukko-festivaali 
puistokonsertteineen. Upeat 
esiintyjät ja hieno miljöö.”

Virve Aho:
“Laitilalaisten aito halu tehdä hyvää 
vieraillekin ihmisille. Kanssaihmisistä 
välittäminen erimielisyyksistä 
huolimatta.”

Seppo Rinne:
“Hyvät mahdollisuudet urheiluun 
ja liikunnan harrastamiseen sekä 
hyvässä kunnossa olevat koulut.”

Henri Aitakari:
“Koko perheelle sopiva 
musiikkitapahtuma Jazzkukko-
festivaali. Laitilan arkkitehtuurin 
ylpeydenaihe, Heikki Enkon 
suunnittelemat rakennukset.”

Tiina Saari:
“Suomen vanhimpiin kesäteattereihin 
kuuluva Kaivolan kesäteatteri. 
Perttelin kirkko Soukaisissa. Monen 
laitilalaisen olohuone, Tiihosen 
kahvilakonditoria.”
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Lehteen päätyvät 
vinkit ansaitsevat 
yllätyspalkinnon.

Anna juttuvinkki  
seuraavaan Mainiompi 
Laitila -lehteen!
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Lokakuussa pidetyssä Hidaskatu-kyselyssä kaupunkilaiset toivoivat keskustaan muun muas-
sa katutaidetta, selkeämpiä liikennemerkintöjä sekä penkkien, roskisten ja istutusten li-
sääminen.
 – Penkkejä ja istutuksia tullaan varmasti lisäämään, kertoo LaKeKe-hankkeen, eli Laiti-
lan keskustan kestävä kehittämishanke, vetäjä Antti Maantiehinno.
 LaKeKe-hankkeessa on pidetty työpajoja, joita on järjestetty eri kohderyhmille erilais-
ten näkökulmien ja tarpeiden huomioimiseksi. Työpajoihin osallistuneet määrittelevät pit-
kälti, millaisia kokeiluja lähdetään suunnittelemaan.
 – Työpajoissa työskentely on ollut antoisaa ja tuloksellista, mutta tietysti aina toivoisi
enemmän osallistujia. Pyrimme jollain tavalla kokeilemaan mahdollisimman monia eri-
laisia ideoita, jotta saamme tietoa, mikä toimii ja mikä ei toimi, Maantiehinno kertoo.

PIRISTYSTÄ PIMEYTEEN
Hankkeessa on toteutettu myös tunnel-
mallisia valaistuskokeiluita talven ja ke-
vään aikana.
 – Kustaa Hiekka -kulttuuriviikoilla järjes-
tetyt valaistukset ovat olleet pidettyjä pi-
ristyksiä, joten halusimme kokeilla erilai-
sia valaistuksia koko pimeän kauden ajalle. 
Erityisesti itsenäisyyspäivän valaistus keräsi 
paljon huomiota ja kiitosta,
Maantiehinno kertoo.

ELÄVÄ KESKUSKATU -KOKEILU
Kevätkesän aikana keskustassa toteutetaan 
Elävä Keskuskatu -kokeilu. Kokeilussa pyri-
tään tekemään Keskuskadusta viihtyisäm-
pi, esimerkiksi toiminnallisuuden kautta. 
Kokeilujakson sekä kesäkauden aikana tul-
laan näkemään tapahtumia ja tempauksia 
Keskuskadun varrella.
 – Työpajojen keskustelun tuloksena ko-
keilu siirtyi Vihtorinkadulta Keskuskadulle. 
Tarkkaa toteutusväliä emme pysty oikein 
rajaamaan, Maantiehinno kertoo.

LaKeKe-hanke pyrkii 
elävöittämään keskustaa

- Kirpputori Leppis on vaihtunut 
Kirpputori Ilonaksi. Uusi omistaja 
on Marjaana Silokoski.

- Yrittäjien uusi puheenjohtaja on 
Päivi Saari.

- Laitilan Puhelinosuuskunta on 
ostanut Vakka Servicen.

- K-kaupan uusi kauppias on  
Erno Selänne.

- Kyösti Kuroselle ja Juhani 
Heinoselle on annettu 
Yrittäjäristin timanttiristit.

- Tasavallan presidentti on 
myöntänyt Ilkka Simolalle 
liikuntaneuvoksen arvonimen. 

Yritysmuutoksia

Huomionosoituksia
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Uusia yrityksiä

Ekotekoagentti-hanke on Laitilan ja Uuden-
kaupungin yhteinen projekti, jossa koordi-
naattori tekee molemmille kaupungeille il-
mastotyötä ja kiertotalouden vauhdittamista. 
Ympäristöministeriön rahoittama hanke toimii 
huhtikuuhun 2024 saakka. 
 – Opitaan ja haastetaan toisiamme, tiivistää 
projektipäällikkö Jaana Suksi yhteishanketta.
 Hanke on kohdennettu niin yrityksiin kuin 
kuntalaisiin. Kehittämisteemoja on mietitty 
työpajoissa yhdessä kaupunkilaisten kanssa. 
Monet hankkeen projekteista pohjautuu mui-
den kaupunkien aiempiin kokeiluihin. 
 – Voimme Laitilassa ottaa rusinat pullasta, 
Suksi summaa.
 Suksen mukaan ympäristöasiat edistävät 
myös kunnan pitovoimaa ja auttavat pitä-
mään nuoria seudulla. 
 – Ei lytättäisi kaikkea heti, vaan lähdettäi-
siin avoimesti kokeilemaan.

KUNTALAISILLE KAUPUNKIPYÖRIÄ JA 
VILJELYLAATIKOITA
Tänä kesänä yhtenä suunnitelmana on toteut-
taa Untamalan kesäpyörien lisäksi ekologisia, 
käytettyjä kaupunkipyöriä keskustaan. 
 – Olemme tutustuneet Keravan kaupunki-
pyöräkokeiluun, jossa opittiin, että pyörissä 
tulee esimerkiksi olla pantti ja kiinteät palau-
tuspaikat, Suksi kertoo.

 Vaasasta taas otetaan mallia viljelylaatikko-
kokeiluun, joka voisi olla erityisesti senioreille 
sekä maahanmuuttajille yhteisöllistä tekemis-
tä. Uudenkaupungin keskustasta viljelylaati-
kot jo löytyvät.
 Myöskään nuoria ei ole hankkeessa unoh-
dettu. Suunnitteilla on muun muassa Eko-
poli-peli, jonka avulla koululaiset oppivat 
kierrättämisen saloja. Peliä voi pelata myös 
ukrainaksi.
 – On tärkeää opettaa myös maahanmuut-
tajille, millaiset kierrätyssysteemit meillä on 
käytössä. 

EKOTEKOJA MYÖS YRITYKSIIN
Yrityksiä Suksi haastaa miettimään, olisiko 
toiminnossa sivuvirtoja tai haaskuuseen me-
nevää materiaalia, jota voitaisiin hyödyntää 
uudella tavalla. Esimerkiksi rakennusteollisuu-
dessa on vielä paljon materiaalia saatavana 
kiertotalouteen.
 – Myös hukkalämpö ja tyhjät toimistoti-
lat ovat hyödyntämätöntä potentiaalia, Suk-
si muistuttaa.
 Laitilan huhtikuisilla Energiamessuilla yrityk-
siä kannustetaan ekotekoihin yritysfoorumin 
avulla. Suksi muistuttaa, että on käytettävis-
sä myös yrityksien kiertotalousasioissa Vihto-
rinkatu 7:ssä.

Ekotekoagentti tuo hyviä 
toimintamalleja Laitilaan

Viime vuoden lopulla Laitilan Wirvoitus-
juomatehtaan toimitusjohtajana aloitta-
nut Lauri Sipponen on innoissaan uu-
desta tehtävästään.
 – Kyseessä on hieno, pitkäjänteisesti 
ja vastuullisesti johdettu yhtiö, jolla on 
vahvoja tuotebrändejä sekä kuluttajien 
vankka tuki. Tällaiseen yhtiöön kelpaa 
tulla tekemään tulevaisuutta.
 Sipponen on sopeutunut hyvin Wir-
voitusjuomatehtaalle, jossa uusi toimi-
tusjohtaja on otettu lämpimästi vastaan. 
Sipposella ei ole seutukunnalle aiempia 
kytköksiä ja alueen vireys onkin tullut 
positiivisena yllätyksenä. 
 – Myös yhteistyö kaupungin kanssa 
on todella sujuvaa ja mutkatonta. Se ku-
vastanee paikkakunnan rentoa sekä dy-
naamista meininkiä laajemminkin, Sip-
ponen pohtii.

KOHTI KEVÄTTÄ JA UUTTA 
NORMAALIA
Tehtaalle ei ole tulossa piakkoin suuria 
muutoksia. Sipposen mukaan tehtaal-
la ajetaan nyt uudet kollegat organisaa-
tioon sisälle ja tehdään suunnitelmia tu-
levaisuuden kasvu-urille sekä erilaisille 
skenaarioille.
 – Edessä lienee ainakin alkoholikaup-
paan liittyviä lakimuutoksia ja virvoitus-
juomaveroon on kaavailtu kiristyksiä. Nä-
mä ovat meillä tarkkailussa, jotta emme 
tule yllätetyksi. 
 Tulevaisuudelta Sipponen toivoo pitki-
en pandemia- ja sotavuosien jälkeen rau-
haa sekä normaaliutumista.
 – Uskon meidän kaikkien ja erityisesti 
nuorten kaipaavan niin sanottua normaa-
limpaa aikaa. Mitä ikinä tuo uusi nor-
maali sitten tarkoittaakaan.

“Tällaiseen yhtiöön 
kelpaa tulla tekemään 
tulevaisuutta”

KAUNEUSSTUDIO FIINIKS 
Tuloksellista, yksilöllistä ja monipuolista 
ihonhoitoa ja rentouttavia hetkiä.
www.fiiniks.fi

AAVALLA
Lifestyle-verkkokauppa ja 
kivijalkamyymälä.
www.aavalla.fi

ENGLISH BALLET SCHOOL
Balettikoulu kaikenikäisille ja -tasoisille yli 
30 vuoden opetuskokemuksella.
www.englishballetschool.fi

JUHLATILA FORDSON
Vuokrattava juhlatila, joka sisältää 
nykyaikaiset mukavuudet ja vanhan 
navetan tunnelmaa.
www.juhlatilafordson.com

http://www.fiiniks.fi
http://www.aavalla.fi
http://www.englishballetschool.fi
http://www.juhlatilafordson.com


MOM-hanke auttaa 
maahanmuuttajanuoria 
kotiutumaan

Viime joulukuussa alkanut MOM- eli Maa-
hanmuuttajanuoret osaksi meitä -hankkeen 
tavoitteena on löytää maahanmuuttajanuo-
rille mielekästä tekemistä vapaa-ajalle.
 Hanke on ehtinyt saamaan jo saanut po-
sitiivista palautetta sekä tavoittanut sitoutu-
neita nuoria.
 – Muutamat aikuisetkin maahanmuutta-
jat ovat ilmaisseet kaipaavansa vastaavaa pal-
velua, kertoo hanketyöntekijä Laura Vuola.

HARRASTUSTOIMINTAA 
MONIPUOLISESTI
Hankkeessa ohjataan nuoria omien kiinnos-
tuksen kohteiden sekä toiveiden mukaiseen 
harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan. 
 – Ohjaamme nuoria esimerkiksi nuorisotoi-
men toimintaan tai kansalaisopiston kursseil-
le. Jos mielekästä tekemistä ei ole tarjolla, oh-
jaamme nuoret järjestämään sitä itse.
 Hankkeen puitteissa kokoontuu myös noin 
kerran viikossa nuorten ryhmä Laitilan rota-
ryklubin tukemana. Toiminta on avointa ja 
maksutonta kaikille 13–20-vuotiaille laitila-
laisille maahanmuuttajanuorille. 
 Hanke on aloittamassa uuden Interactklu-
bi-toiminnan kaikille 13–18-vuotiaille. Tavoit-
teena on toteuttaa nuorten itse suunnittelema 
yleishyödyllinen projekti. Hankkeen rahoitta-
vat AVI ja Laitilan kaupunki, ja se kestää vuo-
den 2023 loppuun.

APUA MYÖS ARKEEN
Hanke auttaa myös mahdollisissa arjen haas-
teissa maahanmuuttajanuoria, kuten asiakir-
jojen tulostamisessa. Suunnitteilla on lisäksi 
järjestää neuvontaa kesätöiden hakemiseen.
 –  Minun kanssani saa tulla jakamaan arjen 
huolia sekä yhdessä pohtimaan ratkaisuja nii-
hin, Vuola kertoo.
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Kierrätyskeskus on ollut Laitilassa hyvin odotettu palvelu. Vuoden 2022 aikana kierrä-
tyskeskuksessa myytiin pelkästään 319 huonekalua sekä 1 472 astiaa. 
 Kierrätyskeskus onkin saanut paljon kiitettävää palautetta. Myös aukioloaikoihin ol-
laan tyytyväisiä.
 – Näillä aukioloajoilla olemme ajatelleet sekä vuorotyöntekijöitä että pidempää päi-
vää tekeviä, kertoo kierrätyskeskuksen työnjohtaja Annikki Mäkinen.

APUA MYÖS PAKOLAISILLE
Lahjoitustavaraa tuli paljon etenkin toiminnan alkaessa. 
 – Toki toivomme enemmän lahjoituksia joka päivä. Alussa tavaraa tuli paljon, kun 
ihmiset löysivät kierrätyskeskuksen. Myös silloin tuli huomattavan paljon tavaraa, kun 
lahjoitukset menivät ukrainalaisille.
 Kierrätyskeskuksesta lahjoitettiinkin paljon tavaraa Ukrainan pakolaisille, kuten huo-
nekaluja, astioita, peittoja ja pehmoleluja.
 – Ihmisten auttamishalu oli hienoa ja sydämellistä, Mäkinen toteaa.

TAVARAA MATOISTA SIRKKELIIN
Kierrätyskeskuksesta kysytään eniten tekstiili- ja sisustustarvikkeiden sekä huonekalu-
jen perään.
 – Varsinkin huonekaluja, mattoja, neulontatarvikkeita ja polkupyöriä kysytään. Oi-
keastaan kaikkea saa tuoda.
 Kierrätyskeskuksen tulevaisuuden toiveena on, että sieltä löytyisi myös työkaluja va-
sarasta sirkkeliin. 

PUHDASTA, SIISTIÄ JA EHJÄÄ
Annikki Mäkinen tahtoo muistuttaa, että kier-
rätyskeskus ottaa vastaan vain puhtaita, ehjiä ja 
siistejä tavaroita.
 – Meillä on todella siistiä ja se on asiakkai-
den mieleen, Mäkinen lisää.
 Kierrätyskeskus on saanut alkunsa Laitilan 
kaupungin sekä Jätehuolto M. Helistölän yh-
teistyön tuloksena. Rikkinäiset tavarat voi vie-
dä kierrätyskeskuksen viereen Jäteasema He-
listölälle. 
 Monipalvelukeskus Palke 5 vastaa kierrätys-
keskuksen käytännön toiminnasta. 

Kierrätyskeskus jatkaa menestystään

LAITILAN 
KIERRÄTYSKESKUS

Niinisuontie 5, 23800 Laitila
Palvelemme ma 10–17, 
ti–ke 10–15, to 10–17 
sekä pe 9–14

HELISTÖLÄN 
JÄTEASEMA 

Verstastie 4, 23800 Laitila
Palvelemme ma–to 8–16 
sekä pe 8–15



Kuva: Roosa Vilkanen
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Vuonna 2014 kieltenopettajat Sirpa Kavén 
sekä Tiina Roine halusivat saada Varppeen 
kouluun kansainvälisyyttä, ja alkoivat etsi-
mään yhteistyökumppaneita Euroopasta se-
kä keräämään rahaa oppilasliikkuvuuksiin. 
Kouluun tuli myös valinnaisena oppiaineena 
kansainvälisyyskurssi. 
 Työläs varainkeruu sai hakeutumaan mu-
kaan EU-rahoitteiseen Erasmus+-hankkee-
seen. Hankkeeseen pääsyn myötä kansain-
välisyyskurssi muuttui kerhotoiminnaksi ja 
mukana on nykyään myös Laitilan lukio.  
 – Tavoitteenamme tänä vuonna on saada 
lisättyä saksan ja ranskan kielten opiskelijoi-
ta. Katsotaan, onnistummeko, Kavén kertoo. 
 Oppilaiden lisäksi myös koulun henkilökun-
ta voi lähteä opintomatkalle. Viime syksynä 
espanjalaisessa koulussa vierailikin Varppeen 
koulun rehtori, opettaja sekä kaksi ohjaajaa.

AINUTLAATUISIA ELÄMYKSIÄ
Oppilaat ovat antaneet hankkeesta todella 
positiivista palautetta ja jotkut ovat sanoneet 
sitä jopa elämänsä parhaaksi viikoksi, jossa 
on saanut ainutlaatuisia elämyksiä.
 – Teimme ensi vuoden projektia varten 
palautekyselyn ja oppilaat ovat olleet super-
tyytyväisiä kaikkeen, ihan majoittumisesta ja 
perheistä alkaen, Kavén kertoo. 
 Ensi vuodelle projektiin on jo ilmoittautu-

nut paljon samoja henkilöitä, mutta myös uu-
sia.
 Hankkeen parissa työskentely on myös 
opettajalle ainutlaatuinen kokemus. Työläs 
projekti on lisämausteena antanut opettajil-
le uusia kollegoita, ystäviä sekä kokemuksia. 
Parasta kuitenkin on ollut oppilaiden vilpitön 
ilo, innostus ja kiitollisuus.
 – Oppilaita vartenhan tätä ylipäätään teh-
dään, Roine selittää.

EI VAIN TURISTIKOHTEISSA 
PYÖRIMISTÄ
Jokaisella lukuvuodella on oma projektitee-
mansa, kuten terveys tai kestävä kehitys. 
 – Ennen vierailua teemme valmistelevaa 
toimintaa, jossa oppilaat perehtyvät teemaan 
ja tekevät vierailulla esitettävän diaesityksen, 
Roine kertoo. 
 – Tiiviin vierailuviikon aikana tehdään ah-
kerasti hommia ja touhutaan aamusta iltaan, 
mutta hieman vapaa-ajan viihdykettäkin on, 
kuten kohteisiin tutustumista, Kavén jatkaa. 
 Hanke on EU:n rahoittama ja Laitilan kou-
lut ovat vuoteen 2027 saakka akkreditoitu-
ja, eli Erasmus+-kelpoisia. EU-rahoitteisuuden 
vuoksi vierailuista täytyy jäädä aina myös jo-
kin tuotos esille. Esimerkiksi Laitilan kohteista 
on tehty ääniopasteita eri kielillä.
 – Ei voida mennä vain rupattelemaan, 
opettajat tiivistävät.

Erasmus+ tuo 
kansainvälisyyttä Laitilaan

Kustaa Hiekka -kulttuuriviikkoa vietet-
tiin Monikulttuurinen Laitila -teemal-
la 22.–29.1. Ohjelmassa oli muun 
muassa Lempeä kupliva Italia, jossa 
yhdistettiin sanataide, musiikki ja ruo-
ka sekä Miritza Lundberg & Mertsi 
Lindgren -ensemblen konsertti.
 Vakka-Suomen musiikkiopiston reh-
tori Jussi Kauranen on tyytyväinen 
menneeseen kulttuuriviikkoon. Myös 
kuntalaiset ovat Kaurasen mukaan an-
taneet erittäin positiivista palautetta 
kulttuuriviikosta.
 –  Toivomme, että jatkossakin lai-
tilalaiset löytäisivät kulttuuriviikon 
tapahtumat, jotka elävöittävät kau-
punkiamme ja pitävät sitä osaltaan 
elinvoimaisena, Kauranen lisää.

YHTEISÖLLINEN 
HIEKKALAATIKOT
Laitilan kulttuuritoimi toteutti tänä 
vuonna Hiekkalaatikot-yhteisötaide- 
projektin, joka oli esillä kulttuurivii-
kon aikana Laitilan katukuvassa. 
 Näyttelyn teemoina olivat muun 
muassa monikulttuurisuus, elämän ai-
nutkertaisuus sekä kauneus. Hiekkalaa-
tikot-teokseen osallistui niin päiväkoti-
laisia kuin kaupungin johtoryhmäkin. 

Lukutuvan ulkosoittimet 
ilahduttavat

Marraskuun alussa Kustaa Hiekan Lu-
kutuvan pihaan rakennetut ulkosoitti-
met ilahduttavat käyttäjiä ympäri vuo-
den. Soittimet ovat Laitilan kaupungin 
sekä Hiekan Säätiön yhteishankinta.

Monikulttuurinen 
Laitila näkyi 
kulttuuriviikolla



Muutto Laitilaan vanhaan, 1890-luvulla raken- 
nettuun hirsitaloon oli Maikki Autiolle  
kulttuurisokki, sillä hän ei ollut aiemmin edes 
asunut maalla. Oli opeteltava, miten elää 
vanhassa talossa, miten hoitaa puutarhaa, 
remontoida ja viihtyä hiljaisuudessa keskellä 
luontoa metsäkauriiden kanssa. 
 Autiolla oli tullessaan sekä toimintaenergi-
aa ja ajatus tehdä jotain uutta osaamisellaan: 
järjestää ja tuottaa tapahtumia ja tehdä kiin-
nostavia ohjelmia. Taskussa oli laajat yhteis-
työverkostot, sillä hän oli aiemmin opettanut 
musiikkiteatterilinjalla Lahden ammattikor-
keakoulussa. Syntyi idea tehdä tilasta paik-
ka, jossa kaikenlainen kulttuuri on tervetul-
lutta, ja sitä voidaan tarjota kaikille.  

KULTTUURIYHDISTYS IDEOI JA 
TOTEUTTAA 

Autio on järjestänyt Tipulassa musiikkileire-
jä ja tarjonnut airbnb-majoitusta. Hän halu-
si kuitenkin, että kulttuurin tuottajana toimii 
yhdistys, ei yksityinen ihminen. Kaksi vuotta 
sitten perustettiin Tipulan kulttuuriyhdistys, 
johon on liittynyt jo yli 60 jäsentä. Toimin-
nan ja tapahtumien tavoitteena on luoda 
kävijöille innostunutta ja hyvää mieltä sekä 
olla avoin kaikelle luovuudelle ja kulttuuril-
le. Yhdistyksen etuna Autio näkee ammatti-
taitoisen hallituksen, jossa on monipuolista 
osaamista, taitoa tehdä selkeitä suunnitel-
mia ja napakoita toteutuksia. Myös maaseu-

dun ihmiset ja Laitilassa vallitseva yritteliäi-
syyden henki on tehnyt uuden kokeilemisen 
helpoksi. 
 – Tipulassa on tähän mennessä järjestet-
ty muun muassa lasten sirkusleiri, runopuu-
tarha- ja avoimet puutarha -tapahtumia sekä 
konsertteja ja lukulampputilaisuuksia. Viime 
vuonna tapahtumiin osallistui yli 400 kävi-
jää. Niin kävijät kuin kaupunki ovat toivotta-
neet toiminnan tervetulleeksi, Autio iloitsee.

SUULI TAIPUU KONSERTTEIHIN  
JA JUHLATILAKSI

Yksi Tipulan rakennuksista on konserttitila 
Suuli, joka sopii pienten tapahtumien aree-
naksi ja jonka kuka tahansa voi vuokrata esi-
merkiksi synttärijuhlia tai häitä varten. Viime 
vuonna Suuli sähköistettiin ja sinne raken-
nettiin talkoilla uusi lattia. Osa rahoituksesta 
saatiin Maaseudun kehittämisyhdistys Leader 
Ravakalta. Kaupunki tuki yhdistystä väliaikais-
lainalla, joka on jo maksettu pois. Molemmin-
puolista yhteistyötä kaupungin kanssa teh-
dään myös tapahtumatiedotuksessa.

Musiikinopettaja Maikki Autio muutti Lahdesta pienviljelytilalle Laitilan Mudaisiin 
seitsemän vuotta sitten. Hän tutustui paikallisiin, visioi tilan kulttuurin kehdoksi ja 

ryhtyi toimimaan. Syntyi Tipula, eläväinen tapahtumien ja elämysten kulttuurikeskus. 

Kulttuurikeskuksessa luodaan uutta ja koetaan elämyksiä

Tipula on jättimäisen  
iso majaleikki

Viime vuonna Tipulan tapahtumiin 
osallistui yli 400 kävijää.
Niin kävijät kuin kaupunki ovat 
toivottaneet toiminnan tervetulleeksi. 
Kuva: Johanna Naukkarinen
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Kuva: Johanna Naukkarinen

 – Suuli on osoittautunut miellyttäväksi se-
kä tunnelmaltaan että akustiikaltaan. Toivon, 
että Suuli löytää tiensä monen ihmisen tär-
keisiin hetkiin, ja ihmiset lähtisivät myös roh-
keasti erilaisiin, jopa itselle vieraisiin tapah-
tumiin. 

TULOSSA KANSAINVÄLINEN 
TAITEILIJARESIDENSSI

Tipulaan on suunnitteilla kansainvälinen tai-
telija- ja tutkijaresidenssi, joka avataan vuon-
na 2024. Ajatus kansainvälisyydestä syntyi, 
kun Autiolla oli Tipulassa airbnb-vieraita Es-
panjasta ja Ranskasta. Myös omakohtaiset 
kokemukset Euroopasta ovat virittäneet aja-
tuksia, miten toteuttaa suomalainen resi-
denssi.  
 – Eurooppalaiset matkailijat ovat olleet 
ihastuksissaan luonnosta, hiljaisuudesta, puu-
tarhan marjoista ja hedelmistä, kasvihuoneen 
tomaateista ja salaateista. Täällä voimme tar-

jota taiteilijoille ja tutkijoille aitoa työskente-
lyrauhaa, lähiruokaa sekä mieltä rauhoittavan 
ympäristön, Autio summaa.
 Tipulan toiminta hakee vielä muotoaan. 
Tarvitaan edelleen ideoita, puuhastelevaa 
mieltä, innostusta, rohkeutta, joustavuutta, 
käden taitoja ja kykyä ottaa selvää asioista. 
Autio näkee Tipulan kuitenkin mahdollisuuk-
sien paikkana. Kuten hänen tyttärensäkin, jo-
ka kiteytti Tipulan kolmeen sanaan: Jättimäi-
sen iso majaleikki!

TIPULAN KULTTUURIKESKUS,  
-YHDISTYS JA SUULI

• Kulttuurikeskus Laitilan Mudaisissa, 
Vallijärventie 56:ssa

• Tarjoaa tapahtumia, konsertteja, 
näyttelyjä ja leirejä

• Esittelee monipuolista taidetta, 
mm. musiikki, kuvataide, 
valokuvataide, kirjallisuus,  
teatteri, sirkus 

• Konsertti- ja tapahtumatila Suuli, 
vuokrattavissa myös erilaisiin 
yksityisjuhliin nimelliseen hintaan, 
tilaan mahtuu 70 henkilöä

• Edistää Tipulan taiteilijaresidenssi-, 
näyttely- ja julkaisutoimintaa

• Korostaa luontoarvoja: metsät, 
pellot, puutarha, itse kasvatettu 
ruoka ja lähiruoka

• Solmii kansainvälisiä suhteita

• Kehittää toimintaa, korjaa ja 
rakentaa

Tulevia tapahtumia: 

• 9.7. Avoimet puutarhat, 
Runopuutarhatuolit, elävää 
musiikkia ja lounaskahvila

• 3.8. klo 19 Konsertti: Susanna 
Haavisto ja Suvi Isotalo

• Suunnitteilla kesäksi kivaa  
myös lapsille 

• Toiminnasta vastaa Tipulan 
kulttuuriyhdistys ry

Facebook: tipulamudainen
Instragram @tipula_mudainen
#tipulamudainen

Luonto, hiljaisuus ja puutarhan antimet ovat ihastuttaneet niin kotimaisia kuin 
ulkomaisiakin kävijöitä ja matkailijoita. Kuva: Maikki Autio

Tarvitaan edelleen ideoita, puuhastelevaa
mieltä, innostusta, rohkeutta, joustavuutta,
käden taitoja ja kykyä ottaa selvää asioista.

Maikki Autio. 
Kuva: Emma Kivi
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AVOIMELLA MIELELLÄ ETEENPÄIN

Laitilan kaupungin uuteen työllisyys- ja maa-
hanmuuttopäällikön virkaan on hiljattain va-
littu Eila Pappila. Hän vastaa työllisyyspalve-
luiden koordinoinnista ja kehittämisestä sekä 
maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvistä 
asioista. Tammikuun puolivälissä virassa aloit-
tanut Pappila on ollut mielissään siitä, miten 
hyvin hänet on otettu Laitilassa vastaan. Tätä 
ennen hän on toiminut naapurikunnassa työl-
lisyyspalveluiden esimiehenä.
 Pappila haluaa vahvistaa työllisyyspalvelui-
ta, jotta niistä olisi kuntalaisille vielä enem-
män hyötyä. Maahanmuuton saralla sota 
Ukrainassa näkyy toki myös Pappilan työken-
tällä. 
 Tehtävissään hän haluaa edetä asioissa yh-
teisen keskustelun kautta ja saada näin Laiti-

lalle ja laitilalaisille sopivat ratkaisut.
 – Avoimella mielellä eteenpäin! Pappila 
kannustaa.

MOTIVAATIOTA UUDEN OPPIMISESTA

Mika Rostedt on aloittanut joulukuussa Lai-
tilan maankäyttöinsinöörinä. Hänellä on taka-
naan lähes kolmen vuosikymmenen mittainen 
ura Maanmittauslaitoksella, joten Rostedt tun-
tee alan läpikotaisin. 
 Maankäyttöinsinöörinä hänen tehtäviinsä 
kuuluvat muun muassa mittauspalvelut, tont-
tien vuokrasopimukset ja kiinteistöjen luovu-
tussopimukset. Hän tekee myös osoitepäätök-
siä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hän 
selvittelee mahdollisia osoitteisiin liittyviä epä-
selvyyksiä. 

 Kokemuksestaan huolimatta Rostedtia moti-
voi uuden oppiminen. Uudessa työssään hän 
haluaa oppia palvelemaan laitilalaisia mahdol-
lisimman hyvin. 

RAKENNUSTARKASTAJA ON 
YHTEISTYÖKUMPPANI

Kesäkuusta 2022 lähtien Petri Kuusela on 
tullut ainakin osalle laitilalaisista tutuksi raken-
nustarkastajana. Myös Kuuselan kokemus alal-
ta on laaja. Hän on tehnyt kaksi vuosikym-
mentä töitä rakennusurakoitsijana ja lisäksi 
opettanut 9 vuotta ammattiopistossa. 
 Työt rakennustarkastajana ovat päässeet hy-
vin vauhtiin, ja Kuusela kiitteleekin saamaan-
sa hyvää perehdytystä. Kuuselasta palkitsevaa 
on saada asiat sujumaan suunnittelijoiden ja 

Laitilan osaamisen uudet kasvot
Laitilan kaupunki tarjoaa asukkailleen lukuisia palveluita, joiden toimivuudesta 

vastaavat alansa ammattilaiset. Vuosina 2022–2023 kaupungin virkoihin on nimitetty 
kourallinen uusia kasvoja, jotka ovat oman alansa kokeneita osaajia. Heidän työnsä 

näkyy monen laitilalaisen arjessa ja tekee Laitilasta paremman paikan asua.
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rakennuttajien kanssa niin, että projekteissa 
päästään yhdessä eteenpäin. 
 – Nautitaan hyvistä työkavereista ja pienen 
kunnan tarjoamasta elämänläheisestä pienen 
byrokratian hengestä, hän summaa Laitilan 
valtteja ja sujauttaa vielä vinkin rakentamis-
ta aikoville. 
 – Rakennustarkastaja on yhteistyökumppa-
ni, joka suosittelee, että osaavaan suunnitte-
lijaan otettaisiin yhteyttä jo rakentamishank-
keen aikaisessa vaiheessa.

OMAN YMPÄRISTÖN TILAAN 
KANNATTAA VAIKUTTAA

Lea Törmä on ehtinyt olla Laitilan ympäris-
töpäällikön tehtävissä vasta muutamia viikko-

ja, mutta kertoo töiden sujuvan jo mukavasti. 
 – Lähes joka päivä tulee vastaan jotain uut-
ta, Törmä sanoo, mikä onkin mainiota, sillä 
hän kertoo saavansa motivaatiota uuden op-
pimisesta.
 Ennen ympäristöpäällikön virkaan siirtymis-
tä Törmä työskenteli Jyväskylän kaupungilla 
ympäristötarkastajana. 
 Mutta mitä ympäristöpäällikkö sitten te-
kee?
 – Kunnan ympäristönsuojelun tehtäviin 
kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelun 
edistäminen, suunnittelu ja kehittäminen, pi-
laantumisen ennaltaehkäisy, ympäristöluvat, 
ilmoitukset ja rekisteröinnit, valvonta, valitus-
asiat sekä neuvonta ja tiedottaminen. Tehtä-
vistä säädetään ympäristönsuojelulain lisäksi 
esimerkiksi maa-aineslaissa, jätelaissa ja vesi-
huoltolaissa, Törmä listaa. 
 Hän lähettää terveisiä laitilalaisille:
 – Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa oman 
ympäristön tilaan. Ei jätetä sitä mahdollisuut-
ta käyttämättä!

VUOROVAIKUTTEISTA 
KAUPUNKISUUNNITTELUA

Laitilan uunituore kaupunkisuunnittelija  
Satu Sarkoranta laatii parhaillaan kaavoitus-
katsausta vuodelle 2023. Hänen urapolulleen 
on mahtunut muun muassa kymmenen vuot-
ta työtä kaavoituksen parissa eri kunnissa. Var-
sinais-Suomen ELY-keskuksessa hän on toimi-
nut alueidenkäytön ylitarkastajana.
 Päivätyön ohessa Sarkoranta tekee myös 
väitöskirjatutkimusta vuorovaikutteisesta kau-
punkisuunnittelusta, jolla luodaan edellytykset 
hyvälle elinympäristölle. Tätä tutkimustietoa 
hän haluaa hyödyntää myös Laitilassa.  

Vasta helmikuun puolivälissä toimessaan aloit-
tanut Laitilan uusi nuorisopäällikkö Tero Vin-
terbäck odottaa innolla työyhteisöön ja asia-
kaskuntaan tutustumista. Nuorisopäälliköksi 
Vinterbäck siirtyi koulukuraattorin ja sivutoi-
misen terveystiedon opettajan tehtävistä.
 Hän haluaa rakentaa Laitilaan nuorisotyön 
palveluita, jotka ovat helposti saatavilla ja joi-
ta hyödynnetään aktiivisesti. Palvelut suunna-
taan jokaiselle ikänsä puolesta kohderyhmään 
kuuluvalle.
 – Kasvatuskumppanuutta niin huoltajien 
kuin yhteistyökumppanien kanssa on tärkeää 
ylläpitää ja kehittää edelleen. Pidetään siis hel-
posti yhteyttä – puolin ja toisin, Vinterbäck 
tervehtii.

Päivi Salminen on monelle kirjojen ystävälle tuttu Laitilan kirjastosta, missä hän 
on ollut lasten ja nuorten kirjastopalveluista vastaavana kirjastonhoitajana vuodes-
ta 2015 lähtien. Kirjastotoimenjohtajan tehtävissä hän aloitti vuoden 2023 alussa.
 Salmisen vastuulla on kirjaston toiminta kokonaisuutena. Hän vastaa myös kirjas-
ton palveluiden kehittämisestä, yhteistyöstä, taloudesta ja henkilöstöstä. Salminen 
kertoo saavansa voimaa ilmapiiristä, joka on avoin uusille ideoille. 
 Salminen rohkaisee laitilalaisia hyödyntämään kirjaston palveluita:
 – Kirjaston palvelut kuuluvat kaikille. Nähdään hyvien tarinoiden parissa!  

Kirjaston palvelut kuuluvat kaikille

Kynnyksetöntä 
palvelua nuorille

Laitilan uudet osaajat esittäytyvät.  
Kuvassa vasemmalta oikealle: ympäristö-
päällikkö Lea Törmä, työllisyys- ja  
maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila, 
maankäyttöinsinööri Mika Rostedt, 
rakennustarkastaja Petri Kuusela ja 
kaupunkisuunnittelija Satu Sarkoranta. 
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Laitilalaisten 
yhtenäisyys  
ukrainalaisten 
auttamisessa teki  
syvän vaikutuksen 
Viktoriaan."
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– En koskaan unohda sitä aamua, perheen äi-
ti, Viktoria Hulenko aloittaa. 
 – Ensimmäisinä päivinä emme nukkuneet 
ollenkaan. Seurasimme kauheita uutisia ko-
ko ajan. Itkin, kunnes kyyneleet loppuivat. 
 Koko viisihenkinen perhe eli sodan ensim-
mäiset päivät kauhun lamaannuttamina. Töi-
hin ja kouluun piti mennä, mutta piinaava 
huoli Ukrainassa elävistä sukulaisista tykytti 
takaraivossa eikä itkulle ja ahdistukselle tuntu-
nut tulevan loppua. Pian Viktoria päätti, ettei 
voinut vain seurata sivusta. Hänen oli autet-
tava sotaa pakenevia ukrainalaisia.

LAITILALAISET RIENSIVÄT 
AUTTAMAAN PAKOLAISIA

Viktoria piti alusta asti todennäköisenä, että 
Laitilaan saapuisi paljon pakolaisia, sillä kau-
pungissa asui jo valmiiksi runsaasti töiden 
vuoksi Suomeen muuttaneita ukrainalaisia. 
Pakolaiset tarvitsisivat apua monissa tilanteis-

sa erityisesti kielimuurin takia. Ensitöikseen 
hän avasi Facebookiin ukrainankielisen tie-
dotusryhmän, josta tuli hyvin suosittu. 
 Laitilalaisten yhtenäisyys ukrainalaisten aut-
tamisessa teki syvän vaikutuksen Viktoriaan. 
Hän haluaa kiittää lämpimästi kaikkia aut-
taneita. Jokaista avuntarjoajaa on mahdoton 
luetella, sillä heitä oli niin paljon. Yhtenä esi-
merkkinä Viktoria nostaa maanviljelijä Jani 
Isomäen, joka toimitti leipää ja muita tuot-
teita, joita Viktoria saattoi jakaa pakolaisille.  
 Lahjoituksia tarvittiin kiihtyvää tahtia ja nii-
tä myös saatiin. Laitilalaiset lahjoittivat vaattei-
ta, huonekaluja, lakanoita, hygieniatarvikkei-
ta ja kaikkea mahdollista, mitä tyhjän päälle 
jääneet pakolaiset olivat vailla. Viktoria ryhtyi 
koordinoimaan lahjoitusvyöryä, ja tavaramää-
rän varastoimisessa apuaan tarjosivat Paula 
Tuominen ja Lasse Lemmetti. Osa avusta 
jäi Laitilaan saapuneille pakolaisille ja osa lä-
hetettiin Ukrainaan.
 Kevään edetessä monille pakolaisille järjes-
tyi myös työtä. Viljelijät ja muut yritykset pys-
tyivät tarjoamaan muun muassa kausityötä, 
johon oli helppo päästä kiinni. Myös työnvä-
lityksessä Viktoria auttoi tulkkaamalla ja vä-
littämällä tietoja vapaista paikoista. Toimeen-
tulon turvaamisen lisäksi työpaikan saaminen 
oli monelle tärkeää myös henkisesti ja kotiu-
tumisen kannalta. 

HUOLI UKRAINAAN JÄÄNEISTÄ 
LÄHEISISTÄ KAIHERTAA

Siitä huolimatta, että mahdollisuus auttaa 
muita on keventänyt Hulenkojen ahdistusta, 
on huoli läheisistä aina läsnä. 
 – Vaikka sukulaisemme eivät asu nyt Do-
netskin, Luhanskin tai Hersonin alueella, ei 
tällä hetkellä missään muussakaan maan 
osassa ole turvallista. Kukaan ei voi tietää, 
mihin kohtaan ilmaisku osuu, Viktoria poh-
tii ja jatkaa. 
 – Yksi serkuistani asui tätini kanssa Donets-
kissa vuoteen 2014 asti, mutta sodan alka-
misen takia he muuttivat Harkovaan. Nyt he 
ovat joutuneet toisen kerran kokemaan so-
dan pelon. Lapsuudessani olin usein Donets-
kissa tädin luona. Se on hyvin tuttu paikka 
minulle, mutta kun katson Donetskin kaupun-
gin kuvia nyt, on mahdotonta nähdä sitä il-
man kyyneleitä.
 Hulenkojen jokailtaiseen rutiiniin kuuluu 
soittokierros Ukrainaan jääneille sukulaisille. 
Yhteydenpito on tärkeää, mutta sitä varjostaa 
alituinen pelko suru-uutisten kuulemisesta. 
 – Osa sukulaisistani on sotatoimissa, toisil-
la on omat syynsä Ukrainaan jäämiseen ku-
ten työ, huono terveys ja perheolosuhteet. 
Sukulaisteni elämä ei ole helppoa, ja joskus 
he joutuvat olemaan ilman sähköä 18 tuntia 
vuorokaudessa. He ovat kuitenkin löytäneet 
keinoja lämmitykseen ja ruoanlaittoon, Vik-
toria kertoo.  

Hulenkon perhe saa toivoa

AUTTAMISESTA
Ukrainalaistaustainen Hulenkon perhe on asunut onnellisesti Laitilassa jo yli 15 vuotta. 
Vuosi sitten he kertoivat Mainiompi Laitila -lehdessä kotiutumisestaan. Jo tammikuussa 

2022 silloista juttua tehtäessä olivat pahaenteiset pilvet Ukrainan taivaanrannassa, mutta 
pahin kävi toteen vasta haastattelun jälkeen. Sota syttyi.  

Viktoria Hulenkon perhe on 
asunut onnellisesti Laitilassa 
jo yli 15 vuotta. 
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Yhteisöllisyys syntyy myös 
tapahtumista. Viktoria 
Hulenko ja Stoliarska Olha 
Ukrainan kansallispuvuissa 
Laitilan munamarkkinoiden 
munaruokakisassa.

 Pelon käsittelyssä on rukoilusta ollut apua. 
Viktoria haluaakin kiittää seurakunnan työn-
tekijöitä, jotka ovat tarjonneet tukeaan suru-
työssä. Rukoushetkien järjestäminen Laitilan 
ukrainalaisille on antanut monelle mahdolli-
suuden keventää mieltään. 
 Hulenkon perheen vuotuiset matkat Ukrai-
naan ovat nyt pakon edessä jääneet, vaikka 
ikävä entiselle kotiseudulle on kova. Perhe on 
päättänyt matkustaa Ukrainaan heti, kun so-
ta on ohi.

MAHDOLLISUUS KOULUNKÄYNTIIN 
TÄRKEÄÄ PAKOLAISLAPSILLE

Pian pakolaisvirran alettua kävi selväksi, että 
suuri osa ukrainalaisperheistä ei voisi palata 
takaisin koteihinsa. 
 – Kun naiset saapuivat Laitilaan lastensa 
kanssa, otin välittömästi yhteyttä Laitilan ope-
tus- ja kasvatustoimeen lasten kouluun ja päi-
väkotiin pääsemistä koskien, Viktoria kertoo. 
 – Lapsilla täytyy olla mielekästä tekemistä. 
Heidän on kehityttävä ja mentävä eteenpäin. 
 Viktoria tietää, mistä puhuu, sillä hän 
työskentelee koulussa 11–15-vuotiaiden uk-
rainalaisten lasten ja nuorten parissa päi-
vittäin. Hän kuvaa saavansa lasten iloisesta 
asenteesta valtavasti voimaa ja motivaatiota.
 Vaikka lapsia ja nuoria saapui Ukrainas-
ta paljon, päiväkoti- ja koulupaikat järjestyi-
vät nopeasti. Kappelinmäen koulun rehtori  

Annika Mattila on tyytyväinen yhteistyö-
hön Viktorian kanssa. Erityistä apua kouluille 
on ollut juuri tulkkauksesta ja yhteydenpidos-
ta ukrainalaisten perheiden, sivistystoimen ja 
koulujen välillä. 
 – Autoin äitien kouluhakemusten täyttä-
misessä ja Wilma-järjestelmään liittymises-
sä. Ukrainalaiset lapset pääsivät kouluun 
ja päiväkotiin hyvin nopeasti, joten nostan 
hattua kasvatus- ja opetustyöntekijöille, jot-
ka selviytyivät tehtävästä täydellisesti, Vik-
toria ylistää.  
 Sivistystoimen palvelupäällikkö Nestori 
Mäkelä on ollut tiiviissä yhteistyössä Vik-
torian kanssa pakolaisten saavuttua. Mäke-
län mielestä Viktoria on ollut enemmän kuin 
yhteyshenkilö. Viktorian panos on auttanut 
merkittävästi monen lapsen ja nuoren koulu- 
ja päiväkotipolun avaamisessa. 
 – Viktoria on vienyt omalla aktiivisuudel-
laan asioita eteenpäin. Hänen avullaan on ol-
lut iso merkitys ukrainalaisille ja palveluiden 
tuottajille, Mäkelä summaa.

AKTIIVISET LAPSET YLPEITÄ 
KIELITAIDOSTAAN

Viktorian ja Mihailin lapset, Vladik, 19, Vi-
tali, 11 ja Sofia, 8 ovat jo kyllin vanhoja 
ymmärtämään, mitä maailmalla tapahtuu ja 
ovat hyvin tietoisia sodasta. Vanhemmat ei-
vät ole halunneet piilottaa lapsilta vaikeim-

piakaan uutisia. Asiat on parempi kuulla ja 
käsitellä turvallisesti kotona. 
 Vaikeista ajoista huolimatta lasten arki su-
juu hyvin ja rutiineista pidetään kiinni. Van-
hin poika Vladik on juuri muuttanut pois ko-
toa, mutta ei onneksi kauas. Hän viimeistelee 
sähköasentajan opintoja ja käy töissä.  
 – Vitali on 5. luokalla ja Sofia 2. luokal-
la. He ovat fiksuja ja omatoimisia lapsia ja 
ymmärtävät hyvin, että vanhemmilla on tä-
nä poikkeusaikana paljon muuta tekemistä. 
Siitä huolimatta kotitehtävät tarkistetaan syste-
maattisesti ja kokeisiin valmistautuminen teh-
dään aina yhdessä, Viktoria kertoo. 
 Myös pianonsoitto, liikunta ja kerhotoimin-
ta kuuluvat lasten harrastuksiin. Heille tuot-
taa myös iloa se, että voivat auttaa ukraina-
laisia ikätovereitaan tulkkaamalla kuten äiti.

LAITILAN VAHVUUTENA 
YHTEISÖLLISYYS

– Haluan nähdä tulevaisuuden ilman sotaa, 
että kaikkien maiden rajat säilyisivät ja ihmi-
set olisivat vapaita, Viktoria sanoo. 
 – Haluaisin, että jokainen ihminen olisi iloi-
nen ja asuisi juuri siellä, missä hän haluaa 
asua, eikä siellä, missä hänen on pakko asua.
 Hulenkojen koti on ollut Laitilassa jo vuo-
sia. Parasta Laitilassa on heidän mielestään se, 
että laitilalaiset eivät jää sivuun seisomaan, 
vaan auttavat apua tarvitsevia. Monikulttuu-
risuutta arvostetaan. Hulenkot ovat kiitollisia 
kaupungille ja yhteisölle siitä, miten hyvin 
pakolaiset on otettu vastaan. Suomen kielen 
kursseja on järjestetty ja tarpeisiin on reagoi-
tu nopeasti. Myös vapaa-ajan toimintaa on 
tarjolla monipuolisesti, mikä on ollut keino 
siirtää huolet hetkeksi taka-alalle.  
 – Uskon, että sodan päätyttyä pystymme 
ukrainalaisten ja suomalaisten yhteisillä pon-
nistuksilla tekemään Laitilasta entistä houkut-
televamman ja tunnetumman, Viktoria päät-
tää.
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rall 20
23

Oili Jalonen Rallisprint ajetaan 10. syyskuuta. Pää-
sääntöisesti Laitilassa tai Laitilan alueella kisattu 
ralli ajetaan tänä vuonna rallisprint-muodossa, 
sillä alueella ei ole vuosiin järjestetty rallisprint-
tiä. Kilpailijoita odotetaan olevan kisassa muka-
na noin 80.
 – Ilmoittautumismaksu on rallisprintissä pal-
jon huokeampi kuin rallissa, kilpailun johtaja  
Timo Kallio vinkkaa.
 Kilpailussa ajetaan yksi erikoiskoe, eli suljetul-
la tiellä ajettava pikataipale. Noin neljän kilomet-
rin mittainen reitti on vielä työn alla, eikä yksi-
tyiskohtia voida kertoa. 
 – Sen voin paljastaa, että Laitilassa ajetaan, 
Kallio mainitsee.

RALLISPRINTTISSÄ RIITTÄÄ VAUHTIA

Rallisprintissä ajetaan lyhyitä rallin erikoiskokei-
ta. Rata on yleensä samantyyppinen kuin rallin 
erikoiskokeessa, mutta pituudeltaan vain 2–4 ki-
lometriä. Erikoiskokeessa on ratatuomaripisteitä, 

joista valvotaan kilpailutapahtumia. Rallisprintis-
sä autojen lähtöväli on myös vain 30 sekuntia, 
joten nopeutta tapahtumassa piisaa.
 – Rallisprintin kilpailussa vauhtia on rallia 
enemmän, sillä osa rallisprint-autoista on pal-
jon tehokkaampia kuin ralliautot, Kallio ker-
too.
 Suurimpina eroina rallin ja rallisprintin välillä 
on, että rallisprintissä yleensä kuljettajan apuna 
ei ole kartanlukijaa ja kilpailijat ajavat samat eri-
koiskokeet uudelleen määrätyssä järjestyksessä. 
Vain paras erikoiskoeaika otetaan huomioon. 
 – Rallisprintissä kilpailijat saavat tutustua vas-
ta kisapäivän aamuna polkupyörällä tai muul-
la ei-polttomoottorikäyttöisellä kulkuneuvol-
la rataan. Ralliautoluokissa, joissa kartanlukijan 
käyttö on mahdollista, saa rataan tutustua kil-
pailupäivän aamuna siviiliautolla ja nuotittaa 
erikoiskoe, Kallio opastaa.
 Kuljettajat jaetaan kokemuksen ja taidon pe-
rusteella juniorikuljettajiin sekä yleisen luokan 
kuljettajiin. Kilpailussa on myös nuorten luok-
ka, johon voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet.

AJETAAN TÄNÄ VUONNA RALLISPRINTTINÄ
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na 1984. Yritys valmistaa puisia rakenteita asi-
akasyritysten kuljetuksia ja varastointia varten. 
Sen tunnetuimpia tuotteita ovat muun muassa 
aluslavat, kuljetushäkit ja puulaatikot. 
 Rinne itse on ollut mukana yrityksen toi-
minnassa poikasesta alkaen.
 −Minulle oli jo 13-vuotiaasta asti selvää, 
että haluan tehdä tätä työkseni. Muita vaih-
toehtoja ei ole tarvinnut koskaan edes poh-
tia, Rinne toteaa.

Rakennepalvelu Jurva Rinne Oy kruunattiin 
viime vuoden lopulla Laitilan vuoden yrityk-
seksi. Toimitusjohtaja Juha Rinteen mukaan 
kiitos tittelistä kuuluu yrityksen koko henki-
löstölle.
 −Yksi mies ei saisi yritystä toimimaan, vaan 
hommaan tarvitaan hyvä porukka ympäril-
le. Kun voin luottaa siihen, että homma toi-
mii, voin itsekin välillä lomailla vapautunees-
ti, Rinne tuumaa.
 Jurva Rinne on jo lähes 40 vuoden ikään 
ehtinyt yritys, jonka Rinteen isä perusti vuon-

Laitilan vuoden yritys Jurva Rinne Oy on viihtynyt kaupungissa pian  
jo 40 vuotta. Yrityksen valtteja ovat joustavuus, toimitusvarmuus  

ja muuntautumiskyky – laadusta tinkimättä.

”Menemme sinne 
missä tapahtuu”
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Juha Rinne on toiminut Jurva 
Rinteen toimitusjohtajana jo 
lähes kolmen vuosikymmenen 
ajan. Hän toimittaa 
tilauksia asiakkailleen myös 
henkilökohtaisesti.

”LAATIKOITAMME ON SEILANNUT 
KAIKILLA MAAILMAN MERILLÄ”

Rinne osti yrityksen itselleen lähes 30 vuot-
ta sitten. Kolmen vuosikymmenen aikana yri-
tys on kasvanut yli 10-kertaiseksi: alussa työn-
tekijöitä oli pari-kolme, nyt heitä on 20–30. 
 −Määrä elää tilanteiden mukaan ja riippuu 
pitkälti tilauskannasta, sanoo Rinne.
 Jurva Rinteen asiakkaita ovat useiden eri 
teollisuudenalojen yritykset, talo- ja kiinteis-
töyhtiöt sekä maatalousyrittäjät. Puolustusvä-
lineteollisuuden toimijat muodostavat yhden 
merkittävimmistä asiakaskunnista. Asiakkaat 
myös vaihtuvat usein.
 −Menemme sinne missä tapahtuu. Kun esi-
merkiksi Olkiluoton ydinvoimalaa rakennet-
tiin, olimme mukana. Jos jonkun asiakkaan 
kanssa ei käy kauppa, emme jää ihmettele-
mään, vaan otamme työn sitten muualta, 
Rinne kertoo.
 Koska Jurva Rinne valmistaa paljon tuottei-
ta vientiteollisuudelle, yrityksen puurakenteita 
liikkuu ympäri maailman.
 −Eräs kaivosteollisuuden asiakas lähettää 
konttejamme Indonesiaan. Laatikoitamme on 
seilannut varmastikin maailman kaikilla me-
rillä, Rinne hymyilee.

JURVA RINNE TOIMII LÄHELLÄ 
ASIAKASTA

Haasteita yritykselle tuovat materiaalien hin-
tojen nousu sekä joidenkin tuotteiden saata-
vuus. Myös tavaran varastointi on tuonut yri-
tystoiminnalle omat haasteensa.
 −Ennen koronaa toimimme niin sanotus-
ti nollavarastoilla: tavara tuli ja lähti samana 
päivänä. Nyt tavaraa on varastossakin, mi-
kä tuo uusia haasteita, kuten kassanhallintaa. 
Onneksi saamme apua paikalliselta pankilta, 
Rinne sanoo.

 Alan kilpailuun Jurva Rinne vastaa jous-
tavuudella, laadulla, toimitusvarmuudella ja 
muuntautumiskyvyllä. Rinne kuvailee yritys-
tään tehokkaaksi toimijaksi, jolla ei mene ai-
kaa ihmettelemiseen. Se on myös juuri sopi-
van kokoinen.
 − Meillä on tarpeeksi suuri organisaatio, 
jotta voimme tehdä isompiakin töitä tehok-
kaasti, mutta silti olemme lähellä asiakasta. 
Toimitamme tilaukset asiakkaalle itse ja olem-
me siis lähikontaktissa heidän kanssaan ko-
ko ajan.

KESKIÖSSÄ YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Jurva Rinne on ympäristöystävällinen toimija, 
jolle ekologisuus on itseisarvo. Yritys kierrät-
tää käyttämänsä materiaalit, ja kaikki hukka-
paloista sahanpuruun päätyy jatkokäyttöön.
 −Tuotantotilojemme lämmitys tapahtuu 
tuotannosta syntyvällä jätepuulla, kertoo 
Rinne.

 Jo tuotantotilojen suunnitteluvaiheessa 
huomioitiin energian säästäminen oikeanlai-
silla materiaaleilla. Tilat on rakennettu läm-
pöä varaavista materiaaleista, ja tehtaalla hyö-
dynnetään aurinkoenergiaa.
 −Näin kustannukset pysyvät kurissa ja ym-
päristö kiittää, tuumaa Rinne.

YRITTÄJÄ VIIHTYY LAITILASSA

Jurva Rinne on toiminut alusta asti Laitilas-
sa ja siellä yritys tulee Rinteen mukaan pysy-
määnkin. Hän pitää Laitilaa erinomaisena si-
jaintina rakennepalveluyritykselle.
 −Laitila on sopivan pieni paikka, ja tääl-
tä on hyvät yhteydet isompiin kaupunkeihin. 
Myös palvelutaso on hyvä. Kaikki toimii hel-
posti, ja puhelinsoitolla saa monta asiaa luon-
nistamaan, Rinne kehuu.
 Hän toivoo, että Laitilan palvelut säilyvät 
tulevaisuudessakin, sillä hyvä palvelutaso on 
tärkeää työvoiman kannalta.
 −Jos Laitilaan halutaan jatkossakin työvoi-
maa, palvelujen säilymisen eteen tulee tehdä 
töitä. Yrittäjänä käytän paikallisia palveluja 
aina kun mahdollista ja toivon samaa muil-
ta, Rinne sanoo.
 Jurva Rinteellä ei ole toistaiseksi ollut pulaa 
työntekijöistä. Tulijoita olisi enemmän kuin 
yritys voi heitä palkata.
 −Meillä on riittänyt hyvää työvoimaa. Työn-
tekijät ovat nykyisin erittäin joustavia, Rinne 
kiittelee.

Laitila on sopivan pieni 
paikka, ja täältä on 
hyvät yhteydet isompiin 
kaupunkeihin.”

Jurva Rinne valmistaa puisia rakenteista asiakasyritysten kuljetuksia ja varastointia varten. 
Yrityksen puurakenteita liikkuu ympäri maailman.
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Sote-uudistuksen myötä Palke 7 siirtyi vuo-
den alusta hyvinvointialueelle, mutta Palke 5 
toimii edelleen osana kaupungin työllisyys-
palveluita. Palke 5:n perustoiminta jatkuukin 
entisellään, mutta ohjaavassa henkilöstössä 
on tullut muutoksia ja uutta työnjakoa. Työl-
lisyys- ja maahanmuuttopäällikkönä on aloit-
tanut Eija Pappila.
 – Haemme vielä mallia, miten kaikki 
asiat järjestyvät yhteistyössä hyvinvointi-
alueen kanssa, kertoo Palke 5:n työnjohtaja  
Annikki Mäkinen.

MONIPUOLISESTI TUOTTEITA
Palke 5 tekee erilaisia alihankintatöitä yrityk-
sille puu-, metalli- ja kokoonpano-osastoil-
laan. Saatavilla on myös pesulapalvelua sekä 
pienimuotoisia kuljetuksia.
 – Teemme tuotteita myös yksityisille asi-
akkaille heidän toiveidensa mukaisesti, kuten 
aitoja, roskiskatoksia, ulkovessoja, frisbeegolf- 
koreja ja lyhtyjä, Mäkinen kertoo.
 Joulukuussa 2022 avautui myös Palke 5:n 
pihalle Puoti. Puodin tuotteet ovat niin asi-
akkaiden toivomia kuin itse kehitettyjä. Puo-
dissa ei ole päivystystä, vaan asiakkaan tulee 
soittaa (040 357 9819) tahtoessaan asioida 
puodissa. 

 – Tervetuloa uuteen Puotiimme ja tilaa-
maan vaikka leikkimökkiä, Mäkinen houkut-
telee.

MUKAAN PIENELLÄ KYNNYKSELLÄ
Palke 5 tekee yhteistyötä hyvinvointialueen 
kanssa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaa-
lisen kuntoutuksen osalta. Myös työllisyyden 
kuntakokeilu toimii samassa talossa ja on yh-
teistyössä.
 

Palke 5:n työnjohtaja Annikki Mäkiseen  
voi ottaa yhteyttä pienellä kynnyksellä 
joko annikki.makinen@laitila.fi tai 
040 188 2915.

Puoti palvelee 
Ma–to klo 7–15.30, pe 7–13
Puodin numero: 040 357 9819

Palke 5 jatkaa toimintaansa normaalisti

➊ Särkijärven uimaranta 
Särkijärventie 136

➋ Mustajärven uimaranta 
Padontie 822

➌ Kaurajärven uimaranta 
Kaariaistentie 210

➍ Hepojärven uimaranta 
Hepojärventie 143

➎ Vähä-Tulejärven uimaranta 
Krouvintie 133

➏ Vallijärven uimaranta 
Vallijärventie 171

➐ Langjärven uimaranta 
Langjärventie 244

➋

➊

➐

➏

➎

➍
➌
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Uimarannoissa  
on varaa valita  
Laitilassa
Laitilassa on seitsemän yleistä uimarantaa ja 
rantasaunat löytyvät Särkijärveltä ja Mustajär-
veltä. Oletko käynyt joka uimarannalla? Olisi-
ko se tämän kesän tavoite?

Katso lähin rantasi 
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www.sanaris.�/ laadinta Teemu Pallonen, toteutus Heli Kärkkäinen

Ratkaise ristikko ja voita matkamuki!
Arvomme kaikkien vastanneiden kesken 6 kpl matkamukeja.  
Voit osallistua arvontaan sähköisesti osoitteessa www.laitila.fi/ristikko  
tai lähettämällä ristikon avainsanat (värillisiin ruutuihin tulevat viisi 
sanaa) ja yhteystietosi (nimi, puhelin, postiosoite) osoitteeseen:  
Laitilan kaupunki, Hallinto/asiakaslehti, PL 25, 23801 Laitila. 

Vastaukset tulee olla perillä 31.5.2023. Suoritamme arvonnan 
1.6.2023, ja ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti samana 
päivänä. Voittajien nimet julkistetaan kaupungin kotisivuilla 
ja Facebook-sivulla. Osallistumalla arvontaan hyväksyt nimesi 
julkaisun voiton osuessa kohdallesi. Palkinnot postitetaan voittajille. 
Hävitämme arvontaan osallistuneiden yhteystiedot kisan jälkeen.

L A I T I L A N  A S I A K A S L E H T I  2 0 2 3 19

http://www.laitila.fi/ristikko


Vuoden alussa Laitilasta tuli osa Varsinais-Suo-
men hyvinvointialuetta eli Varhaa, kun uudet 
hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Etu-
käteen muutos huoletti osaa laitilalaisista, ja 
monet pohtivat, mitä se tarkoittaa paikallisten 
sote-palvelujen kannalta.
 Siirtymä on kuitenkin sujunut hyvin ja 
palvelut pelanneet katkeamatta, sanovat so-
te-aluepäällikkö Susanna Niemi, ikäänty-
neiden palveluiden aluepäällikkö Kirsi Rou-
ti-Pitkänen ja sosiaali- ja vammaispalveluiden 
aluepäällikkö Maria Silver. He toimivat Var-
han alue 1:llä, johon Laitilakin kuuluu.
 – Jokainen saa palvelua tutusta paikasta. 
Myös puhelinnumerot ovat samat kuin ai-
emminkin. Tällä hetkellä Laitilan sosiaali- ja 
terveyspalveluihin ei ole myöskään tiedossa 
muutoksia, Niemi tuumaa.
 – Uusia kasvoja voi palveluissa näkyä, mut-
ta se tarkoittaa vain sitä, että toimipaikasta 

saa monialaisempaa palvelua kuin ennen, li-
sää Silver.
 Aluepäälliköiden mukaan muutos on eden-
nyt odotusten mukaan, ja Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueelle kuuluu kaiken kaikkiaan 
hyvää – varsinkin kun huomioidaan, miten 
suuresta ja historiallisesta muutoksesta on ky-
symys.
 – Organisoituminen on hyvässä vaihees-
sa, ja asiat etenevät joka päivä, sanoo Rou-
ti-Pitkänen.

HAASTEENA UUDET 
TIETOJÄRJESTELMÄT

Hyvinvointialueen käynnistymisen suurim-
mat haasteet ovat liittyneet tietojärjestel-
miin. Niitä on ratkottu yhteistyössä askel 
kerrallaan.

 Haasteet näkyvät lähinnä käytännön työs-
sä esihenkilötasolla, sanoo Laitilan terveyskes-
kuksen osastonhoitaja Tanja Raisto-Elo.
 – Uusien järjestelmien kuntoon saattami-
nen ja opettelu vie aikansa. Kun 24 000 työn-
tekijää siirtyy saman hallinnon alle, on selvää, 
että haasteita tulee. Palkanmaksujen onnistu-
minen on aiheuttanut huolta, mutta pääsään-
töisesti se hoitui tammikuussa hyvin.
 Alkanut vuosi on hyvinvointialueen kannal-
ta tärkeä, sillä tänä vuonna muotoutuu Var-
han palvelustrategia. Sen on tarkoitus valmis-
tua tulevana syksynä.
 Palvelustrategia määrittää, mitä palvelu-
ja hyvinvointialueella tarjotaan. Lisäksi sii-
hen kirjataan hyvinvointialueen pitkän ajan 
tavoitteet.
 Raisto-Elon mukaan tässä kohtaa vuotta on 
vaikea sanoa, millaisia muutoksia Laitilaan on 
mahdollisesti luvassa. Tähän mennessä suu-

Palvelut pyörivät ja 
potilaspaikkoja löytyy

Kun Varsinais-Suomen 
hyvinvointialue aloitti 
toimintansa vuoden 
alussa, moni asia meni 
uusiksi. Täysin haasteitta 
ei Laitilassakaan ole 
selvitty, mutta palvelut 
pelaavat entiseen malliin.
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rimpia muutoksia ovat olleet Laitilan terveys-
keskuksen lääkekeskuksen lakkautus ja farma-
seutin siirtyminen pois Laitilasta.
 – Olisimme kovasti tarvinneet osastofarma-
seuttia, mutta tätä emme vakanssin luovu-
tuksesta huolimatta saaneet, Raisto-Elo har-
mittelee.
 Myös ruokapalveluihin liittyvä muutos on 
ollut suuri.
 – Jatkossa henkilökunta tilaa sähköisesti 
potilaiden ateriat päivittäin. Tämä on selkeä 
lisätyö hoitohenkilökunnalle ja on suoraan 
ajallisesti pois hoitotyöstä.
 Raisto-Elo suhtautuu silti optimisesti tule-
vaan. Hän ei usko, että toiminnot loppuvat 
Laitilasta.
 – Päinvastoin toivon, että palvelut kehitty-
vät. On mahdollista, että Laitilaan tulee uu-
denlaisia toimintakulttuureja ja -tapoja, Rais-
to-Elo pohtii.

TOIVEISSA KOTISAIRAALA JA 
PALVELUJEN KEHITTÄMINEN

Raisto-Elo pitää mahdollisena, että hyvinvoin-
tialue lisää Laitilan sote-palveluja. Toiveissa 
siintää esimerkiksi kotisairaala.
 – Sitä me täällä osastolla kovasti odotam-
me. Olemme läntisessä hyvinvointialueessa ai-
nut terveyskeskus, jossa ei ole kotisairaalaa. 
Se olisi iso asia kuntalaisille ja meille. Ensin 
pitää kuitenkin tehdä palvelustrategia, hän 
toteaa.
 Tanja Raisto-Elo kuuluu ainoana laitilalai-
sena Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
valtuustoon. Valtuutettuna ja sote-alan esi-
henkilönä hän toivoo tulevaisuudelta ennen 
kaikkea yhteistyötä ja yhteisen linjan hake-
mista.
 – Yhteisen linjan ei tulisi kuitenkaan tar-
koittaa sitä, että jossain kunnassa jouduttaisiin 
luopumaan käytännöistä, jotka ovat parem-

mat kuin muualla. Sen sijaan käytäntöjä tulisi 
kehittää niin, että ne olisivat kaikkialla maa-
kunnassa mahdollisimman toimivat.
 Hän toivoo myös, että lähipalvelut muis-
tetaan sitten, kun palvelustrategiaa aletaan 
tehdä.
 – Strategiaa tehdessä pitää muistaa myös 
maakunnan laidalla olevat asukkaat ja so-
te-yksiköt. Lähipalvelut ja niiden kehittämi-
nen kunniaan, Raisto-Elo lataa.

SOTE-HENKILÖSTÖ MAHDOLLISTAA 
MUUTOKSEN

Vaikka tulevaisuus on vielä avoin, Raisto-Elo 
kehottaa laitilalaisia olemaan levollisin mie-
lin. Palvelut pyörivät, ja potilaspaikkoja löy-
tyy. Henkilöstöä ei ole vähennetty – päinvas-
toin sitä yritetään rekrytoida lisää.
 Viime vuoden syyskuussa terveyskeskus-
osaston potilaspaikkamäärä laskettiin 20:een, 
mutta sittemmin tilanne on korjaantunut.
 – Olemme päässeet palaamaan 23 paik-
kaan. Tämä on tärkeä lisäresurssointi hen-
kilökunnan jaksamisen kannalta. Mieltäni 
lämmittää myös tieto siitä, että uusi iäkkäi-
den palvelutalohanke on mukana hyvinvoin-
tialueen investointiohjelmassa, Raisto-Elo  
sanoo.
 Vaikka potilaita tulee Laitilaan maakunnan 
muistakin kunnista, hoitoa on riittänyt myös 
paikallisille.

 – Jossain vaiheessa oli pelkona, että laitila-
laiset joutuisivat muualle hoitoon, mutta nyt 
ei ainakaan näytä siltä. Suuri uudistus vie ai-
kansa, mutta Varha toimii ja palveluja kehite-
tään. Taantumusta ei ole luvassa.
 Raisto-Elon mukaan Laitilan terveyskeskus-
osasto on saanut valtavasti kiitosta muualta 
maakunnasta tulleilta. Kehuja ovat keränneet 
niin osaston viihtyisyys, hyvä ruoka kuin osaa-
va ja kohtelias henkilökuntakin.
 Hän haluaakin kiittää terveyskeskuksen ko-
ko henkilöstöä muutoksessa mukana jaksa-
misesta. Erityiskiitoksen ansaitsee henkilöstö, 
joka on auttanut Tyksin päivystystä ruuhka-
tilanteissa.
 – Muualta kuin Laitilasta tulleiden potilai-
den hoitaminen on työlästä jo pelkästään yh-
teisen tietojärjestelmän puuttumisen vuoksi. 
Kiitoksen ansaitsee kuitenkin koko sote-henki-
löstö. He mahdollistavat muutoksen.

Ainoana laitilalaisena Varhan 
valtuustoon kuuluva  
Tanja Raisto-Elo toivoo, että 
muutoksen myötä sote-
palvelut Laitilassa kehittyvät.

Laitilan terveyskeskusosasto on 
tunnettu viihtyisyydestään ja 
osaavasta henkilöstöstään.

On mahdollista, 
että Laitilaan 
tulee uudenlaisia 
toimintatapoja.
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Virkeässä seurakunnassa  
on jokaiselle jotakin

Henry Hemanus on sopeutunut Laitilaan 
erinomaisen hyvin. Ennestään paikkakun-
ta oli tuttu lähinnä vain auton ikkunasta tu-
tulla työreitillään Turusta Euraan. Ennen tu-
loaan hän sai useilta laitilalaisilta evästyksiä, 
että täällä ei kukaan puhu, eikä kerro itses-
tään mitään.   
 – Olen kyllä ihmetellyt, mihin puhumatto-
mat laitilalaiset ovat kadonneet, sillä itse olen 
tavannut tavattoman puheliaita paikkakunta-
laisia. Minut on otettu hyvin vastaan, niin Lai-
tilassa kuin seurakunnan työyhteisössä, He-
manus iloitsee.

Kun Henry Hemanus aloitti Laitilan 
seurakuntapastorina vuosi sitten, 
hänellä ei ollut juurikaan tuntumaa 
kaupunkiin. Vuodessa sekä kaupunki 
että sen asukkaat ovat tulleet tutuiksi. 
Lapsi- ja erityisesti nuorisotyöhön 
keskittynyt pastori kehuu laitilalaisia 
nuoria täydestä sydämestään. 
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Virkeässä seurakunnassa  
on jokaiselle jotakin

Seurakuntapastori Henry 
Hemanus toivoo, että ihmiset 
lähtevät ennakkoluulottomasti 
mukaan seurakunnan 
tapahtumiin. 

Laitilan kirkko toimii tärkeänä kohtauspaikkana. Viime aikoina kirkossa on järjestetty 
Rukous rauhan puolesta -tilaisuuksia. 

 Siviilielämässä perheeseen kuuluu vai-
mo ja pieni tytär. Viime aikoina harrastuk-
set ovat jääneet vähemmälle, mutta yhdestä 
intohimosta Hemanus ei ole luopunut. Hän 
on ahkera saunoja, ja sauna lämpiää kerros-
talokodissa joka päivä, sähkön korkeista hin-
noista huolimatta. Tosin kesäaikaan hän pää-
see nauttimaan löylyistä ja järvimaisemasta 
mökillä syntymäpaikkakunnallaan Salossa. 

PALJON TAPAHTUMIA,  
KAIKKI TERVETULLEITA

Pastori on yllättynyt, miten virkeä seurakun-
ta Laitilassa on. Myös lapsia ja nuoria on ilah-
duttavan paljon, ja kastetilaisuuksia järjestään 
runsaasti. Kokoonsa nähden seurakunnan toi-
minta on monipuolista ja seurakuntalaiset ak-
tiivisia toimijoita. 
 – Meillä seurakuntalaiset jakavat osaamis-
taan erilaisissa tapahtumissa; saamme seura-
ta esimerkiksi heidän jumalanpalvelusstriima-
uksiaan Laitilan kaapelitelevisioverkossa sekä 
YouTubessa, Hemanus kehuu. 
 Nuorisotyö on Hemanukselle tuttua jo 
aiemmasta pastoripestistään. Laitilalaisten 
nuorten kanssa on muodostunut jo hyvä yh-
teys, ja heidän kanssaan on sekä mukava et-
tä helppo toimia. Porukkaa on saatu mukaan 
hyvällä prosentilla.
 – Aina saa pysähtyä oikein miettimään, mi-
ten fiksuja nuoret ovat. Nuorilla on tarve kes-
kustella elämästä ja vaikeistakin aiheista, ja 
siihen seurakunta on hyvä paikka. Meille voi 
tulla aina omana itsenään, erilaisista taustois-
ta ja omien näkemyksiensä kanssa, Hemanus 
korostaa. 

 Nuorten osallistumiseen vaikuttaa myös 
puskaradio. Esimerkiksi Innostajat eli rippi-
koulun käyneet isoset kertovat ja kannustavat 
nuoria mukaan toimintaan.
 – Nuorille kohokohta on rippileiri, vaikka 
muutakin toimintaa on hyvin tarjolla. Meil-
lä nuoret ovat osallistuneet muun muassa 
nuoriso-ohjaajien kanssa Laulava joulukortti 
-tempaukseen ja Innostajakoulutuksiin. Nuo-
ret ovat mukana myös vaikuttajaryhmässä, 
jonka kautta nuorten ääni tulee seurakun-
nassa kuulluksi. Vaikuttajaryhmässä nuoret 
voivat kertoa näkemyksistään ja esittää kehi-
tysehdotuksia. 

RIPPILEIRILLÄ POHDITAAN  
ELÄMÄÄ YHDESSÄ

Rippileirille valmistautuvat ja osallistumis-
merkintöjä keräävät nuoret valitsevat kirkko-
käyntien ohella mielellään myös käytännön 
tehtäviä. Moni nuori saakin tuntumaa diako-
niatyöstä, hautausmaan haravoinnista, sun-

tion avustustehtävistä jumalanpalveluksissa 
sekä lasten päiväkerhotoiminnasta.  
 Rippileirin täytyy Hemanuksen mielestä 
vastata nuorten toiveisiin. On oltava muka-
vaa, mutta leirillä tulee saada pohtia myös 
elämän suuria kysymyksiä. Monesti vaikeista 
aiheista on hankala puhua kavereiden kanssa, 
mutta tiiviissä ja hyvähenkisessä rippileiriyh-
teisössä niistä voi olla helpompi keskustella. 

KUTSU KATSOMAAN  
JA KOKEILEMAAN

Laitilan seurakunnassa on paljon toimintaa ja 
jokaiselle jotakin. Ukrainan tilanteen takia kir-
kossa on järjestetty Rukous rauhan puolesta 
-tilaisuuksia, joissa järjestelyihin osallistuvat 
myös ukrainalaiset. Tilaisuudet pidetään ker-
ran kuukaudessa sunnuntai-iltaisin.
 – Toivon, että ihmiset lähtevät mukaan eri-
laisiin seurakunnan tapahtumiin: katsomaan 
ja kokeilemaan. Meille voi myös esittää toi-
veita, mitä uutta seurakunnassa voisi kokeil-
la. Yhteyttä voi ottaa vaikkapa verkkosivuil-
la, sähköpostilla, puhelimella tai käväisemällä 
seurakuntakodilla, jossa joku on aina paikalla, 
Hemanus vinkkaa.

Lisätietoa seurakunnan toiminnasta 
ja tapahtumista: laitilanseurakunta.fi

Nuorilla on tarve 
keskustella elämästä 
ja vaikestakin aiheista, 
ja siihen seurakunta 
on hyvä paikka.
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Tietä tasoitellen on musiikillinen komedia 
yhteyksien etsimisestä. Minkkisten perheen 
huushollissa valmistaudutaan perheen isän 
juhlapäivään tiiviissä tunnelmissa. 
 Näytelmän ohjaa Emmi Lovén ja sen on 
käsikirjoittanut Kaivolan kesäteatterille Mark-
ku Hyvönen. Lavalla nähdään niin vanhoja 
konkareita kuin uusia tähtiä. Ensi-ilta on sun-
nuntaina 2.7.2023. 
 – Odotan jo innolla kohtaavani taas katso-
jat teatterimäellä, kertoo Kaivolan kesäteatte-
rin aktiivi Anne Jacksen.

AINUTLAATUINEN YMPÄRISTÖ

Kaivolassa miljöö on osa teatterikokemusta. 
Kesäteatteri sijaitsee kotiseutumuseon yhtey-
dessä, jonka rakennukset ovat 1700-luvulta. 
Savusauna ja tuulimylly ovat alueen alkupe-
räisiä rakennuksia. Muut rakennukset, kuten 
luhti, riihi ja paja, ovat tuotu alueelle kylä-
läisten voimin. 

 Alueella on myös vihannes- ja käsityötori 
sekä kahvi- ja virvokemyyntiä. 

TEATTERIA TALKOOHENGELLÄ

Kaivolan kesäteatteri on yksi Suomen vanhim-
mista, yhä toimivista kesäteattereista. Teatte-
rissa on näytelty yhtäjaksoisesti vuodesta 
1967. Teatteri tuo Jacksenin mukaan Kaivo-
laan joka kesä paljon elämää, kooten kyläläi-
set yhteen talkoohengessä. 
 – Teatteriesitykset pitävät sisällään näyttä-
möroolien ohella myös paljon muita tehtäviä, 
kuten lavasteiden rakentamista, lipunmyyntiä 
ja makkaranpaistoa. Ne hoidetaan yhteisvoi-
min, hymy huulilla, Jacksen lisää.
 Teatteritoimintaa ylläpitää Kotiseutuyhdis-
tys Suhina. Teatterin tuotot käytetään kylän 
ja sen asukkaiden hyväksi, esimerkiksi Kaivo-
lan tien katuvalot on osin katettu kesäteatte-
rin tuloilla.

Kaivolan kesäteatterin kantaesityksessä 

Tietä tasoitellen

ESITYKSET 
KESÄLLÄ 2023

Su 2.7. klo 17 (Ensi-ilta)

Ti 4.7. klo 19
To 6.7. klo 19
Su 9.7. klo 13 ja 17

Ti 11.7. klo 19
To 13.7. klo 19
Su 16.7. klo 17

Ti 18.7. klo 19
To 20.7. klo 19
Su 23.7. klo 17

Esityksen kesto  
noin 2 h + väliaika
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Energiamessut valtaavat Laitilan jäähallin jäl-
leen 22. huhtikuuta. Seutukunnan monipuo-
lisimmat energiamessut nähdään nyt laajem-
pana kuin koskaan. Jo kahdettatoista kertaa 
järjestettävillä Messuilla on nähtävillä niin ko-
titalouksien kuin pk-sektorin tuoreimmat ener-
giaratkaisut nykypäivän vaatimuksiin.
 Energiamessuilta löytyy mielenkiintoista 
nähtävää myös perheen pienimmille. Lapsille 
suunnatusta ohjelmasta vastaa Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto ja tapahtuman erikoisohjel-
masta sekä juonnoista Miia Salminen.

Laitilan suurinta vuotuista tapahtumaa, eli Munamarkkinoita, juhlitaan jälleen 17.–18.6.2023. Tapah-
tumassa on tänäkin vuonna tiedossa markkinakojuja, huikeita esiintyjiä ja aurinkoista juhlatunnelmaa.

IItatorit kesä–elokuussa torstai-iltaisin

Leinmäen kesätorit perjantai-iltaisin

Laitilan Munamarkkinat 17.–18.6.

Laitila Festival 16.–17.6.

Kaivolan kesäteatteri 2.–23.7.

Jazzkukko 19.–23.7.

Oili Jalonen sprint -ralli 10.9.

Jazzkukko huipentuu 
kaikkien aikojen bileisiin 
Kirkkopuistossa

Energiamessut Laitilan 
jäähallissa 22.4.

Munamarkkinoita juhlitaan 17.–18.6.

Rytmimusiikin ilotulitusta on luvassa jälleen 19.–23. heinäkuuta Laitilassa, kun 
Jazzkukko-festivaalin konsertit levittäytyvät kaupunkiin viiden päivän ajaksi.
 Jazzia on tarjolla viikon aikana monen eri muusikon ja bändin esittämänä. 
Esimerkiksi perjantaina Laitilan kaupungintalolla kuullaan kitaristi Kari Antilan 
säveltämää musiikkia hänen kesällä ilmestyvältä levyltään ja lauantaina Kirkko-
puiston lavalla esiintyy nuori kitaristitaituri Atte Aho, joka esiintyi ensimmäisen 
kerran Laitilassa Jazzkukon kitarakilpailussa kaksi vuotta sitten. 
 Kirkkopuiston pääkonsertti huipentuu Ladies First Big bandin konserttiin. 
Bändin solisteina tulkitsevat Osmo ja Heini Ikonen. Ladies First Big band on 
Suomen ainoa lähes kokonaan naisista koostuva bigband. Se tarjoaa mehukas-
ta menoa niin swingin kuin soulin ja disconkin ystäville. 
 Viikon ohjelmassa on myös ilmaiskonsertteja, kitarakilpailu, musiikkileiri ja 
rytmimusiikkimessu. Tarkempi ohjelmisto julkaistaan kevään kuluessa.

KESÄN

TAPAHTUMIA
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English Summary

The Hulenko family of Ukrainian descent 
has lived happily in Laitila for over 15 years. 
Their mother Viktoria Hulenko tells us, 
how the war in Ukraine has affected the life 
of the family. 
 When Russia invaded Ukraine, the 
Hulenko family lived through the first days 
of the war paralysed by terror. They had to 
go to work and school, but they worried 
about their relatives living in Ukraine. 
Viktoria decided to help the Ukrainians 
fleeing the war.
 The people of Laitila also rushed to help. 
Viktoria was impressed by the unity of the 
Laitila residents in helping Ukrainians. She 
wishes to extend a warm thank you to 
everyone who helped. 
 Viktoria coordinates the donations, which 
came in abundance, in the Laitila area. 
Some of the aid remained with the refugees 
who arrived in Laitila from Ukraine and 
some was sent to Ukraine.
 As the spring progressed, many refugees 
also found work. Farmers and other 
companies were able to offer seasonal 
work, among others.
 Daycare and schools were quickly 
arranged, even though there were many 

refugee children arriving from Ukraine. 
 Viktoria has helped refugees in many 
ways, especially by interpreting and sharing 
information. 
 The Hulenkos keep in touch daily with 
their relatives and friends in Ukraine.
 “Although our relatives do not now live 
in the Donetsk, Luhansk or Kherson regions, 
it is not safe in any part of the country at 
the moment,” Viktoria reflects. “Some of 
my relatives are involved in the war efforts, 
while others have their own reasons for 
staying in Ukraine, such as work, poor 
health, or family circumstances.”
 According to the Hulenkos, the best thing 
about Laitila is that the people of Laitila do 
not stand on the sidelines, but help those 
in need. Multiculturalism is valued. The 
Hulenkos are grateful to the city and the 
community for how well the refugees have 
been received. 
 “I want to see a future without war, so 
that the borders of all countries would be 
preserved and people would be free,” says 
Viktoria. 

Family Hulenko  
finds hope in helping

The LaKeKe project (called Laitilan 
keskustan kestävä kehittämishanke, 
Laitila city centre sustainable 
development project) organised a 
survey, called Hidaskatu ('Slow street'), 
last October. According to this survey, 
the Laitila residents asked for street art, 
clearer traffic signs and more benches 
and planting in the city centre.
 “More benches and planting will 
certainly be added,” reveals Antti 
Maantiehinno, project leader.
 During the spring and summer, 
the project will implement the Elävä 
Keskuskatu ('Living Central Street') 
experiment in the city centre. The 
experiment aims to make the central 
street more welcoming. The street will 
host many events and activities.

Energy Expo 22 April

Evening markets on Thursday 
evenings from June to August

Leinmäki Summer Market  
on Friday evenings

Laitila Egg Market 17–18 June

Laitila Festival 16–17 June

Kaivola Summer Theatre 2–23 July

Jazzkukko Festival 19–23 July

Oili Jalonen Sprint Rally  
10 September

LaKeKe project 
revitalises the city centre

SUMMER

EVENTS
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Oili Jalonen Rally Sprint 
on 10 September
The Oili Jalonen Rally Sprint will be held 
on 10 September in Laitila. This year's 
rally will be organised as one special 
stage of about four kilometres. In the 
Rally Sprint, the interval between the 
starting points is only 30 seconds, so 
there is plenty of speed.
 “There is more speed in rally sprints 
than in normal rallies, because some 
of the rally sprint cars are much more 
powerful,” explains Timo Kallio, who 
acts as race director.
 Around 80 competitors are expected 
to take part in the rally. 

Music teacher Maikki Autio moved from  
Lahti to a small-scale farm in Laitila’s Mudainen 
seven years ago. She got to know the locals, 
envisioned a farm as a cultural space and took 
action. Tipula was born, a vibrant cultural 
centre with events and experiences.  
 Tipula has hosted events ranging from 
children's circus camps to poetry gardening 
events, and from concerts to reading lamp 
events. Last year, more than 400 visitors 
attended these events.
 One of Tipula's buildings is the Suuli concert 
space, which can be used as an arena for small 
events. It can also be rented by anyone for a 
birthday party or wedding, for example.
 “Suuli has proved to be pleasant both in 
terms of atmosphere and acoustics. I hope that 
Suuli will witness many important moments and 
that people will also be brave enough to attend 
different events, even those that are unfamiliar 
to them,” says Autio.  
 An international artist and researcher 
residency is also planned in Tipula, and 
it will be launched in 2024. The idea of 
internationality was born when Autio had 
Airbnb guests from Spain and France. Personal 
experiences in Europe have also inspired these 
ideas to develop a Finnish residency.  

Creating new at the 
Tipula cultural centre

TIPULA CULTURAL CENTRE AND 
SUULI, VALLIJÄRVENTIE 56

• Offers events, concerts, exhibitions 
and camps,

• Presents a wide range of art, 
including music, visual arts, 
photography, literature, theatre, 
circus, etc., 

• Concert and event space Suuli, 
also available for various private 
parties at an affordable price, 
Suuli can accommodate up to 70 
people, more information:  
tipulary@gmail.com,

• The operations are managed by 
Tipulan kulttuuriyhdistys ry.

FB: tipulamudainen
Instagram: @tipula_mudainen
#tipulamudainen
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At the end of last year, Rakennepalvelu 
Jurva Rinne Oy was nominated as 
Laitila's Company of the Year.
 Jurva Rinne manufactures wooden 
structures for the transport and storage 
needs of their client companies. Its most 
famous products include platforms, 
transport crates and wooden boxes. 
 According to Managing Director Juha 
Rinne, the title belongs to the entire 
personnel of the company.
 “One man wouldn't make the 
company work, you need a good  
team around you,” Rinne says.
 Jurva Rinne Oy has been located 
in Laitila for almost 40 years. The 
company's strengths are flexibility, 
delivery reliability, and adaptability.

Jurva Rinne Oy 
is Laitila's Company 
of the Year

The aim of the Maahanmuuttajanuoret 
osaksi meitä ('Immigrant youth as part 
of us') project is to find meaningful 
leisure activities for young people. The 
project will also help with possible 
everyday challenges, such as printing 
documents. There are also plans 
to organise advice for summer job 
applications.
 “You can come meet me to share your 
everyday worries and discuss about your 
solutions,” says Laura  
Vuola, project worker.
 The project provides open and free 
group activities once a week for young 
immigrants aged 13-20 and living in 
Laitila.

The project helps 
young migrants



 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

http://www.laitila.fi 
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