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Seutukaupunki Laitila on suunnitelmallisesti ja määrätietoi-
sesti edennyt sillä tiellä, mikä vahvistaa perheiden ja yritysten 
edellyttämää nykyaikaista palveluvarustusta. Tämä on mer-
kinnyt viimeisen 10 vuoden aikana noin 20 miljoonan euron 
investointeja tärkeisiin palvelukohteisiin, joista uusimpana 
tulee käynnistymään uuden päiväkodin rakentaminen vuo-
den 2017 aikana. Samalla on oltu mukana teollisuuden inves-
toinneissa sekä edesautettu kaupan palvelujen vahvistumista. 
Asuntotuotantoa on vauhditettu uusilla kaava-alueilla sekä 
vuokratalotuotannolla. Uusi vuokrakerrostalohanke käynnis-
tyy jälleen vuonna 2017 alkupuolella. Samalla, kun maakun-
nassa ja seudulla toteutuu suuria teollisuuden investointeja ja 
työpaikkalisäyksiä, ovat Laitilan teolliset yritykset niin ikään 
lisäämässä volyymiaan ja työpaikkojaan. Tätä edesauttaa jat-
kossa mm. ammatillisen koulutuksen lisääntyminen WinNo-

van Laitilan toimipisteessä nuorisoasteen ammatillisen koulu-
tuksen käynnistyessä.
 Myönteistä kehitystä edesauttaa merkittävästi Vt 8:n pa-
rannushankkeet, joista tärkeimmät ovat ollut moottoritien 
valmistuminen Raisio–Nousiainen-välille sekä valaistuksen 
rakentaminen Mynämäki–Laitila–Ihode-osuudelle vuoden 
2017 aikana.
 Laitila on valmis kaiken aikaa vastaanottamaan asukkaita 
ja yrityksiä sekä tuntemaan ja hoitamaan vastuunsa olemas-
sa olevien kaupunkilaisten ja yritysten parhaaksi. Uudet ase-
makaava-alueet tuovat lähivuosina erinomaisia asuinpaikkoja 
luonnon läheisyydestä.
 Siirtyessäni eläkepäiville haluan kiittää kaikkia kaupunkilai-
sia, yrityksiä ja yhteistyökumppaneita siitä luottamuksesta, jota 
olette kaupunkiamme kohtaan osoittaneet. Näin uskon jatkossa-
kin tapahtuvan. Toivon omasta puolestani voivani olla mukana 
Laitilan kehitystyössä muissa merkeissä.

Jukka Alkio
kaupunginjohtaja

LAITILA 
KEHITYKSEN 
LINJOILLA

LAITILA HAS BEEN DETERMINED 

TO STRENGTHEN THE MODERN 

SERVICE STRUCTURE REQUIRED 

BY FAMILIES AND COMPANIES. 

OVER THE PAST 10 YEARS, 

APPROXIMATELY 20 MILLION 

EUROS HAVE BEEN INVESTED 

IN IMPORTANT SERVICES. AT 

THE SAME TIME, LAITILA HAS 

BEEN INVOLVED IN INDUSTRIAL 

INVESTMENTS AND CONTRIBUTED 

TO THE IMPROVEMENT OF 

BUSINESS SERVICES AS WELL 

AS NEW PLANNING ZONES AND 

CONSTRUCTION OF TENEMENT 

BUILDINGS IN ORDER TO SPEED 

UP HOUSING PRODUCTION.
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Wirvoitusjuomatehdas toi Kaurismäen 
menestyselokuvan jälleen Laitilaan

Toivon tuolla puolen -elokuvan ennakkoensi-ilta pidettiin Laitilan Kinossa 25.1.2017. 
Paikalla olivat Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan Rami Aarikan (vas.) lisäksi myös 
pääosan esittäjät Sakari Kuosmanen ja Sherwan Haji.

SPR:n LäksyHelppi-kerho kokoontuu kerran 
viikossa Laitilan vastaanottokeskuksessa.

Yksi suomalaisen elokuvan vuoden kohokohdista koettiin 25.1. Laitilan Kinossa, kun elo-
kuvaohjaaja Aki Kaurismäen käsikirjoittama ja ohjaama elokuva Toivon tuolla puolen sai 
ennakkoensi-iltansa.
 Elokuva on toinen osa Le Havren vuonna 2011 aloittamasta satamakaupunki-trilogiasta, 
ja se kertoo suomalaisesta kauppamatkustajasta (Sakari Kuosmanen) ja syyrialaisesta pako-
laisesta (Sherwan Haji), joiden polut risteävät. Elokuva kilpaili helmikuussa Berliinin eloku-
vajuhlilla parhaan elokuvan palkinnosta ja Kaurismäki itse palkittiin parhaan ohjaajan pal-
kinnolla, Hopeisella karhulla.
 Kaurismäen elokuvan ensiesityksen saaminen Laitilaan herätti ihmetystä valtakunnan me-
dioissa asti, vaikka todellisuudessa ohjaajan elokuvien ennakkoensi-iltojen viettäminen histo-
riallisessa Laitilan Kinossa ei ole kovinkaan poikkeuksellista. Myös Le Havre esitettiin yleisölle 
ensimmäisen kerran juuri Laitilassa.
 Taustalla on Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja Rami Aarikan ja Kaurismäen 
välillä jo lähes 20 vuotta jatkunut yhteistyö, jonka ansiosta laitilalaisia juomia on näkynyt 
usein valkokankaalla.
  – Toivon tuolla puolen on todella hieno elokuva ja ennakkoensi-illassa siitä selvästi myös 
tykättiin, Aarikka kehuu.
 Vaikka kyseessä oli vasta trilogian toinen osa, Kaurismäki kertoi Berliinissä lopettavansa 
elokuvien tekemisen. Tragikomedia Toivon tuolla puolen saattoi siis jäädä ohjaajamaestron 
viimeiseksi.
 Laitilalaiset elokuvapuitteet tekivät kuitenkin syvän vaikutuksen palkittuun ohjaajaan. Aa-
rikka haluaakin nostaa esiin ennakkoensi-illan jälkeen Kaurismäeltä saamansa viestin, jonka 
viimeiset sanat kuuluivat: “PS. Kuvista päätellen upea kino. Pitäkää se pystyssä henkenne uhalla 
ja voimia säästelemättä. T: Aki Kaurismäki.”

Suomen Punaisen Ristin LäksyHelppi-toiminta 
alkoi syksyllä Laitilan vastaanottokeskuksessa. 
SPR:n LäksyHelppi-kerhot on tarkoitettu erityi-
sesti Suomeen muuttaneille peruskouluikäisille 
lapsille ja nuorille, mutta toiminta on avointa 
kaikille kiinnostuneille. LäksyHelppi-kerhoja 
vetävät Punaisen Ristin kouluttamat vapaaeh-
toiset.
 Laitilassa vastaanottokeskuksen LäksyHelppi 
kokoontuu kerran viikossa tiistaisin, aina noin 
puoleksitoistatunniksi kerrallaan. Läksyjenteon 
lomassa pidetään myös hauskaa esimerkiksi eri-
laisten pelien merkeissä.
 – Laitilan vastaanottokeskuksella tapahtuu 
hyvää oppimista puolin ja toisin. Vastaanotto-
keskuksen lapset puhuvat hienosti Suomesta ja 
läksykerhon toiminta on osaltaan edesauttanut 
tätä, kertoo SPR:n monikulttuurisen toiminnan 
kehittäjä Pauliina Pensikkala.
 Laitilassa myös lasten vanhempia osallistuu 
toisinaan kerhoon. Laitilan vastaanottokeskuk-
sella on toiveena saada myös aikuisten suomen 
kielen keskustelukerho tukemaan aikuisten kie-
len oppimista. Tehtävästä kiinnostuneet vapaa-
ehtoiset voivat olla yhteydessä Punaiseen Ristiin. 
SPR jatkaa LäksyHelppi-toimintaa vastaanotto-
keskuksella niin kauan kuin sille on tarve.

Läksykerhossa 
tehdään koulu-
tehtävien lomassa 
Suomea tutuksi
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Kulttuuriviikon 
tapahtumissa riitti 
kävijöitä

Laitilan Super Service Uskalla Yrittää -kisan 
finaalitunnelmissa Helsingissä. 

Tammikuun viimeisellä viikolla Laitilassa vietettiin teollisuusneuvos Kustaa Hie-
kan elämäntyötä kunnioittavaa IX Kustaa Hiekka -kulttuuriviikkoa.  
 Yhdeksättä kertaa järjestetyn viikon antiin kuului jälleen monipuolista ohjelmaa 
ja tekemistä koko perheelle. Ohjelmaan kuului muun muassa laadukkaita kon-
sertteja, musiikillinen lastennäytelmä, lumiukkotyöpaja sekä yleisöluentoja. Osa 
tapahtumista oli yleisölle täysin maksuttomia. 
 Virallisia avajaisia vietettiin kaupungintalolla sunnuntaina 22.1., ja virallisen 
avauksen suoritti tunnettu historiantutkija, professori Matti Klinge. Avajaispu-
heiden jälkeen legendaaristen Kivikasvojen Made in Finland -show viihdytti yleisöä 
loppuunmyydyssä kaupungintalon valtuustosalissa. 
 Viikko huipentui sunnuntaina 29.1. musiikkiopiston järjestämään Näppärileirin 
päätöskonserttiin, jossa Kappelimäen koulun lavalle nousi peräti satapäinen soitta-
jajoukko. Vierailijana konsertissa kuultiin Werner Bros -viihdeorkesteria.
 Kaikkiaan Kustaa Hiekka -kulttuuriviikon tapahtumissa vieraili noin 2700 kä-
vijää. Tapahtuman järjestäjänä toimi Laitilan kaupunki yhteistyössä alueen kult-
tuuritoimijoiden kanssa. Järjestäjien katseet on suunnattu jo kohti vuoden 2018 
kulttuuriviikkoa, jolloin viikkoa vietetään jo kymmenettä kertaa.

Kaupunginjohtaja Jukka Alkio, professori Matti Klinge sekä Vakka-Suomen 
musiikkiopiston rehtori Jussi Kauranen tyttärineen IX Kustaa Hiekka 
-kulttuuriviikon avajaistunnelmissa.

Kuuden laitilalaisnuoren perustama Laitilan 
Super Service NY -yritys valittiin viime vuon-
na Varsinais-Suomen parhaaksi toisen asteen 
NY-yritykseksi. Yrityksen perustaminen oli osa 
Nuori Yrittäjyys ry:n NY Vuosi yrittäjänä -opin-
to-ohjelmaa, jossa perus- ja toisen asteen nuoret 
perustivat oikealla rahalla toimivan harjoitusyri-
tyksen (NY-yrityksen) lukuvuoden 2015–2016 
ajaksi.
 Tuolloin Laitilan lukion kakkosluokkalaiset 
Nicklas Uusitalo, Lotta Laaksonen, Miro Elo-
nen, Kristoffer Juntti, Matilda Elo ja Topi Jalo-
nen perustivat Laitilan Super Service -yrityksen, 
jonka ideana oli tuottaa erilaisia arkea helpotta-
via palveluja paikallisille.
 Yrityksen palvelutarjontaan kuului muun 
muassa autohuolto- ja tietotekniikka-apua sekä 
lasten- ja eläintenhoitopalveluja. Suosituimmiksi 
palveluksi nousivat tietotekniikka-apu iäkkäille 
sekä autonpesupalvelut.
 Voittonsa myötä Laitilan Super Service pääsi 
kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, joka jär-
jestettiin viime huhtikuussa Helsingissä.
 – Saimme kovasti kehuja ja rakentavaa palau-
tetta jatkoa ajatellen sekä opimme paljon muun 
muassa yrityksen markkinoinnista. Yritys lopetti 
toimintansa lukuvuoden lopussa, mutta projek-
tista jäi kytemään pikkuinen yrittäjyyskipinä, ki-
teyttää Laitilan Super Servicen toimitusjohtaja-
na toiminut Nicklas Uusitalo yrittäjyyskokeilun 
tunnelmia.

Laitilan Super 
Service oli paras 
nuori yritys
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Tuhansien tarinoiden aarreaitta

MAINIOT PALVELUT        LAITILASSA

Laitila on siitäkin onnellisessa asemassa, että sil-
lä on ollut oma kirjakauppa vuodesta 1921 saak-
ka. Laitilan Kirjakaupan tuhansien kirjojen va-
likoima hemmottelee paikkakuntalaisten lisäksi 
alueella lomailevia ja satunnaisia ohikulkijoita. 
Moni saapuu paikalle varta vasten, sillä tietää 
saavansa asiantuntevaa palvelua sekä lukuvink-
kejä – osa pistäytyy hetken mielijohteesta sisälle 
ja uppoutuu lähes huomaamattaan tarinoiden ih-
meelliseen maailmaan pitkäksikin aikaa. Hyllyiltä 
löytyy paljon muutakin, kuten esimerkiksi kont-
tori-, koulu- ja korttiaskartelutarvikkeita, runsas 
valikoima kortteja, kotiseutukirjoja, mustekaset-
teja, palapelejä, karttoja ja puuhakirjoja.
 Kauppiaana toimii 15-vuotiaasta asti alalla 

työskennellyt Marketta Nurmi. Ura alkoi Laiti-
lan Osuuskaupan harjoittelijana, josta Marketta 
eteni myyjäksi. Kauppiasura aukeni vuonna 1992, 
jolloin Marketta osti silloisen Laitilan Osuuskau-
pan kirjatoiminnot ja perusti Laitilan Kirjakaup-
pa ky:n. Vuonna 2013 Marketta valittiin Vuoden 
libristiksi muun muassa esimerkillisen kirjan-
tuntemuksensa ansiosta. Rakkaus kirjoihin nä-
kyy vahvasti Nurmen suvussa: myös Marketan 
Miia-tytärkin on libristi ja työskentelee Laitilan 
Kirjakaupassa.
 Laitilan Kirjakaupassa tapahtuu pitkin vuotta: 
vuotta 2017 rytmittävät muun muassa Kirja-Suo-
mi 2017 -hanke, Kirjan ja ruusun päivä 21.–23.4. 
sekä inspiroivat korttiaskarteluillat.

Keltainen kolmikerroksinen talo Keskuskadulla kätkee sisälleen muun muassa 3 000 kirjan 

kattavan valikoiman. Laitilan Kirjakaupan massiivisen tarjonnan saloihin voi uppoutua itse 

tai perehtyä palkitun libristin avulla.

Marketta Nurmi (oik.) työskentelee Laitilan Kirjakaupassa yhdessä tyttärensä Miian kanssa.

Vaihtoehtoja joka makuun.

A TREASURE TROVE OF 

THOUSANDS OF STORIES

THE LAITILAN KIRJAKAUPPA 

BOOK STORE RANGE INCLUDES 

3,000 BOOKS AS WELL AS 

OFFICE, SCHOOL AND CRAFT 

SUPPLIES, POSTCARDS, 

REGIONAL BOOKS, INK 

CARTRIDGES, PUZZLES, MAPS 

AND ACTIVITY BOOKS. THE 

SHOP IS RUN BY MARKETTA 

NURMI, WHO HAS WORKED 

IN THE INDUSTRY SINCE SHE 

WAS 15. SHE WAS NAMED 

BOOKSELLER OF THE YEAR 

IN 2013, AND NOT ONLY 

BECAUSE OF HER EXEMPLARY 

KNOWLEDGE OF BOOKS.
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Laitilan verkkosivusto on kokenut kokonaisval-
taisen muutoksen. Uudistunut sivusto avattiin 
syyskuussa 2016. Tavoitteena oli tehdä aiempaa 
informatiivisempi, selkeämpi ja interaktiivisem-
pi tiedon väylä ja siinä onnistuttiin hyvin. Nyt eri 
kohderyhmiä kiinnostavat asiat löytyvät parem-
min ja muun muassa mahdollisuudet sähköiseen 
asiointiin ovat kasvaneet.
– Mielestäni sivut kuvaavat hyvin Laitilan kau-
pungin palveluja, vireyttä ja elinvoimaisuutta, tie-
topalvelupäällikkö Tarja Saarela kuvailee.
– Laitila.fi-sivustouudistus toteutettiin pitkäl-
ti omin voimin muiden töiden ohella. Iso kiitos 
onnistuneesta lopputuloksesta kuuluukin kaikil-
le työssä mukana olleille, elinkeinoasiamies Esa 
Buri lisää.

Onnistuneesti 
uudistunut Laitila.fi

Valtatie 8:n varrella sijaitseva Kasitien yrityspuisto kattaa yhteensä 10 hehtaarin kokoi-
sen alueen. Yrityspuiston jo rakennetulla alueella toimii mm. Länsirannikon Koulutus 
Oy Winnova ja Laserkeskus Oy. Alueelle nousseet kaksi uutta teollisuushallia ovat täyt-
tyneet jo lähes kokonaan. Uutta on luvassa jatkossakin, sillä rakentamisvalmiita tontteja 
löytyy ja alueelle kaavaillun aurinkoenergiapuiston valmistelu jatkuu.
 Laitilan kaupungilla on vahva rooli alueen kasvu- ja start up -yritysten tukemisessa. 
 – Olemme harrastaneet toimitilapolitiikkaa, joka luo sijoitusmahdollisuuksia yri-
tyksille. Toiveena on olla mukana mahdollistamassa työllistävää yritystoimintaa, jolla 
on korkea jalostusaste tai mahdollisesti myös myyntiä, jota voitaisiin sijoittaa Kasitien 
varteen, Laitilan elinkeinoasiamies Esa Buri kertoo.
 Tavoitteena on saada yritysalueelle erityisesti metalliteollisuuden alihankintaverkos-
toon kuuluvia yrityksiä, joille voisi olla etua alueella toimivien yritysten läheisyydestä. 
 – Hyvä esimerkki yrityspuiston synergiahyödystä metallialan yrityksille on uusista 
tulokkaista suurin, JS-Group Oy, joka käyttää niin ikään Kasitien yrityspuistossa si-
jaitsevan Laserkeskus Oy:n palveluja. Lisäksi naapureiksi uusiin halleihin on tullut jo 
kaksi sen alihankintayritystä, Buri lisää.

Maakunnan teollisuuden positiivinen vire näkyy 

Kasitien yrityspuistossa. Tavoitteena on, että 

alueesta rakentuu vetovoimanen yritysalue.

Kasitien yrityspuistosta 
synergiaetua alueen yrityksille Vetovastuu on vaihtunut kolmessa Laitilassa jo 

pitkään vaikuttaneessa kauppaliikkeessä. Niina 
Viitala jatkaa noin vuosi sitten tehdyn yrityskau-
pan jälkeen Marimekko-tuotteista tuttua vaate- ja 
sisustustavaraliike Helenan toimintaa. MariHe-
lenan valikoimiin kuuluvat muoti-, lahjatavara- 
ja sisutustuotteet. Rakennusalan yrittäjä Petteri 
Soinu puolestaan osti perinteikkään Säle Oy:n 
syksyllä 2016. Säle toimii uusissa tiloissa edel-
leen valtatie 8:n tuntumassa. Moottorikorjaamo 
Sälestä löytyy muun muassa autojen ja traktorien 
varaosia. Janne Paavola jatkaa vuoden 2016 lo-
pulla tehdyn yrityskaupan myötä Sisustusvinkin 
toimintaa monenlaisten sisustukseen ja remon-
tointiin liittyvien tuotteiden myyjänä.

Uusia yritystuulia

Jari Lalla Rakennus-Lalla Oy:stä (vas.), Juha 
Suomala ja Jimi Suomala JS Group Oy:stä 
sekä Esa Buri Laitilan kaupungista vuonna 
2016 valmistuneen Kiinteistö Oy Laitilan 
yrityspuiston hallien edustalla.
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Länsirannikon Koulutus Oy 

WinNova haluaa erottua 

muusta koulutustarjonnasta 

erikoistumalla nykyaikaiseen 

tekniikkaan. Uusi kone- ja 

tuotantotekniikan perus-

tutkinto on suunniteltu vas-

taamaan paikallisten yritysten 

tulevaisuuden tarpeisiin.

Nuorille suunnattu uusi tutkinto korvaa nykyi-
sen kone- ja metallialan perustutkinnon ensi lu-
kuvuonna.
 – Uuden tutkinnon perusteet astuvat voimaan 
1.8.2017. Tutkinnon nimi ja sisältö ovat uusia. 
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto -ni-
mi kuvaa nykyalaa paremmin kuin edeltäjänsä 
kone- ja metallialan perustutkinto. Myös jat-
ko-opintoja ajatellen kone- ja tuotantotekniikka 
on parempi ja yhdenmukaisempi termi, WinNo-
van koulutuspäällikkö Kari Laine kertoo muu-
toksen taustoista.

WinNova 
kouluttaa nuoria työelämän tarpeisiin Laitilassa

Hanna Nurmheim 
ja Ivar Nurmheim 
harjoittelevat 
levypyöristyskoneen 
käyttöä.
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 Koulutus antaa monipuoliset valmiudet tek-
nologiateollisuuden erilaisiin valmistustehtäviin 
sekä yhdyskuntateknisiin ja tuotantolaitosten 
kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon suorittaneet 
työskentelevät yleensä kone- ja tuotantoteknii-
kan parissa. Ammattinimikkeitä ovat automaa-
tioasentaja, koneenasentaja, koneistaja ja levy-
seppähitsaaja.
 Kone- ja tuotantotekniikan tutkintoon voivat 
hakea yhteishaussa nuoret, joilla ei ole vielä tut-
kintoa. Aloituspaikkoja on 15, joiden lisäksi yli-
oppilastutkinnon suorittaneille hakijoille on va-
rattu kolme paikkaa.
 – Tutkinto on suunnattu erityisesti nuorille. 
Toki vanhemmatkin voivat hakea, jos heillä ei 
ole aikaisempaa tutkintoa, Laine toteaa.

Alueellisesti osuvaa koulutusta

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon 
suunnittelussa on kartoitettu alueellisten yritys-
ten tulevia tarpeita.
 – Teimme kyselyn yhdessä Laitilan kaupungin 
kanssa, ja vastauksissa korostuivat tietyt tarpeet ja 
taidot. Näiden pohjalta olemme räätälöineet kou-
lutuksen sisältöä.
 Opiskelijan näkökulmasta erityisesti työllisty-
mismahdollisuudet vaikuttavat koulutuspaikan 
valintaan.
 – Uuden tutkinnon suorittavien näkymät ovat 
erittäin hyvät. Uskallan sanoa, että kun on osaa-
mista ja halua, niin tutkinnon suorittaneilla on 
imua työmarkkinoille, Laine painottaa.

 Tutkinnon sisältö on suunniteltu niin, että ko-
ko tutkinnon voi halutessaan suorittaa Laitilassa. 
Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. En-
tistä nopeampi valmistuminen on myös mahdol-
lista, sillä opiskelijan aiempi osaaminen ja suori-
tukset voidaan huomioida opinnoissa.
 Opiskelu sisältää paljon tekemistä ja mielen-
kiintoisia projektitöitä, joita toteutetaan myös 
yhdessä alueen yritysten kanssa. Automaatiota 
ja robotiikkaa on mukana kaikissa opinnoissa. 
Opetuksessa hyödynnetään uutta teknologiaa, 
ja sekä koneet että ohjelmistot ovat nykyaikaisia. 
 – Teemme investointeja vuosittain. Opiskelu-
puitteet ovat Laitilassa hyvät, ja Raumalle valmis-
tuu syksyllä uusi kampus, Laine kertoo.
 Teknologiateollisuuden toimialat ovat voimak-
kaasti kansainvälistyviä, ja tuotteista suurin osa 
menee maailmalle. Menestystuotteita ovat muun 
muassa risteilyalukset, laivojen ja voimaloiden 
moottorit, paperikoneet, hissit ja nosturit sekä 
metsä- ja maatalouskoneet.

WinNova 
kouluttaa nuoria työelämän tarpeisiin Laitilassa

Esa Ankelo ja Ivar 
Nurmheim työstävät 

ojakauhan poskilevyä 
särmäyspuristimella.

Esa Ankelo perehtyy hienosädeplasmakoneen käyttämiseen.

A NEW DEGREE PROGRAMME IN 

MECHANICAL AND PRODUCTION 

ENGINEERING IS AIMED AT YOUNG 

PEOPLE. THE CONTENT OF THE 

DEGREE, WHICH IS COMPLETED IN 

LAITILA, IS TAILORED TO THE NEEDS 

OF MODERN WORKING LIFE IN 

COLLABORATION WITH COMPANIES 

IN THE REGION. GOOD EMPLOYMENT 

PROSPECTS AND A MODERN STUDY 

ENVIRONMENT AT WINNOVA FORM 

A TEMPTING OPTION FOR PEOPLE 

PLANNING THEIR STUDIES.
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Tämän vuoden tapahtumakalenterissa on tarjolla kiinnostavia täkyjä. Osa kohteista ja 

tapahtumista kuuluu Suomi 100 -hankkeisiin. 

SUOMI 100 -JUHLAVUOSI 
NÄKYY LAITILASSA

Kivellä soutajat -työryhmän uusin teos 
Sampo irti! nähdään elokuussa Louhen-
linnassa. Satiirinen musiikkinäytelmä 
avaa kalevalaista mytologiaa hauskalla 
ja tuoreella tavalla.   
 Pohjola on päässyt lihaville päiville 
Seppo Ilmarisen takomalla sammolla. 
Kilpailevassa kylässä, Väinölässä, ha-
lutaan osingoille rikkauksista keinol-
la millä hyvänsä. Loputtomasta vau-
rastumisesta tulee Pohjolan johtajalle, 
Louhelle, pakkomielle. Jalkoihin jäävät 
kaikki muut asiat ja ihmiset.
 Saako Seppo puolisokseen hänel-
le luvatun Louhen tyttären, Marjatan? 
Miten käy toraisan tappelijan, Ahti 
Lemminkäisen? Entä pääseekö Väinö-
lä nauttimaan Sammon rikkauksista? 
Sampo irti! vastaa näihin kysymyk-
siin livemusiikin siivittämänä ravinto-
la Louhenlinnan tunnelmallisella piha-
maalla.

Sampo irti! -musiikkinäytelmä
Käsikirjoitus: Terhi Raumonen
Ohjaus: Tapio Väntsi
Musiikin sävellys: Markus Rantanen 
Tuottaja: Laitilan Kulttuurin Tuki ry.

Esitykset:
to 10.8. klo 19
pe 11.8. klo 19
la 12.8. klo 19
su 13.8. klo 15

Lipunmyynti:
www.netticket.fi  
ja Laitilan 
kaupunginkirjasto

Soittokunnan kevään konsertti sunnuntaina 9.4. Laitilan 
uudessa Finnlamex-hallissa on nimeltään ja teemaltaan 
Matkalla Suomessa. Konsertti sisältää Suomen eri paikka-
kuntiin liittyviä kappaleita, pääasiassa kevyttä musiikkia 
uudempina ja perinteisempinä sovituksina. 
 Klarinettisolistina toimii Laitilan soittokunnan riveissä 
uransa aloittanut ammattimuusikko Juho Tuominen, joka 
soittaa konsertissa Bernhard Henrik Crusellin Teeman ja 
variaatiot. Tuominen on Vakka-Suomen musiikkiopiston 
kasvatteja.
 Kevään ja kesän aikana soittokunnalla on useita esiin-
tymisiä Laitilassa, Vakka-Suomessa ja Varsinais-Suomes-
sa – ollaan matkalla Suomessa. Lisäksi soittokunta järjes-
tää heinäkuussa esiintymismatkan Lieksan Vaskiviikolle. 
Konserttisuunnitelma on osa Suomi 100 -vuoden virallista 
ohjelmaa.
 Laitilan soittokunnan juuret ulottuvat vuoteen 1889. Ny-
kyisessä kokoonpanossaan soittajia on parhaimmillaan yli 
20. Laitilan soittokuntaa johtaa musiikin vankka ammatti-
lainen Minna Kajander.  

Laitilan soittokunnan Matkalla Suomessa 
-konsertti 9.4. klo 15, Finnlamex-halli
Liput: 15 euroa, sis. kahvin
Ennakkoliput: Avitus, kirjakauppa, soittajat
Lippuvaraukset: laitilansoittokunta.com

Laitilan soittokunnan 
kevätkonsertti uudessa 
Finnlamex-hallissa 

Vakka-Suomen suurin kesätapahtuma järjestetään 17.–18.6.2017. Perinteikäs ta-
pahtuma kokoaa tuhansia kesänviettäjiä ja kolmisensataa myyjää Laitilan keskus-
taan. Ohjelmassa on monipuolista viihdettä sekä oheistapahtumia kaikenikäisille. 
Lauantain toritanssien jälkeen valitaan Vuoden Kukko. 
Lisätietoja: munamarkkinat.fi

Ei kesää ilman Munamarkkinoita

Sampo irti! on 
satiirinen musiikki-
näytelmä onnen 
etsimisestä 

to 17.8. klo 19
pe 18.8. klo 19
la 19.8. klo 19
su 20.8. klo 15
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Jazzkukko järjestetään ensi kesänä jo kolmannen kerran. Rennon musiikkitapahtuman 
suosio on noussut vuosi vuodelta; viimeksi tapahtumassa kävi 1500 vierasta.  
 – Kävijämäärä kasvoi parilla sadalla, mutta mukaan mahtuisi kyllä vieläkin enemmän, 
kertoo Jazzkukon taiteellinen johtaja, tuottaja sekä musiikkileirin vetäjä Kari Antila.
 Tapahtumaan on kuulunut viime vuodesta lähtien kansainvälinen musiikkileiri, joka 
järjestetään yhteistyössä mm. Vakka-Suomen musiikkiopiston ja Laitilan Puhelimen 
kanssa. Leiriläiset saavat korkeatasoista ja ainutlaatuista oppia paikalla olevilta festivaa-
lin artisteilta. Viime kesänä mukana opiskelemassa oli parikymmentä innokasta soi-
tonharrastajaa. 
 Jazzkukossa on sekä maksullisia että maksuttomia konsertteja. Esimerkiksi perjantain 
jo perinteisessâ kaupungintalon konsertissa lavalla nähdään mm. Kari Antila Quintet 
myöhemmin ilmoitettavan solistivieraan kera. Paikallista jazzosaamista tänä vuonna 
edustaa Zalo Duo. 
 Lauantain päätapahtumassa, puistokonsertissa, musisoi afrikkalais-suomalainen 8- 
jäseninen Helsinki-Cotonou Ensemble. Orkesteri on esiintynyt laajalti maailmalla, ja 
luvassa on hienoja rytmejä, liikettä ja tanssia. Puistokonsertissa esiintyy myös Karri 
Luhtala Quartet, jonka vierailevana tähtenä kuullaan espanjalaista saksofonistia Gianni 
Gagliardia. Esiintyjät ja lopullinen ohjelma valmistuvat kevään aikana.

Lisätietoa: jazzkukko.fi ja Facebook • Liput: lippupalvelu.fi
Musiikkileirin ennakkoilmoittautumiset ja lisätiedot, 
Mimmi Junkola: mimmi@jazzkukko.fi

Kansainvälinen  
Jazzkukko tulee taas
Laitilan jazz- ja rytmimusiikkitapahtuma Jazzkukko 

järjestetään 3.–6.8.2017. Kansainvälisen festivaalin 

tavoitteena on tarjota laadukasta rytmimusiikkia, 

lisätä ymmärrystä eri musiikkikulttuureja kohtaan  

– ja tarjota tietysti elämyksiä kaikille kävijöille.

Laitilan Untamala on yksi Suomen vanhimmista kylistä. 
Suomen luonnonsuojeluliitto on valinnut kylän yhdek-
si Suomen 100 luontohelmeä -kohteiksi vuonna 2017. 
Vuoden aikana Untamalassa järjestetään monipuolista 
toimintaa sekä kehotetaan tutustumaan omatoimisesti 
alueen ainutlaatuiseen luontoon ja historiaan.
 Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Untamala 
kohoaa harjulla, 8-tien varressa. Kylän metsäalueella on 
merkkejä kivikauden asutuksesta. Untamalassa on run-
saasti myös muinaisjäännöksiä, muinaisterassipeltoja 
ja kalmistoja rautakauden ajalta. Untamalan nykyinen 
kirkko on vuodelta 1785. Alueella on rikas kasvisto, jos-
sa viihtyvät niin tulikukat, nuokkukohokit kuin härän-
silmät ja ketoneilikat.
 Untamalan kulttuurikeskuksessa järjestetään taide-
näyttelyitä, konsertteja, esitelmätilaisuuksia ja opastuksia. 

Lisätietoja: www.kulttuurikeskusuntamala.fi
Suomen 100 luontohelmeä -kohteet: www.sll.fi

Suomen 100 -luonto-
helmeä: Untamala

Untamalan kylänraitti on säilynyt vanhassa 
hahmossaan.

Millaisia ovat tämän päivän energiaratkaisut kotita- 
louksissa tai pk-yrityksissä? Seutukunnan monipuo-
lisimmat energiamessut on koko perheen tapahtuma, 
jossa yritykset esittelevät tuotteitaan ja palvelujaan.
 Tapahtuman juontaa Miia Salminen ja mukana on 
myös hiihtolegenda Juha Mieto. Myös lapsille on lu-
vassa kivaa tekemistä, ohjelmasta vastaa Mannerhei-
min Lastensuojeluliitto.
 Viime vuonna energiamessut oli menestys. Kävijöitä 
messuilla oli noin 2000 ja näytteilleasettajia lähes 90.

ENERGIAPÄIVÄ 
22.4.2017 klo 10–16, Laitilan jäähalli
Järjestäjä: Lions-Club Untamoinen, 
tuotto ohjataan hyväntekeväisyyteen. 
Laitilalaisten ideoima päälahjoitus-
kohde julkistetaan messuilla. 

Lisätietoja: www.energiapaiva.fi, 
facebook.com/energiapaiva

Ajankohtaista energiasta

LAITILA IS CELEBRATING THE FINLAND 100 ANNIVERSARY

This year’s event calendar offers some interesting gems. Some of the venues and events are 

connected to Finland 100 projects. 

April 9 Laitila marching band’s spring concert ”On a Journey through Finland” 

April 22 Energy Day   •   June 17–18 Egg Market with programme and side events

August 3–6 Jazzkukko Jazz and rhythm music festival   •   August 10–20 Sampo irti! (Sampo on 

the loose!) Musical theatre   •   Untamala – A site listed as one of 100 Finnish Pearls of Nature
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Laitilan Rautakaupassa sukupolvenvaihdos:

”Nyt on aika kääriä hihat”

Rautanet-rautakauppaketjuun kuuluva Laitilan 
Rautakauppa näki päivänvalon vuonna 1992, 
jolloin Matti Auerkari ja Ari Suvanto perusti-
vat sen entisen osuuskaupan tilalle. Vahvuutena 
on alusta alkaen ollut paikallinen ote, riittävän 
iso varasto sekä ammattitaitoinen palvelu. 

Innokas asenne kantaa

Elokuusta 2016 lähtien Matti ja Ari ovat rauhoit-
taneet työtahtiaan ja vaikuttavat kaupalla enää 
joitain päiviä viikossa. Vetovastuu on siirtynyt 
seuraavalle polvelle. Sekä Olli Suvanto että Vil-
le Auerkari ovat aloittaneet rautakauppiasuran-
sa kesätöiden kautta teini-ikäisinä, josta he ovat 
vuosien kuluessa sukeltaneet yhä syvemmäl-
le rautakaupan saloihin. Laitilassa asuva Vil-

le on tuttu näky Laitilan Rautakaupassa pitkin 
viikkoa, Olli puolestaan vaikuttaa arkipäivisin 
Helsingissä muita töitä tehden. Rautakaupan 
asioihin hän keskittyy tiiviisti viikonloppuisin 
ja iltaisin.
 – Lähdimme kaupanpitoon hyvällä mielellä ja 
innokkaalla asenteella. On hienoa kääriä hihat, 
sillä näemme paljon uutta kehitettävää kaupassa 
ja sen valikoimassa. Tuntuu hyvältä aloittaa oma 
kauppiasura, kun pohjatyö on tehty hyvin, uudet 
kauppiaat toteavat.

Asiakkaat huomioivia uudistuksia

Olli ja Ville toivovat sukupolvenvaihdoksen nä-
kyvän asiakkaille uusina tuulina. Toki moni asia 
pysyy ennallaan ja uusien omistajien kasvotkin 

ovat monille tutut. Yksi ensimmäisistä konkreet-
tisista muutoksista on ulkovaraston ja myymä-
län avautuminen tuntia aikaisemmin eli klo 07.
 – Haaveenamme on lanseerata myös verkko-
kauppa, joka palvelisi asiakkaita pidemmänkin 
matkan päästä, Ville sanoo.
 Laitilan Rautakaupan vahvuuksiin lukeutu-
vat kilpailukykyisten hintojen lisäksi asiantunte-
va asiakaspalvelu. Molempiin aiotaan panostaa 
myös tulevaisuudessa.
 – Hyvä asiakaspalvelu koostuu siitä, että 
kuuntelemme asiakkaan tarpeita ja odotuksia. 
Olemme aidosti iloisia siitä, että saamme tehdä 
tätä työtä ja se näkyy myös ulospäin, Olli ku-
vailee.

Neljännesvuosisadan ajan Laitilassa vaikuttaneesta rautakaupasta vastaa 

jatkossa uusi tarmokas kaksikko – Olli Suvanto ja Ville Auerkari.

A NEW GENERATION AT THE 

HARDWARE SHOP IN LAITILA

ORIGINALLY ESTABLISHED 

BY MATTI AUERKARI AND ARI 

SUVANTO, THE HARDWARE 

SHOP THAT HAS BEEN IN 

EXISTENCE IN LAITILA FOR A 

QUARTER OF A CENTURY HAS 

BEEN UNDER THE MANAGEMENT 

OF OLLI SUVANTO AND VILLE 

AUERKARI SINCE AUGUST 2016. 

 “WE BECAME SHOPKEEPERS 

WITH A POSITIVE AND 

ENTHUSIASTIC ATTITUDE. 

IT’S GREAT TO ROLL UP OUR 

SLEEVES, AS WE SEE A LOT OF 

POTENTIAL FOR IMPROVEMENT 

IN THE SHOP AND ITS RANGES. 

IT FEELS GOOD TO START OUR 

OWN SHOPKEEPING CAREER 

SINCE THE GROUNDWORK HAS 

ALREADY BEEN DONE WELL,” 

SAY THE NEW SHOPKEEPERS.

Matti Auerkari ja Ari Suvanto 
perustivat Laitilan Rautakaupan 
vuonna 1992. Vetovastuu 
siirtyi Ville Auerkarille ja Olli 
Suvannolle 31.8.2016. 
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BURSTING WITH A SENSE OF COMMUNITY SPIRIT, LEINMÄKI IS AN ATTRACTIVE 

LOCATION FOR LIVING AND ACTIVE RECREATION. DUE TO ITS CLOSENESS TO 

THE SURROUNDING NATURE, LEINMÄKI BOASTS A VARIETY OF TERRAINS 

FOR HIKING AS WELL AS MUSHROOM AND BERRY PICKING. THE NEARBY 

PAHKAJÄRVI BEACH IS A GREAT SPOT FOR DIVING INTO THE LAKE 

AND THE LIESJÄRVI BIRD TOWER IS AN IDEAL LOCATION FOR 

BIRDWATCHING. LEINMÄKI IS BEST KNOWN FOR ITS MARKET 

SQUARE, WHICH IS HIGHLY ACTIVE IN THE SUMMER TIME. 

THERE ARE THEMED SUMMER MARKETS IN LEINMÄKI 

ON FRIDAYS JUNE 16 – AUGUST 18, 2017 AT 6PM (ON 

THURSDAY, JUNE 22, DURING THE MIDSUMMER 

WEEK). THERE IS A FLEA MARKET ON FRIDAY, 

AUGUST 18, 4PM-9PM AND SATURDAY AUGUST 

19, 9AM-2PM.

Laitilan koillisosassa, noin 12 kilometriä keskus-
tasta, kohoaa viihtyisä Leinmäki. Sen kupeeseen 
sirottutuvat kylän kantatilat Uotila (1628), Lavila 
(1655) ja Kerttula (1697) sekä muu asutus, joka 
noudattelee vanhan ryhmäkylän tunnusmerkkejä. 
Leinmäessä asustelee läheinen Liesjärvi mukaan 
lukien noin 130 henkilöä ja väkiluku on lapsiper-
heiden myötä kasvamaan päin.
 – Alueelle on rakennettu viime aikoina paljon 
uusia koteja. Vanhoja taloja ja torppia on restau-
roitu ympärivuotisen asumisen lisäksi vapaa-ajan-
käyttöön, kertoo kyläyhdistyksen sihteeri Pirkko 
Lavila. 
 Luonnonläheisellä Leinmäellä on monipuo-
liset retkeily-, sienestys- ja marjastusmaastot. 
Läheiseltä Pahkajärven uimarannalta pääsee 
pulahtamaan järviveteen ja Liesjärven lintutor-
nilla bongailemaan siivekkäitä. Vesistöt tarjoavat 

mahdollisuuksia melontaan, maastot hiihtoon ja 
suunnistukseen sekä Iso-Hölön suolla myös met-
siemme pienpetojen ihailuun.

Yhtäjaksoista asutusta jo keskiajalta

Leinmäki on Laitilan ja koko Suomenkin mitta-
kaavassa yksi vanhimmista asutusalueista. Sieltä 
on löydetty muun muassa kivikautiset asuinpaikat 
jäkärlänkeraaminen Oromaannokka (4200–3600 
eKr.) sekä Kiukaisten kulttuuriin kuuluva Kirkko-
kosken Siltamäki (2400–1300 eKr.). Nykyisessä 
kylässä on ollut asutusta yhtäjaksoisesti keskiajal-
ta lähtien ja ensimmäinen maininta Leinmäestä 
löytyy vuodelta 1454. 
 Kylän sydämenä toimii 1956 valmistunut koulu, 
jonka toiminta lakkautettiin vuonna 2003. Koulun 
sulkeminen puhutti, mutta on sittemmin yhdis-
tänyt ja aktivoinut leinmäkeläisiä. Nykyään har-

vinainen talkoohenki kylässä on vilkasta kaikissa 
ikäluokissa.
 – Kyläyhdistys osti koulun vuonna 2007 ja 
teetti siellä mittavat remontit. Tällä hetkellä kylä-
talo kokoaa väen tehokkaasti yhteen. Siellä pide-
tään kaikenikäisille juhlia, tapahtumia, kerhoja ja 
harrastuspiirejä kuntoilusta kudontaan, saliban-
dyyn, pikkumarttoihin ja moneen muuhun, luet-
telee Pirkko Lavila. 

Kesäperjantaisin vilkasta 

toritunnelmaa

Parhaiten Leinmäki tunnetaan aktiivisesta kesä-
toristaan. Perjantaisin järjestettävillä teematoreil-

Toimeliaisuutta ja 
elämäniloa vaikka 
muille jakaa
Yhteisöllisyyttä pursuava Leinmäki kutsuu leppoisan 

asumiseen ja vireään vapaa-ajanviettoon. 

Tul kaffel!
Teemalliset kesätorit 

Leinmäessä perjantaisin 

16.6.–18.8.2017 klo 18 

(juhannusviikolla torstaina 

22.6.). Rompetori pe 18.8.  

klo 16–21 ja la 19.8.  

klo 9–14.
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la vieraili kesällä 2016 noin 500 kävijää illassa ja 
kesäkauden päättävällä Rompetorilla kahden päi-
vän aikana liki 2000 kävijää.
 – Jokaisella illalla on oma teemansa. Lasten 
iltana on ohjelmaa lapsille, tavaranvaihtoiltoi-
na kokoonnutaan teeman mukaisten tavaroiden 
vaihtelun parissa. Olemme tehneet vihtoja ja köy-
siä, kuunnelleet pelimannimusiikkia ja nauttineet 
tanhuesityksistä, laulaneet yhteislauluja ja järjes-
täneet kokoontumisajoja eri ajoneuvoille. Uusia 
teemoja pyritään keksimään jatkuvasti, Pirkko 
Lavila luettelee.
 Toripaikat ovat Leinmäellä ilmaisia. Myyn-
nissä on joka kerta läheltä tuotuja vihanneksia, 
taimia ja kukkia. Lihakauppias vierailee torilla 
muutaman kerran kesässä. Lisäksi paikan pääl-
lä on kirpputorikauppiaita, pehmiskioski ja ky-
läyhdistyksen puffetti, josta saa ostaa munkkeja, 
muurinpohjaräiskäleitä sekä makkaraa. Lapsille 
tarjolla on uusi leikkikeskus pomppulinnoineen 
ja leikkivälineineen.

Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan ener-
gian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Laitilan kaupungista tuli Hin-
ku-kunta huhtikuussa 2013. 
 Neljän Hinku-vuoden aikana Laitilassa on kaupungin toimesta tehty jo monen-
laisia toimenpiteitä. Yksi suurimmista energiaratkaisuista on aurinkopaneelien hyö-
dyntäminen kaupungin omistamien rakennusten sähköntuotannossa.
 – Kaupungintalon katolla on kaksi aurinkopaneelivoimalaa. Lisäksi Laitilan ter-
veyskeskuksen katolla on aurinkopaneeleja 20 kilowatin edestä. Asennusta odottaa 
vielä yhteensä 140 aurinkopaneelia, jotka on tarkoitus asentaa Kaukolankodin ja 
kirjaston katoille vielä tämän kevään aikana, kertoo ympäristösihteeri Pekka Simula.

Led-valaisimia ja uusiutuvaa energiaa

Laitilan kaupungilla ei ole enää juurikaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä. Esimerkiksi 
Soukaisten, Suontaan, Kodjalan ja Untamalan kouluihin on viime vuosina asennet-
tu maalämmöt.
 –  Lisäksi Laitilassa kaukolämmöstä yli 90 prosenttia tuotetaan biopolttoaineilla. 
Uusi monitoimihalli hyödyntää myös viereisen jäähallin hukkalampöä. Suunnitteil-
la olevan uuden päiväkodin energianlähteeksi on myös tulossa uusituvaa energiaa, 
Simula korostaa.
 Valaistus on valtava energiasyöppö myös kunnissa. Niinpä yhä useampaa Laitilan 
kaupungin katua valaisee hehkulampun sijaan led-valaisin. 
– Esimerkiksi kuntoradan valaistus vaihdettiin viime vuonna täysin ledeihin. Ener-
giankulutuksessa on tämän jälkeen syntynyt melkoista säästöä, Simula tietää.
 Hinku-kuntien tehtävä on kannustaa myös asukkaitaan sekä paikallisia yrityksiä 
ilmastotekoihin. 
 – Laitilassa on suunniteltu Aurinkopuistoa uudelle yrityspuistoalueelle. Aurinko-
puistoon investoivat yritykset saisivat käyttöönsä energiaa ilman siirtomaksua. Myös 
Energiamessut ovat vakiinnuttaneet paikkansa kaupungin kevään ohjelmassa ja kau-
punki on messuilla vahvasti mukana omalla osastollaan, Simula kertoo. 

Tutustu Laitilan kaupungin Hinku-profiiliin osoitteessa hinku.laitila.fi

Laitila matkaa 
kohti hiilineutraalia 
jalanjälkeä
Suomessa on yhteensä 35 kunnianhimoisiin  

päästövähennyksiin sitoutunutta Hinku-kuntaa,  

joista yksi on Laitilan kaupunki. Suomen ympäristö-

keskuksen luotsaamat Hinku-kunnat ovat  

sitoutuneet tavoittelemaan jopa 80 prosentin  

päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. 

Näe & koe 
Leinmäessä

Pruuttahuone (entisaikojen  
palokaluston säilytyspaikka)

Kirkkokosken lähes 100-vuotias mylly

Kivikautinen louhos diabaasialueella

Venälän vuori, Laitilan korkein  
paikka, n. 65 m

Kiikonnummen kiintorastit  
(GPS-kartoitus)

Lintutorni ja  
Kylätalo
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Rakennustarkastaja Tapio Lindén ja tekninen johtaja Mika Raula 

aloittivat uusissa viroissa edeltäjiensä siirryttyä eläkkeelle.

Laitilan tekninen  
toimi uusissa kantimissa

Tekninen johtaja Mika Raula 
(vas.) ja rakennustarkastaja Tapio 
Lindén tuovat vahvaa osaamista 
Laitilan tekniseen toimeen.
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Mika Raula on syntyperäinen laitilalainen, ja 
opiskeluaikaa lukuun ottamatta asunut lähes 
koko ikänsä Laitilassa. Nykyisessä virassaan 
teknisenä johtajana hän aloitti vuoden 2016 
alkupuolella.
 Raulalla on vahva työkokemus kuntasekto-
rilta. Ennen nykyistä pestiä hän on työskennel-
lyt muun muassa teknisenä johtajana Maskussa  
ja Mynämäellä sekä rakennuttajainsinöörinä  
Uudessakaupungissa ja talotoimen johtajana 
Raumalla.
 Nykyinen työnkuva on monipuolinen; sii-
hen sisältyy niin teknisen puolen johtamista, 
investointihankkeita kuin henkilöstöhallinnon 
tehtäviä.
 – Parasta on työn vaihtelevuus ja ihmisten 
kanssa touhuaminen. Teknisen sektorin työt 
ovat kaupungin töistä näkyvimpiä ja on hie-
noa vaikuttaa eri hankkeiden käytännön toteu-
tuksiin, Raula kertoo. 
 Työn sisältö on vastannut kokeneen Raulan 
odotuksia, yllätyksiä ei ole tullut. Haasteet ovat 
muistakin kunnista tuttuja. Arvosteluakin tu-
lee, mutta se pitää kestää ja tarpeen mukaan 
ottaa siitä myös onkeensa.
 – Työmäärään nähden resurssit ovat aika 

pienet, paljon joudutaan priorisoimaan ja ai-
katauluista joustamaan, Raula pahoittelee.

Vankkaa kokemusta  

ja asiakaspalvelua

Mynämäkeläinen Tapio Lindén aloitti raken-
nustarkastajana elokuussa 2016. Hän siirtyi ny-
kyiseen toimeen Pellon kunnan teknisen toi-
men päällikön työstä.
 Aiemmin Lindén on kartuttanut työkoke-
mustaan Maskun kunnaninsinöörinä, raken-
nusalan opettajana Mynämäen käsi- ja taide-
teollisuusopisto Rasekossa, Mynämäen kunnan 
rakennusmestarina, rakennusalan yrittäjänä se-
kä muurarina ja kirvesmiehenä.
 Rakennustarkastajana Lindén vastaa muun 
muassa rakennuslupiin ja rakennusvalvontaan 
liittyvistä asioista.
 – Otan työni asiakaspalveluna, ja pyrin kai-
kin tavoin edistämään rakentamista Laitilas-
sa, kuitenkin lakien ja asetusten ja määräysten 
puitteissa, Lindén kuvailee.

Laitila kerää kehuja

Laitila on molemmille miehille tuttu ja mielui-
sa paikka. Kunnan palvelut ja harrastusmah-
dollisuudet saavat kiitosta.
 – Puitteet ovat loistavat, meillä on erin-
omaiset urheilukentät, jäähalli, uimahalli sekä 
kirjasto. Koulut ovat hyvässä kunnossa ja päi-
väkotia suunnitellaan. Laitilan taso ei häviä ke-
nellekään, Raula summaa.
 – Laitilassa on hyvät palvelut, hyvä sijainti ja 
hyvät kasvu- ja kehitysmahdollisuudet. Ihmiset 
ovat rentoja ja mukavia, Lindén päättää.

Laitilan uusi talousjohtaja Sirpa Romppainen aloitti 
virassaan 9.1.2017. Hänen vastuualueisiinsa kuuluu 
kaupungin hallintotoimi sisältäen mm. taloushallin-
to- ja palkanlaskentapalvelut. Paraisilla asuva Romp-
painen on hiljattain valmistunut valtiotieteiden mais-
teriksi aiempien YAMK-tradenomin tutkinnon ja 
KLT-tutkinnon lisäksi.
 Aiemmin Kuntamaisema Oy:n tuotepäällikkönä 

työskennelleen Romppaisen odotukset ovat korkealla.
 – Työssä yhdistyvät hallinto- ja talousosaaminen, ja tehtäväkenttä vai-
kuttaa mielenkiintoiselta. Haluan antaa oman kehittämispanokseni, jotta 

Laitilan talous pysyisi muutosten keskellä kunnossa ja 
toiminta kehityksessä mukana, Romppainen kertoo.
 Markus Hautala aloitti teknisen toimen työpäällik-
könä 1.2.2017. Hautalan vastuualueita ovat vesihuol-
tolaitoksen johto ja rakennuttaminen. Koulutuksel-
taan Hautala on rakennustekniikan insinööri AMK.
 Syntyperäinen laitilalainen palasi tuttuun kotikun-
taan Porista uuden elämäntilanteen myötä.

 – Perheen esikoinen syntyi viime vuonna. Meillä on paljon sukulaisia ja 
ystäviä Laitilassa, joten paluu oli hyvä vaihtoehto. Mahdollisuus työpäällikön 
virkaan avautui juuri sopivaan aikaan, Hautala iloitsee.

Uusia kasvoja Laitilassa

A NEW TECHNICAL DIRECTOR AND 

SURVEYOR JOINED THE LAITILA 

TECHNICAL DEPARTMENT AFTER 

THEIR PREDECESSORS RETIRED. 

MIKA RAULA AND TAPIO LINDÉN 

BRING SOLID EXPERTISE AND SKILLS 

TO THEIR JOBS. BOTH MEN PRAISE 

THE LOCAL SERVICES AND PEOPLE.

Laessaaren asemakaavan muutos- ja laa-
jennustyö on loppusuoralla, ja kaavaluon-
nos on tulossa asukkaiden nähtäväksi al-
kukeväällä.
 – 1970-luvulla rakennetun asuinalueen 
lisäksi uuteen asemakaava-alueeseen on 
lisätty paikat 10–15 omakotitalolle Sa-
lontien eteläpuolelle. Uudessa kaavassa 
on mukana mm. Laessaaren kappeli sekä 
hautausmaa, maankäyttöinsinööri Mika 
Palmulaakso kertoo.

Matovuori-Ilvesvuoren alueelle suunnitel-
laan asemakaavaa. Alueelle on tehty luon-
toselvitys asemakaavatyön lähtöaineistok-
si. Kaavatyön on määrä olla valmis 2019.
 – Tavoitteena on sijoittaa kaavoitet-
tavalle alueelle pientaloasumista. Tyyli 
lienee samaa kuin suositulla Kotoharjun 
asuinalueella, Palmulaakso raottaa alku-
tekijöissään olevaa työtä.

Ajankohtaista 
kaavoitusasiaa



Koko perheen moni-

toimitalo houkuttelee 

liikkumaan ja  

puuhaamaan yhdessä.
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Laitilalaisen liikunta-, urheilu- ja kulttuuriväen 
unelma toteutui loppuvuodesta 2016, kun upouu-
si monitoimitalo avasi ovensa. Avaraksi, valoisak-
si ja upeaksi kiitellyn hallin varsinaisia avajaisia 
vietettiin tammikuun lopussa. 
 Hallissa on yli 1 000 neliön liikuntasali, jos-
sa voi pelata muun muassa salibandyä, futsalia, 
lentopalloa, koripalloa ja tennistä. Peilisalissa 
on mahdollisuus harrastaa esimerkiksi jump-
pia, pumppia, balettia, tanssia ja joogaa. Juok-
susuoralla taas pääsee harjoittelemaan yleisur-
heilua heittoineen ja hyppyineen. Pesäpallon 
talviharjoittelua varten halliin on rakennettu 
lyöntipaikka.

Liikuntaa lähes aamusta iltaan

Toiminta monitoimitalolla on lähtenyt käyntiin 
odotuksien mukaan.
 – Ison salin arki-iltojen vuorot ovat käytännös-
sä täynnä. Vapaita aikoja on koululaiskäytön ja 
iltavuorojen välissä sekä myöhäisilloissa, kertoo 

Laitilan kaupungin liikuntasihtee-
ri Ilkka Simola. 
 Peilisalissa on 20 viikkova-
rausta ja juoksusuorallakin 
joka päivä toimintaa. 
 – Jos vuoroa hallista ha-
luaa, niin kaikkiin tiloihin on 
kuitenkin vielä vapaita aikoja 
saatavilla, Simola vinkkaa.
 Parhaat vuorot on varattu 
laitilalaisille, mutta muutama ul-
kopuolinenkin käyttäjä on jo vuo-
roja varannut.

Monipuolista ohjelmaa

Käyttäjiltä saatu palaute on ollut lähes pelkästään 
positiivista. Erityisen paljon kiitosta tilojen siis-
teydestä ja toimivuudesta on saatu erilaisiin tur-
nauksiin osallistuneilta. Täysimittaisten saliban-
dy- ja futsal-kenttien myötä Laitilassa on päästy 
järjestämään ihan uudenlaisia tapahtumia.

PARAS PAIKKA
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 – Vakiovuorojen ohella hallis-
sa on jo ehditty järjestää sali-

bandy- ja futsal-turnauksia, 
joihin ei ole ollut aiemmin 
mahdollisuutta. Kevääksi 
ohjelmassa on urheilun ja 
liikunnan ohella ainakin 
muutama konsertti. Isoja 

tilaisuuksia mahtuisi kyllä 
vielä lisääkin, sanoo Simola.

 Hallin katsomoon mahtuu 
parhaimmillaan 1 000 henkilöä, 

joten kapasiteettia on monenlaisiin 
tapahtumiin. Lisää liikennettä halliin 

on luvassa lähiaikoina, sillä talon viereen laa-
jennetaan parhaillaan täysimittaista jalkapallo-
kenttää. 
 – Kentän valmistumisen jälkeen monitoimi-
hallin pukukopit ja peseytymistilat ovat myös jal-
kapalloilijoiden ja talvisin ulkojäällä luistelevien 
käytössä, Simola valottaa.

 – Lasten puuha-
päivä on ollut hallin ehdo-

ton ykköstapahtuma tähän mennessä. Puuhaa ja 
väkeä riitti, perustelee Ilkka Simola.
 Miten monitoimitaloa sitten kehitetään tule-
vaisuudessa?
 – Halliin jätettiin rakennusvaiheessa tilaa kii-
peilyseinälle. Nyt kun budjetti alittui hieman 
suunnitellusta, sen voisi toteuttaa vielä, pohtii 
Simola.

PARAS PAIKKA
Vilskettä ja vilinää 

avajaisviikonloppuna

Monitoimihalli vihittiin käyt-
töön perjantaina 27.1.2017. Vih-
kiäistilaisuudessa noin 300 vierasta 
tutustui uusiin tiloihin ja pääsi nauttimaan 
muun muassa Vakka-Suomen kansalaisopiston 
tanssiryhmien esityksistä sekä Laitilan soittokun-
nan, Vakka-Suomen musiikkiopiston ja Laitilan 
lukiolaisten musiikkiesityksistä. Puheenvuorois-
ta vastasivat kaupunginhallituksen puheenjohta-
ja Tanja Raisto-Elo sekä maakuntajohtaja Kari 
Häkämies. 
 Tositoimiin hallin käytössä päästiin avajais-
viikonlopun lauantaina 28.1, kun Laitilan Jyske 
ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laitilan 
yhdistys sekä kaupunki järjestivät yhteistyössä 
lasten puuhapäivän. Lähes 400 lasta vanhempi-
neen pääsi peuhaamaan ja testaamaan eri lajeja 
ja pelejä. Kokeilemaan pääsi myös perhejoogaa ja 
-jumppaa sekä taitoja ilmaveivailushowssa.

MULTIPURPOSE HALL

THE NEW, SPACIOUS AND BRIGHT 

MULTIPURPOSE HALL OPENED ITS DOORS 

AT THE END OF JANUARY. THE HALL HAS A 

GYM OF OVER 1,000 M2, WHERE YOU CAN 

PLAY FLOORBALL, FUTSAL, VOLLEYBALL, 

BASKETBALL AND TENNIS, AMONG 

OTHERS. THE MIRRORED ROOM PROVIDES 

OPPORTUNITIES FOR GYMNASTICS AND 

DANCING. THE RUNNING COURT, ON THE 

OTHER HAND, IS IDEAL FOR TRACK AND 

FIELD WITH THE RELATED THROWS AND 

JUMPS. THERE IS ALSO A BATTING CAGE 

FOR PRACTISING FINNISH BASEBALL IN 

THE WINTER. THE HALL HAS BEEN GIVEN 

AN EXTENSIVE AMOUNT OF POSITIVE 

FEEDBACK FROM VISITORS.
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Laitilan Kusnissa sijaitseva idyllinen pieni maati-
la rakennuksineen kutsuu asettumaan aloilleen. 
Turkulaiset Raine ja Pirkko Varjo hankkivat ti-
lan kesäpaikakseen 2000-luvun alussa. Vuosien 
varrella 40 vuotta yhdessä viihtynyt pariskunta on 
ihastunut tilaan ja nyt, kun aikaa on enemmän, 
he ovat päättäneet asettua Laitilaan pysyvästi. 
 – Haluamme loppuelämäksi kodin, jossa on 
helppo olla. Asumme tällä hetkellä Turun Port-
sassa, jossa koti on kolmessa kerroksessa ja kau-
punki on muutenkin alkanut tuntua ahtaalta, ker-
too vapaana toimittajana työskentelevä Pirkko.

Uusi talo perinteitä kunnioittaen

Varjojen tontti sijaitsee Kusnissa, jossa parasta 
ovat heidän mukaansa mukavat naapurit ja ym-
päröivä luonto. Metsänreunan syleilyssä kohoaa 
vanha talo piharakennuksineen. Pihapiirissä ollut 
navetta on purettu ja uuden talon on tarkoitus 
nousta sen paikalle. Pystytystä on suunniteltu al-
kavaksi tänä vuonna. 
 – Aluksi pohdimme vanhan päärakennuksen 
remontointia, mutta luovuimme ajatuksesta. Talo 
on idyllinen, mutta siellä ei ole nykyajan muka-
vuuksia. Remonttia olisi pitänyt tehdä niin pal-

Turkulainen Varjon pariskunta on päättänyt asettua Laitilaan.

ASUA
Hyvä paikka

Idyllisen maatilan vanha 
päärakennus jää tontille 
vierastaloksi. Viereen 
kohoaa Varjojen uusi 
omakotitalo.

RAINE AND PIRKKO VARJO FROM TURKU 

ARE BUILDING A HOUSE BY AN OLD FARM 

IN KUSNI. THEY WERE PLEASED WITH THE 

FRIENDLY PEOPLE, GOOD SERVICES AND 

THE BEAUTIFUL NATURE IN LAITILA. “WE 

WANT TO SPEND THE REST OF OUR LIVES 

IN A PLACE WHERE LIVING IS EASY. THE 

NEW HOUSE WILL BE A TRADITIONAL 

SINGLE-STOREY WOODEN HOUSE, 

WHICH WILL BLEND IN WELL WITH THE 

LANDSCAPE AND RESPECT THE FEATURES 

OF THE EXISTING BUILDINGS IN THE YARD,” 

SAYS PIRKKO VARJO. “THERE ARE SUCH 

ENCHANTING LITTLE VILLAGES AND 

DYNAMIC ACTIVITIES IN THIS AREA, AS 

WELL AS MANY HOBBY OPPORTUNITIES 

THAT ARE EASY TO TAKE UP.”
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jon, että vanha talo ei sen jälkeen olisi ollut enää 
entisensä, toteaa Raine.
 Purkutuomiota talovanhus ei kuitenkaan saa, 
vaan se jää tontille toimittamaan vierastalon vir-
kaa, kun Pirkon ja Rainen lapset perheineen saa-
puvat vierailulle.
 – Uudesta talosta tulee maisemaan sopiva ja 
piharakennusten ilmettä kunnioittava perintei-
nen, yksikerroksinen puutalo, paljastaa Pirkko.

Ystävällisten ihmisten kaupunki

Tähän asti Raine ja Pirkko ovat viettäneet Mim-
mi-kissansa kanssa Laitilassa noin puolet vuodes-
ta. Nyt kahdessa paikassa asuminen on alkanut 
tuntua rasitteelta. Pienessä maaseutukaupungissa 
heitä viehättää erityisesti sen aito tunnelma.
 – Laitilassa on paljon hyvää. Kaupungissa on 
monipuoliset peruspalvelut ja laitilalaiset ovat to-
della ystävällisiä. Erityisesti rakennuspuolen ih-
miset ovat olleet todella mukavia ja yhteistyöky-
kyisiä verrattuna vaikkapa Turkuun, sanoo Raine, 
joka on taannoin jäänyt eläkkeelle Royal Carib-
bean Cruise Linen ylisähkömestarin työstä.
 Pirkon mieleen ovat erityisesti kulttuuripal-
velut:
 – Laitilassa on upea kirjasto ja pieneksi maa-
laiskaupungiksi myös mainio kirjakauppa, hän 
kehaisee.

Maaseudulla lähellä palveluita

Varjot ovat asuneet Portsassa 30 vuotta. Laitilaan 
pariskuntaa vetää kaupungin erinomainen, rau-
hallinen sijainti.
 – Laitilassa ollaan oikeasti maalla, mutta silti 
lyhyen matkan päässä useista isommista kaupun-
geista. Laitilan palveluilla pärjää kuitenkin niin 
pitkälle, että välttämättä ei tarvitse useinkaan läh-
teä muualle ostoksille, sanoo Pirkko.
 Myös kaupungin vireä kulttuuri- ja harrastus-
toiminta saa kiitosta:
 – Laitilassa on vielä paljon viehättäviä kyliä ja 
aktiivista kylätoimintaa. Kaikenikäisille löytyy 
puuhaa. Itse olemme mukana Ytönkorven kult-
tuuriseurassa, jonka yhtenä tehtävänä on hoitaa 
mäkitupalaismuseota. Lapsiperheillekin Laitila 
tarjoaa paljon. Täällä on vielä idyllisiä kyläkou-
luja, eikä keskustan koulukaan ole kovin suuri 
verrattuna monen suuremman kaupungin kou-
luihin. Laitilassa on paljon harrastusmahdolli-
suuksia ja niihin pääsee helposti mukaan, luette-
lee itsekin neljän lapsen isoäiti Pirkko.

Pariskunnan mukana muuttaa 
Mimmi-kissa.

”Laitilassa on monipuoliset 
peruspalvelut ja kaupunkilaiset  

ovat todella ystävällisiä.”



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

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

Asuminen Terveyskodissa

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

Meille ovat lämpimästi tervetulleita asumaan 
iäkkäät ja vaativaa hoitoa tarvitsevat.

Tutustu palveluihimme www.terveyskoti.fi

Terveyskodin  henkilökunta kantaa kortensa kekoon
100 v. itsenäisen Suomen juhlavuoden kunniaksi tarjoamalla 12 kpl,

kahden viikon mittaista kuntoutusjaksoa sotainvalidien ja veteraanien leskille.

LAITILAN TERVEYSKOTI
Kunniakansalaistemme kuntouttaja 

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

LAI T I LAN T ERVE YS KOT I         P u h. 02-857 8220          t er ve y skot i . f i

Terveyskodissa aloitetaan vuonna 2017 uutta, omaishoitajille suunnattua kuntoutuspalvelua 
yhteistyössä Kelan kanssa. Kuntoutukseen voivat hakeutua omaishoitajat joko yksin tai

yhdessä hoidettavan kanssa. Kuntoutus on omaishoitajalle maksutonta.



www.harakennus.fi

PYYDÄ TARJOUS!
Puh. 050 590 9975

RAKENNUSTYÖT
• Talot
• Tallit
• Terassit
• Julkisivuremontit

SISUSTUSTYÖT
• Laatoitus
• Tapetointi
• Maalaus
• Saunat
• Lattia-asennukset



UUSI-
KAUPUNKI 

18 KM

PORI 80 KM
RAUMA 30 KM

EURA 
40 KM

TAMPERE 
150 KM

TURKU 60 KM
HELSINKI 225 KM

LAITILA

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

reilummat perheen  
palvelut ja viihtyisämpiä 

paikkoja kodille.

www.laitila.fi

Kattavat palvelut ja maaseudun rauhaa 

LAPSIPERHEILLE SOPIVA

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

4 920–6 660 e

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

1 445–2 180 e

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

3 710–5 810 e

Tuuna
Tontteja ihastuttavissa 
peltomaisemissa, aivan 
keskustan kupeessa. 
1 126–2 409 m2 

1 890–4 900 e

Tontteja myös useilla muilla alueilla.

TERVETULOA!
Kaupunginjohtaja Jukka Alkio, p. 050 517 3115

Elinkeinoasiamies Esa Buri (toimitilat, tontit yrityksille), p. 050 518 0595

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

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

Yhteispalvelupiste Avitus, p. 02 8501 6226

Asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä  

(vuokra-asunnot), p. 02 8501 6226


