
Lauantaina 23.7.2022
Kisakeskus Katismaan Saari

• Klo 10.00 Kuntosarja 
• Klo 11.30 Sprinttimatka 
• Klo 14.00 Olympiamatka

BIOPOWERVSS S Ä K Y L Ä

Järjestäjät:

MERIPELASTUSSEURA

PYHÄJÄRVEN JÄRVIPELASTAJAT
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Vahvaa tulevaisuususkoa 
SäkylässäKilpailun suojelijan tervehdys

Mitä olet kuullut tai tiedät Säkyläs-
tä? Kenties Säkylän kalaisa Pyhä-
järvi rapuineen, Porin prikaati ja 

Huovinrinteen varuskunta tai Suomen ai-
noa sokeritehdas ovat tuttuja, ainakin kuu-
lopuheista. Kukin niistä on totta ja vah-
vasti Säkylän omaleimaisuuteen kuuluva. 
Tiesithän, että myös talonpoika Lalli ja piis-
pa Henrik vuosisataisine perinteineen ovat 
osa Säkylää, kun Köyliö ja Säkylä yhdistyi-
vät muutama vuosi sitten. 

Laajat viljavat peltoaukeat hallitsevat sa-
takuntalaista kulttuurimaisemaa. Viljelys-
kasvit ovat moninaisia: porkkana, kaali, pu-
najuuri, purjo, herne, mansikka, peruna. 
Erikoiskasvien osuus Säkylän viljelyalas-
ta on suhteellisesti korkein koko Suomes-
sa. Jalostava teollisuus, suurimpana Apetit, 
on luonnostaan lähellä raaka-aineita. Eikä 
unohdeta sokerijuurikasta, sekin valmiste-
taan sokeriksi täällä.

 Tuotamme ja jalostamme broilereita ja 
kalkkunoita, kananmunia, kalatuotteita, 
yrttejä. Oletko nauttinut Pyhäjärven ravuis-
ta? Niitä pyydämme vuosittain lähes mil-
joona, joka kolmannen Suomessa. Tekno-
logiayritykset, tekstiili- ja vaatetus- sekä lo-
gistiikka-ala ovat nopeimmin kasvavia 700 
yrityksestämme. Bio- ja kiertotalous ja elin-
tarvikesektori kokonaisuudessaan ovat ri-
peän kasvuvaiheen kehityskohteita.

Asukkailleen Säkylä on hyvä paikka elää 
ja harrastaa, liikkua luonnossa, opiskella, 
nauttia kulttuurista ja kylien aktiivisuudes-
ta. Työpaikkaomavaraisuus ja työllisyysas-
te ovat maakunnan parhaat. Etätyöskentely 

laajakaistaverkkoineen sujuu erinomaises-
ti. Laadukas lukio tarjoaa erikoistumisvaih-
toehtona yrittäjyysvalmennusta. Tuemme 
ja kannustamme asukkaitamme liikunnal-
liseen elämäntapaan.

Säkylän kunnan puolesta toivotan sinut 
tervetulleeksi Katismaahan.

Menestystä kilpailuun, viihdy luonam-
me, tule toistekin! ■

Pertti Huitu
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Omasta ja Porin prikaatin puo-
lesta kiitän mahdollisuudesta 
toimia Säkylätriathlon 2022  

-kilpailun suojelijana ja tervehdin kaik-
kia kilpailun osallistujia, toimitsijoita 
sekä yleisöä!

Triathlon on hieno ja monipuolisesti 
kestävyyskuntoa ja toimintakykyä kehit-
tävä laji, joka sopii niin kilpaurheilijoille 
kuin kuntoilijoille. Triathlon sopii myös 
hyvin varusmiesten, reserviläisten ja 
puolustusvoimien työntekijöiden kuntoa 

kohottavaksi liikuntamuodoksi. Uskon 
myös, että varuskuntapaikkakunnalla 
tehtävä joukko-osaston ja muun yhteis-
kunnan välinen paikallinen yhteistoi-
minta tuo puolustusvoimia lähemmäs 
kansalaisia ja on näin omiaan lujitta-
maan maanpuolustusta. Tämän vuoksi 
Porin prikaati on mielellään mukana 
Säkylätriathlonin järjestelyissä.

Viime aikoina yhteiskunnan krii-
sinsietokyky on noussut entistä ajan-
kohtaisemmaksi. Tilanne, missä sekä 
yhteiskunta että yksittäinen kansalai-
nenkin voisivat joutua kestokykynsä 
äärirajoille niin henkisesti kuin fyysi-
sesti, ei enää tunnukaan kaukaiselta 
ajatukselta. Kestävyysurheilu, kuten 
triathlon, parantaa harrastajansa fyy-
sistä ja henkistä kestävyyttä. Siksi sen 
voidaankin sanoa vahvistavan myös 
kriisinkestävyyttä – liikunnan ilon ja 
elämänlaadun lisäksi.

Kiitän kaikkia kilpailun järjestämi-
seen osallistuneita. Toivotan onnistunut-
ta kilpailua, kilpailijoille hyviä suorituk-
sia sekä kaikille tapahtumaa seuraaville 
mukavaa triathlonpäivää! ■

Eversti Riku Suikkanen
Porin prikaatin

apulaiskomentaja

Säkylässä olet osa tarinaa – tule aloittamaan omasi!

Olemme myös somessa:

@sakylankunta

Asukastarinoita ja yritysvideoita löydät nettisivuiltamme:
www.sakyla.fi/elamaasakylassa

Säkylän kunta, Rantatie 268, 27800 Säkylä
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SÄKYLÄPADEL  

Varaa vuorosi: sakylapadel.�

 
Huom. 

myös edullisia
10 €/h 
vuoroja.

 
Avoinna päivittäin klo 7–23

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

Säkylän Urheilijat rySäkylän Urheilijat ry

YHTEYDET
SÄKYLÄN MONI-
TOIMIKENTÄLLE
MAHDOLLISTAVAT

Säkylän
Sähkö-Puisto Oy

Rakennuspalvelu J. Reunanen

 

Seuraa tiedotustamme erikoistarjouksista, 
kursseista ja tapahtumista

    @sakylapadel
    @sakylapadel

Kesällä 2022 mailat ja pallot 
kuuluvat kenttävuokraan.Kattavat alkeiskurssit la 9.7.

Junioreille pelin alkeet su 10.7.
Lisäinfoa Facebookissa!

Tapahtumissa säävaraus.

Säkylä, p.  02 867 3759, sahkoasennuspeltola.fi

SUUNNITTELU   |   ASENNUS    |   TARVIKKEET

www.verkkologistiikka.fi
Taalintehtaankatu 4, 20750 Turku

Käräjämäentie 8

27510 Eura

050 380 0802

www.kirokulma.�

Tervetuloa!

ASIANAJOTOIMISTO
MARKKU SIMULA OY



Monilajileiri käynnistyi yhteistyöllä
”Nuoret erikoistuvat liian varhain – pohja ei kestä liian kapea-alaista harjoittelua – 
pitääkö kaiken seuratoiminnan tähdätä kilpailemiseen.” Näistä pohdinnoista lähti käyntiin ajatuksenkulku, 
se johti neljän seuran yhteistyönä käynnistämään monilajileiriin, joka sai nimekseen ”Koukuta kokeilemaan”. 

Ilmoittautumiset 25.7.–29.7. ja 1.8.–5.8. 
leiriviikoille kokeilemaan.pesasudet.fi

■ Kommentti

Viime syksynä urheiluseuro-
jen puuhaihmiset pähkäilivät – 
taas kerran – miten käytännössä 
tarjota lapsille ja nuorille liikuntaa 
monipuolisesti 
niin, että tar-
jonta sopii 
sekä seu-
roissa jo 
harras-
t a v i l l e 
että var-
sinkin seu-
ratoiminnan 
ulkopuolella 
oleville lapsille.

Neljän seuran yhtymä (Pesä-
sudet, Säkylän Seudun Ampujat, 
Karhukopla ja Säkylän Urhei-
lijat) päätyi hakemaan opetus-
ministeriön seuratukea, josta 
vapun tietämissä saatiin myön-
teinen päätös. Samalla reipas 
seuratuki (20  000 €) mahdollisti 
kesäleirin toteuttamisen suunni-

tellusti ja nuoria ohjaustehtäviin 
työllistäen.

Alusta asti oli selvää, että seu-
rayhteistyön nimissä myös Säky-

län muilla seuroilla oli mah-
dollisuus tulla mukaan 

järjestämään toimintaa 
– käytännössä pyörittä-
mään eri urheilulaje-
ja. Niinpä esimerkiksi 
Köyliön Lallien vahvaa 
suunnistusosaamista on 

saatu leiriläisten iloksi.

– Iso haaste leirin ohjel-
man suunnittelussa on ollut eri 
urheilumuotojen ihanne-
määrä kerrallaan yhdessä 
ryhmässä: joukkuepeleis-
sä toistakymmentä mah-
dollistaa pelailun, kun taas 
joissain yksilölajeissa vaikkapa 
5–8 voi olla ihanteellinen määrä, 
Pesäsusien toiminnanjohtaja 
Heikki Vilkkinen sanoo.

Kesäleiri toteutetaan ”koti-
leirinä”, jolloin lajeja pyöritetään 
Säkylän monitoimikentällä ja sen 
välittömässä läheisyydessä arki-
sin kello 10–14.

– Jokainen lapsi on ollut in-
nolla mukana ja joukossa on 
ollut todella hyviä ampujia, ker-
too ammuntaa ohjannut Margit 
Ruotsalainen. 

 Tarjolla on ollut katusählyä, 
futsalia, korista, beach volleyta, am-
muntaa, suunnistusta, yleisurhei-
lun eri lajeja, ultimatea ja pesistä.

– Jo-
kaista la-

jia on tun-
tunut olevan 

sopivasti viikon 
aikana, eivätkä 

lapset ehtineet 
kyllästyä nii-
hin lajeihin. 

Viimeisillä pisteillä väsy-
mys rupesi jo painamaan, 

leiripäällikkönä toiminut 
Vilma Kuusrainen totesi.

Kesäkuun kahden ensimmäi-
sen viikon aikana monilajileiri 
keräsi listoilleen vajaat 40 lasta ja 
nuorta. Määrää voidaan pitää hy-
vänä – varsinkin, kun samaan ai-
kaan jo paikkansa löytänyt Sport-
tia ja huolenpitoa kokosi noin 50 
lasta liikunnalliseen huolenpi-
toon kesäloman alkuviikoille. ■ 

Monilajileiri-järjestely on saa-
nut etävaikutteita Kanadan 
Edmontonista, missä jääkiek-
kokaupunkina tunnetun yli-
opiston liikunnan opiskelijat 
ja Edmontonin liikuntatoi-
mijat järjestävät vuosittaisen 
kuuden viikon ”kotileirin”. 
Leiri on erittäin suosittu ja ke-

rää tuhansia osallistujia. Sen 
keskeinen periaate on moni-
puolisuus. Kesäsäkyläläinen 
Albertan yliopiston professori 
Jim Denison kertoo:

– Esimerkiksi jääkiekkoa 
harrastava juniori on terve-
tullut leirille, mutta hänen on 
valittava lajitarjonnasta muita 

lajeja – näin toimien taataan 
käytännön tasolla monipuo-
lisempaa harjoittelua. Sen 
hyödystä on paljon tutkimus-
dataa – harrastus kestää pi-
dempään, ja paremmista tu-
lee vieläkin parempia.

Säkylässä ensimmäisen ke-
sän ensimmäiset viikot olivat 

kutakuinkin odotusten mukai-
sia. Monipuolinen lajitarjonta 
tai sen markkinointi oli houku-
tellut joitain vähän harrastavia, 
joitain seuroissa urheilevia, 
ilahduttavan määrän ukrai-
nalaisnuoria ja ainakin yhden 
nuoren jääkiekkoilijan.  

Kyseinen leirijärjestely saa 

jatkoa kesän heinä–elokuun 
vaihteessa ja kerhomuotoise-
na Säkylän eri kylissä syksyn 
ja talven aikana, kunnes taas 
ensikesänä toteutetaan ”mo-
nilajileiri” tämän kesän koke-
mukset hyödyntäen. 

Palstanpitäjällä on noin 40 
vuoden näppituntuma nuoriso-

liikuntaan ja ihan vähän muu-
hunkin valmennukseen. Niiltä 
pohjilta voin sanoa, että tarjolla 
yksi parhaista – ellei paras – kon-
septi pitkään, pitkään aikaan.

Kannattaa lähteä mukaan 
– vaarana on korkeintaan ke-
hittyminen!

J-P Puumalainen
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Monilajileirin lajivalikoimassa riitti. Säkylähalli tarjosi treeni-
paikan kaatosateen varalle.
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Säkylän Huoltopiste

• huollot ja korjaukset     
• Mobil-öljynvaihdot
• ilmastointihuollot          
• rengasmyynti
• nelipyöräsuuntaukset   
• määräaikaishuollot

Kiertotie 13, 27800 SÄKYLÄ 
010 581 2110

myynti@sakylanhp.net

Muuraintie 6 • 27800 SÄKYLÄ • Finland
puh. 020 791 9500

WWW.KULJETUSPERKOLA.FI

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS FACEBOOKISTA  

47

Palomiehentie 9
27800 Säkylä

Tervetuloa palvelevan ja paikallisen pankin asiakkaaksi, 
riittävän suuri mutta sopivan pieni.

Pankin vaihto osuuspankkiin on helppoa.

KÖYLIÖ, Köyliöntie 1 | SÄKYLÄ, Pyhäjärventie 8 | VAMPULA, Sallilantie 49 

Aikavaraukset soittamalla tai verkossa: 

Palvelupisteet:

Asiakaspalvelu 010 256 2601, www.op.fi/ala-satakunta

kiukainen

joka päivä kello 22 asti!

Kauppias Eveliina Perälä • k-market.com  



TT TALLI

Säkylän VPK

Tapahtumaa järjestämässä myös:

Vapaaehtoisvoimin veneilijöiden turvana

on kuntoilijoille ja kilpakuntoilijoille perustettu ja suunnattu talli, joka on perustettu 23.5.2013. 
Pyrimme järjestämään kestävyyskuntoilusta kiinnostuneille alueemme liikkujille yhteisiä kun-
totapahtumia ja tempauksia. 

Talli ei ole rekisteröity yhdistys, vaan vapaaehtoisuuteen perustuva yhtenäinen ryhmä, jon-
ka tärkein toiminnan perusajatus on ylläpitää kestävyyskuntoilun merkitystä terveyden yl-
läpitäjänä. Toinen tärkeä ajatus on sosiaalisuus eli saada alueen samanhenkiset liikkujat yh-
teisen nimen alle.

Tallin lajivalikoimaan kuuluvat siis kaikki kestävyyslajiksi määritellyt lajit ilman mitään 
muita rajoituksia.

Talli ei ole kilpatalli, vaan pelkkä kiinnostus kestävyyslajeihin ja itsensä haastaminen riit-
tää. Toki kilpaileminen pieni pilke silmäkulmassa ei ole kiellettykään ja kuuluu myös omal-
la joukolla ohjelmaamme. Huumori ja rento yhdessäolo ovat yksi tallimme valttikorteista.

Talliin voivat liittyä kaikki kestävyysliikunnasta kiinnostuneet. Toiminta-aluetta ei ole ra-
jattu, ainoastaan samanhenkisyys kestävyyslajien parissa yhdistää. Tallimme jäsenet ovat 

elämäntapaliikkujia, joiden tärkeimpänä elämänohjeena on säilyä terveenä ja elinvoimaise-
na mahdollisimman pitkään.

Motto:
”Kestävyysliikunta nostaa kuntoa ja hyvä kunto pidentää ikää sekä parantaa terveyttä”.
Jos kiinnostuit ota, ihmeessä yhteyttä:
Tallipäällikkö Timo Lehtonen, 0449841607, https://ttlehtonen.fi/

Säkylän VPK on vuonna 1934 perustettu vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys.
Yhdistykseen kuuluu hälytysosaston lisäksi nuoriso-, nais- ja tukiosasto.
Hälytysosasto vastaa palo- ja pelastus- ja ensivastetehtävien hoidosta
Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
ja toimii ensilähdön palokuntana Säkylän alueella sekä Pyhäjärven vesialueella.

www.sakylanvpk.fi

Pyhäjärven vesipelastus ry. perustettiin joulukuussa 2007 täyttämään vapaaeh-
toisessa järvipelastuksessa alueella ollutta aukkoa. 

Puolisen vuotta toimittuaan vuonna 2008 yhdistys hyväksyttiin yli 110 vuotta 
vanhan Suomen Meripelastusseuran jäseneksi. 

Yhdistyksen nimeksi tuli Suomen Meripelastusseura Pyhäjärven Järvipelastajat 
ry. toiminta-alueenaan Säkylän Pyhäjärvi ja Köyliönjärvi. 

Yhdistyksen pelastusasema sijaitsee Säkylässä ja sivutukikohta Eurassa. 

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan
• pelastaa ihmishenkiä merihädästä
• avustaa vesilläliikkujia vahinko- ja vaaratilanteissa sekä etsinnöissä
• toimia meripelastustyön ja vesiliikenteen turvallisuuden edistämiseksi
• avustaa Pyhäjärvi-instituuttia ja Suomen ympäristökeskusta Pyhäjärven
  suojelussa ja tutkimuksessa

Yhdistyksellä on käytössään tällä hetkellä kaksi alusta, Pv Lähi ja Av Tuiska.
Viime vuoden loppuun mennessä Pyhäjärven Järvipelastajat olivat osallistuneet 

yli 600 tehtävään, joista 232 oli varsinaisia meripelastustehtäviä. Loput ovat olleet 
esim. turvavene- tai kaupallisia tehtäviä kuten Pyhäjärvi-instituutin ja Suomen 
ympäristökeskuksen avustaminen vesinäytteiden keräämisessä.

MERIPELASTUSSEURA

PYHÄJÄRVEN JÄRVIPELASTAJAT
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Yrittäjäntie 3 – 27800 Säkylä
Puh. 0440 725 715 – www.lmh.fi

Kalustoomme kuuluu 
7 hyvinvarusteltua 
20–62-paikkaista bussia.

Ota yhteyttä,
kun suunnittelet matkaa
puh. 02 867 0293

0400 456 402

Koti- ja
ulkomaan
tilausajot

27800 Säkylä

sami.tuominen@atuominen.fi
www.atuominen.fi

www.finnegrip.fi

Suomalaiset tuotteet
kuljetussektorille
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BIOPOWERVSS

Tankkaa sinäkin

paikallisesti tuotettua
biokaasua

paikallisista raaka-aineista

S Ä K Y L Ä

Täytetty 
patonki

4,95/kpl

Kisa- 
ja 

kesä-
eväät 

meiltä!
Katka-

rapuleipä
7,90/kpl

Kisakuntoon 
kotimaisilla kasviksilla!

 www.siskostenvihannestila.fi



AIKATAULU
klo  9.30 Kuntosarjan kisainfo kilpailijoille
klo 10.00 Kuntosarjan lähtö 
 (uinti 100 m, pyöräily 10 km, juoksu 3 km) 
klo 11.00 Sprinttimatkan kisainfo 
klo 11.30 Sprinttimatkan lähtö 
 (uinti 750 m, pyöräily 20 km, juoksu 5 km)
klo 12.10 Kuntosarjan palkintojenjako
klo 13.30 Olympiamatkan kisainfo
klo 14.00 Olympiamatkan lähtö 
 (uinti 1,5 km, pyöräily 40 km, juoksu 10 km)
klo 14.05  Sprinttimatkan palkintojenjako
klo 18.00 Olympiamatkan palkintojenjako

REITIT
Uinnit Katismaan saaren rannasta
Pyöräily maantiellä, kuntosarjan  
kääntöpaikka Rantatien–Torotien risteys, 
muut Luvalahdentiellä Kepolantien
risteyksen jälkeen
Juoksut pääosin kevyen liikenteen väylää, 
kuntosarja 1,5 km, Sprintti 2,5 km ja 
Olympia 5 km kääntöpaikkaan

KILPAILIJOIDEN PYSÄKÖINTI
Kilpailijoiden ja huoltojoukkojen  
pysäköinti Katinhännän pallokentällä,  
osoite Plaamintie 10.
Opastekyltit ja liikenteenohjaus

KILPAILUTOIMISTO
Ennen Katismaan saaren siltaa.  
Avoinna klo 8–18

Säkylätriathlon 
lauantaina 23.7.2022

Aikataulu 1.7. / muutokset mahdollisia.
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REITIT
Uinnit Katismaan saaren rannasta
Pyöräily maantiellä, kuntosarjan  
kääntöpaikka Rantatien–Torotien risteys, 
muut Luvalahdentiellä Kepolantien
risteyksen jälkeen
Juoksut pääosin kevyen liikenteen väylää, 
kuntosarja 1,5 km, Sprintti 2,5 km ja 
Olympia 5 km kääntöpaikkaan

KILPAILIJOIDEN PYSÄKÖINTI
Kilpailijoiden ja huoltojoukkojen  
pysäköinti Katinhännän pallokentällä,  
osoite Plaamintie 10.
Opastekyltit ja liikenteenohjaus

KILPAILUTOIMISTO
Ennen Katismaan saaren siltaa.  
Avoinna klo 8–18

YLEISÖPALVELUT

Yleisöpysäköinti on Isosäkylän koulun 
parkkipaikalla, Säkylähallin parkkipaikalla, 
jäähallin parkkipaikalla (Urheilutie 4) ja 
yhteiskoulun parkkialueilla.

Invapysäköintiin osoitetaan muutama
paikka kisatoimiston tuntumaan. 
Huom. ajo-ohje on sama kuin kulku
Kolvaan Kalaan.

Polkupyörille osoitetaan paikka  
Kalasataman vierestä.

Syötävää ja juotavaa sopuhintaan Kolvaan 
Kalan fish & chips -pisteellä sekä Katismaan 
saaressa. Myös Katismaan kahvikärry
saattaa kierrellä yleisön joukossa.

WC:t sijaitsevat Katismaan saaressa,  
vaihtoalueen tuntumassa. 

Juoksu- ja pyöräreiteillä ei ole wc:tä.
Yleisölle on Katismaan saaressa omat 
alueet, joilta pääsee kannustamaan ja myös 
nauttimaan yleisöpalveluista. Myös reitin 
varressa saa kannustaa kilpailijoita.

Turvallisuus Kaikkia tienkäyttäjiä pyydetään 
liikkumaan valppaina, sillä 
kilpailijoita on oheisilla reiteillä n. klo 10–13 
ja 14–18. Järjestäjät asettavat liikenteen- 
ohjaajat suurimpiin risteyksiin, huomio-
kyltittävät muita risteyksiä. 

Kulku Kolvaan Kalan myymälään: 
Lehmuuntien ja Plaamintien kautta. 
Opasteet, VPK ja Sotilaspoliisi ohjaavat.

KULKU KATISMAAN SAAREEN – KILPAILUKESKUKSEN VALMISTELU:
 normaalisti pe 22.7. klo 17 saakka
 *) pe 22.7. klo 17 alkaen moottoriajoneuvoliikenne Katismaan saareen katkeaa
 (Katismaan Saari on muutoin normaalisti auki). Järjestäjät osoittavat lisäksi pysäköinti  
 kielletty -merkein sekä lisäkyltein ne alueet Kalasatamassa, joille ei saa pysäköidä kilpailu-
 tapahtuman valmistelun takia. 
 la 23.7. Katismaan Saaren saunat on varattu kilpailijoille klo 19 saakka, 
 jonka jälkeen myös autoliikenne palautuu normaaliksi.
 *) veneilijöitä pyydetään ottamaan tämä huomioon – kulku laituripaikalle jalkaisin ja  
 mahdollinen lastaus Kalasataman kulmalla – häiritsemättä ammattikalastajien toimintaa.
 Veneiden laskeminen ja nostaminen: Säkylän kunnanviraston rannassa on kisapäivänä  
 hyvä luiska veneen kanssa toimimiseen.
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Kello- ja kultasepäntyöt
Kellot ja korut
Lahjatavarat
Kaiverrukset
Palkinnot

Pyhäjärventie 1 Säkylä
02-867 0076

P.S. Lomailemme lauantait 20.8. asti

Teitä v�ten
Köyliön

Fysioterapia Oy

040 594 7206/Köyliö
045 352 1388/Säkylä

www.koylionfysioterapia.�

• fysioterapia • hieronta
• lymfa • akupunktio • kuntosali
• mm. tukisukkien myynti

Olemme avoinna koko kesän!

Hyvää kesää kaikille ♥

Tapahtumaohje
yleisölle

TERVETULOA!

1. Tule terveenä
2. Huolehdi käsihygieniasta
3. Ota varalta maski mukaan

1. Tule terveenä
2. Huolehdi käsihygieniasta
3. Ota varalta maski mukaan
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TuorePuoti
itsepalvelumyymälä avoinna 
koko kesän päivittäin 10–19

Säkylän KesäTuorePuoti 
avoinna Hurmås&Kaverit -myymälän

aukioloaikoina

Linjatie 451, Tuiskula
044 360 4876

tilaukset@harkalanpuutarha.fi

Paljon enemmän kuin

hiekkaranta
Tapahtumia, ravintoloita, 
terasseja, padel, kylpylä,

trampoliinipuisto
ja paljon paljon muuta

virkistyshotelli.fi
info@virkistyshotelli.fi

02 628 5300

Vielä
löytyy

majoitusta 

kesälle
2022

Pakkasvakka Oy
Vetikontie 30, 27800 Säkylä, p. 0500 590 095
Pakkasvakka Oy
Vetikontie 30, 27800 Säkylä, p. 0500 590 095
Pakkasvakka Oy
Vetikontie 30, 27800 Säkylä, p. 0500 590 095

Puhtaa
sti

pakka
sessa!

Maasillankuja 2, 27510 Eura

Maasillankuja 2, 27510 Eura

Kaiken maailman vaatteet ja painatukset!

HK-Urakointi Oy
• kiinteistöhuolto • koneurakointi

Puh. 040 725 5503
hkurakointioy@gmail.com

Palvelemme

Palomiehentie 10, 
          Säkylä 

Puh. 02 8387 9050

ma–pe 9–18
la 9–14

Tilamyynti:
Atte Mäkitalo 040 562 3998

Saija Eerikkilä-Mäkitalo 050 433 9114

Julkaisija Säkylän Urheilijat | Julkaisuryhmän vetäjä Jukka-Pekka Puumalainen |
Taitto Pyhäjärviseudun Paikallislehti Oy / Jaana Hyvönen | Painopaikka Sanoma Manu Oy |

Paikalliset urheilu-uutiset
Tilaa niin tiedät – www.alasatakunta.fi



Säkyläläisen lentopalloilun noste jatkuu!
Eletään kesää ja vuotta 
2022. Säkylän Urheilijoi-
den lentopalloilussa on jo 
useamman vuoden ajan 
ollut positiivinen ”pöhinä” 
päällä. Harrastajamäärät 
ovat koko ajan kasvussa, 
ja vetovoimaa seuraan on 
esiintynyt myös lähikun-
nista. Hyvässä hengessä yh-
teen puhaltavat valmentajat 
ja muut taustahenkilöt ovat 
tehneet kovasti töitä jalkau-
tuen kouluihin ja järjestäen 
erilaisia tapahtumia, jotta 
nuoria on saatu lisää tämän 
mahtavan lajin pariin.

Nyt lentopallojaostolla 
onkin säkyläläisen lento-
palloilun ystäville mahtavia 
uutisia: reilun yhdentois-
ta vuoden tauon jälkeen 
Säkylässä pelataan ensi 
kaudella myös aikuisten 

sarjaa. Tulevalla kaudella 
2022–2023 Säkylän Urhei-
lijat aikoo siis osallistua 
valtakunnalliseen naisten 
kakkossarjaan! 

Tulevan kauden sar-
jajoukkuetta valmentaa 
kylän oma, pitkäaikai-
nen lentopallovalmentaja 
Mikko Torkkeli apunaan 
Tatu Mäkitalo, ja joukku-
eenjohtajana toimii Mervi 
Lindgren. Naisten kak-
kossarjaan osallistuvan 
joukkueen runko koostuu 
pääasiassa seuran omista 
C- ja B-ikäisistä junioreis-
ta, mutta myös muutama 
jo entuudestaan ykkös- ja 
kakkossarjan kokemusta 
omaava pelaaja on saatu 
mukaan. Säkylän Urheili-
joiden tavoitteena on antaa 
kaikille halukkaille nuorille 
mahdollisuus päästä har-
rastamaan lentopalloa ja 
lisäksi toimia potentiaali-
sille, isompiin ympyröihin 
pyrkiville nuorille mahdol-
lisimman hyvänä kasvatta-
jaseurana.

Myös tulevan kauden 
kakkossarjaan osallistuvan 
joukkueen on tarkoitus an-
taa nuorille pelaajille koke-
musta kovemmista peleistä 
ja antaa oppia tulevaan 
sekä tarjota seuran puoles-
ta yksi lisämahdollisuus tu-
levaisuutta varten. Tulevan 
kauden päävalmentajan 
Mikko Torkkelin mietteitä 
ja odotuksia tulevasta: 

– Mielenkiinnolla odo-
tan tulevaa kautta. Vaikka 
joukkue on nuori, niin kyl-
lä siitä potentiaalia löytyy. 
Ymmärrämme realiteetit, 
emmekä todennäköisesti 
tule taistelemaan sarjan 
kärkisijoista, mutta oman 
näkemykseni mukaan sar-
jan keskivaiheille on hyvät 
mahdollisuudet. Tämä an-
taa hyvää lisäoppia niille, 

joiden tavoitteet 
ovat vieläkin ylem-
missä sarjoissa. 
Pitää myös muis-
taa, että nämä 
ovat useimmille 
pelaajille ensim-
mäisiä pelejä ai-
kuisten sarjassa, 
mutta vastapaino-
na taistelutahtoa 
varmasti löytyy, 
eli jokaista ottelua 
lähdetään voitta-
maan!

Yhteensä pe-
laajaringissä on 
tällä hetkellä noin 
20 tyttöä ja nais-
ta. Osa pelaajista 
pelaa lisäksi myös 
C- ja B- tyttöjen 

SM-sarjaa, mutta tarkoituk-
sena on, ettei ketään kuor-
miteta liikaa, ja pääsään-
töisesti yksi pelaaja pelaa 
maksimissaan kahdessa 
joukkueessa.

Joukkueen ylivoimai-
sesti kokenein pelaaja on 
paluun pelikentille teke-
vä, Vampulan Urheilijoi-
den kasvatti, keskitorjuja 
Mari Kaunisto. Hän omaa 
kahdeksan kauden ajalta 
kokemusta kakkossarjasta 
sekä yhden kauden ajalta 
ykkössarjasta. Mari antaa 
nuorille varmasti loistavaa 
kokemuksen tuomaa op-
pia ja lähteekin muutaman 
välivuoden jälkeen intoa 
puhkuen pelaamaan ja 
esittää kotiyleisölle toiveen 
ja avaa hiukan omia ajatuk-
siaan tulevasta: 

– Kokemukseni valossa 
olen aika veteraani joukkue-
kavereihin verrattuna, mut-
ta jos kokemus ehkä sitten 
korvaa iän tuoman hidas-
tumisen ja paikat kestävät, 
niin varmasti on taas kiva 

pelata. Toivottavasti säky-
läläiset lentopallon ystävät 
löytävät tiensä kannusta-
maan ja katsomaan pitkästä 
aikaa paikkakunnalla pelat-
tavaa naistensarjaa.

Ilman kovaa työtä ja pa-
nostusta sarjaan ei osallis-
tuta, ja sen takia lentopal-
lojaosto toivookin reilusti 
tukea niin Säkylän kunnal-
ta, Säkylän Urheilijoilta, tyt-
töjen vanhemmilta, muilta 
talkoolaisilta kuin kaikilta 
muilta mukaan hommaan 
lähteviltä tukijoilta. Innolla 

mukana projektissa oleva 
apuvalmentaja Mäkitalo 
kuitenkin uskoo, että Säky-
lässä on niin vahvat lento-
palloperinteet, että kaikki 
tarpeellinen tuki varmasti 
saadaan.

Kuten tästä jutusta voi 
päätellä, niin tunnelma on 
kaikin puolin odottava ja in-
nostunut. Tämä antaa myös 
uusille ja nykyisille nuorille 
lentopallon aluille loista-
van lisän oppimiseen, kun 
he pääsevät seuraamaan 
aikuisten sarjatason pelejä. 

Loppuun vielä päävalmen-
taja Torkkelin vastaus sii-
hen, millaista lentopalloa 
kotijoukkueelta tullaan ensi 
kaudella näkemään: 

– Säkylähallissa ko-
tiyleisö näkee toivon mu-
kaan hyvin ja loppuun asti 
puolustavan lentopallo-
joukkueen. Sen pitäisi sit-
ten johtaa hyviin hyökkäyk-
siin. Nuori joukkue todella 
tarvitsee katsomosta sen 
seitsemännen pelaajan. 

Tervetuloa kannusta-
maan Säkylää kaikki van-

hat ja uudet lentopallofa-
nit, ensi kaudella nähdään! 
Joukkueen pääsääntöinen 
pelaajarunko kaudelle 
2022–2023: Alisa Saarinen, 
Kaisa Luoto, Sofia Grön-
roos, Laura Helin, Alina 
Tuominen, Sara Peltonen, 
Julia Johansson, Mari Kau-
nisto, Fanni Valli, Nella 
Tuomola ja Aada Laurila. 

Jutun voi lukea koko-
naisuudessaan Säkylän 
Urheilijoiden lentopalloi-
lijoiden Facebookissa sekä 
Instagramissa. ■
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Näkökulmia 
triathloniin

Hämmentävää? Vai onko sittenkään?
Minäkö triathlonisti? 

Minulta kysellään vinkkejä triathloniin ja sen harras-
tamiseen. Tuntuu, että välillä muutaman kuntoilulajin 
yhdistäminen nostetaan jotenkin liiankin maagiseksi.  
Itse miellän itseni enemmän monipuoliseksi kestävyys-
kuntoilijaksi ympäri vuoden erilaista harrastaen kuin 
triathlonistiksi. No mitäpä tuosta...

Itselläni lajina triathlon lähti muutama vuosi sitten 
kokeilusta tavoitetasoa nostaen huipentuen alusta neljän 
vuoden päässä triathlonin täysmatkan suorittamiseen. 
Tokikin taustalla oli lapsuudesta asti monipuolista liikun-
taharrastetta, muttei kuitenkaan triathlonista lajikokonai-
suutena enempää käsitystä kuin lapsuuden penkkiurhei-
lijan näkökulma ihmettelemässä ”mahdottoman pitkiä” 
matkoja seuraten suomalaisten 1990-luvun triathlonis-
tien menestystä maailmalla.

Tässä nyt muutamia ajatuksia kestävyysliikunnasta 
näkökulmastani. Triathlon on monipuolinen kestävyys-
kuntoilumuoto koko keholle. Toiselle se voi toimia tavoit-
teellisena huippu-urheiluna, mutta suurimmalle osalle 
oman fyysisen kunnon parantajana sekä hyvän mielen 
tuojana. Triathlonissa kuten muissakin kestävyysurheilu-
lajeissa pitkäjänteinen kunnon ylläpito ja kohottaminen 
on olennaisessa roolissa. Lajina triathlonissa kannattaa 
sitkeydellä rakentaa pohjaa vuosia eteenpäin. 

Säännöllinen fyysinen aktiivisuus ja varsinkin tavoit-
teellinen treeni tuovat mukanaan elimistölle haasteita. 
Näistä yhtenä on rasitusvammojen kehittyminen har-
joittelun myötä. Pitkään kestävyyskuntoilua harrastaneet 
pystyvät nimeämään melkoisen tukun erilaisia lääketie-
teellisiä diagnoosikoodeja ja kansanomaisia nimityksiä 
fyysisten oireiden taustalta löydettynä: juoksijan polvea, 
plantaarifaskiittia, akillestendiniittiä, peroneustendiniit-
tiä, rasitusosteopatioita (rasitusmurtuman esiasteita), pe-
nikkatautia, piriformis-syndroomaa, polvien plicaoireita. 

Osalle ihan tuntematonta lääketieteen latinaa, kun taas 
toisille tuli osuessa BINGO-huuto. Listaa voisi jatkaa mel-
ko pitkälti. Näitä saan diagnosoida työssäni suurten ihmis-
määrien liikkuessa enemmän ja vähemmän tottuneena 
rasitukseen. Samalla voin kyllä todeta lähes joka kohdalla 
henkilökohtaisesti BINGO-huudon elämäni ajalta. 

Rasitusvammojen ehkäisy on olennaisen tärkeää kes-
tävyyskuntoilussa. Kunnioita siis tunnetta kehossasi, var-
sinkin kivuntunne kertoo jostain ja siihen pitää reagoida. 
Jos muualla kuin lihaksissa on kipua, silloin kannattaa 
vaihtaa treenilajia muutamaksi päiväksi, kunnes kipu häl-
venee. Lihakset tottuvat melko nopeastikin rasitukseen, 
mutta nivelten ja sidosten tottuminen sekä toipumiskyky 
rasitteesta kehittyvät paljon hitaammin.

Kestävyyskuntoilussa vaihtoehtoisten lajien kirjoa on 
valtavasti. Esimerkiksi polven ollessa kipeä tasavauhtises-
ta toistojuoksusta, ÄLÄ JUOKSE samaan tahtiin! Vedä jo-
kin muu kestävyystreeni: uinti-pyöräily-pallopelejä-lihas-
jumppa-melonta-rullahiihto-sauvakävely-rapputreeni… 
ja taas polvi ottaa vastaan paremmin pelkkää juoksuhar-
joitettakin. Toivottavasti toipuneena.

Lihashuolto/liikkuvuuden ylläpito olisi hyvä toteut-
taa muutaman kerran viikossa. Tämä tapahtuu helpoiten 
omalla kehonpainolla muutamin liikkein lihakset lämmi-
tellen ja sitten venytellen. HUOM.! lihashuollon ei pidä olla 
kylmien lihasten staattista venytystä vaan myös aktiivista 
hikeä pintaan nostavaa lihasten venytystä/vastalihasten 
aktivoimista. Tämä toimii siis myös samalla harjoitteena.

Vaihtele eri lajeissa intensiteettiä, suorituksen pituut-
ta sekä suorituspaikkoja mahdollisuuksien mukaan. Näin 
saat aina erilaisia ärsykkeitä fyysisesti kropalle ja henki-
sesti mielelle. Samanlainen toistoharjoite ei myöskään 
pitkään kehitä suorituskykyä ja samalla altistaa kehoa ra-
situsvammojen syntymiselle.

Muista kaiken liikkumisen edistävän terveyttä toimien 
osaltaan samalla treeninä keholle. Olipa kyseessä varsi-
nainen treeni urheiluvaatteet päällä tai hyötyliikunta ruo-
honleikkuusta siivoukseen. Opeta itsesi aktiiviseen elä-
mäntapaan yrittäen muistaa Satasairaalan rapuista tutun 
ohjeen: Jokaisen askeleen otat itsellesi! ■

Marko Alin
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Kuvassa Marko 2021 täysmatkan jälkeen.

ja yleisesti 
kestävyysliikunnan 
rasitusvammojen 

ehkäisyyn 
kestävyyskuntoilijan 

vinkkelistä



Säkylän Urheilijoiden triathlontiimi on pyörit-
tänyt triathlonkoulua muutaman vuoden ajan 
sekä paikallisin voimin että muualta tulevien 
valmentajien kanssa Säkylä–Eura-akselilla. 
Maanantaitreeneissä triathlonin harrastajat 
saivat sanoa painavan sanansa muutamaan 
kysymykseen.
Vastaajina oli neljä eri ajan lajin parissa ollutta 
triathlonin harrastajaa Pyhäjärviseudulta.

1. Mikä vetää sinut triathlontreeneihin?
Hannu (noin 5 v triathlonia harrastanut): 
– Hyvät kaverit ja se et saa ylittää itsensä
vaikkei pysykään kunnolla mukana.
Kirsi (noin 6 v triathlonia harrastanut): 
– Porukka, yhteistreenit.
Sanna (3–4 kk triathlonia harrastanut): 
– Itsensä ylittäminen, tykkään liikkua.
Riku (noin 3 v triathlonia harrastanut): 
– Hyvä seura ja hyvä huumori.

2. Mikä on parasta triathlonharjoituksissa?
H: – Harjoituksen jälkeinen olo, jos selviää
  hengissä.

K: – Vaihteleva tekeminen pilke
  silmäkulmassa.
S: – Kehittyminen, ihmisten huumori.
R: – Huomaa miten on kehittynyt.

3. – Mikä on mielestäsi haastavin asia
triathlonissa?
H: – Uinti on vaikea ja joillakin veden pelko  
  (muttei mulla).
K: – Pitkällä matkalla tankkaaminen.
S: – Uintiliikkeet.
R: – Uinti-pyörä-vaihto.

4. Kenelle suosittelisit triathlonia?
H: – Kyl se niinko sopii esimerkiksi
  jäähdyttelijöille ja ihan kaikille.
K: – Viimeksi suosittelin 10-vuotiaalle
  kummipojalle, sopii kaikille.
S: – Kaikille, jotka tykkäävät erilaisista
  urheilulajeista ja haluavat kokeilla
  omaa kestävyyttään sekä
  pitkäjänteisyyttään.
R: – Kenelle vaan kellä on aikaa ollenkaan.
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Tarmokas Team Oy

Pyhäjärventie 1, 27800 Säkylä
avoinna ma–pe klo 8.30–16.30

puh. 02 8387 9650

Säkylän Jäähalli

Satakunnankatu 20, Eura Avoinna joka päivä klo 7–21

050 518 3145
www.eurankuntis.fi

Kuntosali ja 
ryhmäliikunta
Kuntosali ja 
ryhmäliikunta Veli-Pekka

Helander Oy
044 303 7810

Veli-Pekka
Helander Oy

044 303 7810

Veli-Pekka
Helander Oy

044 303 7810

Triathlonissa alkuun 
pääsee uikkareilla, 
kotoa löytyvällä pyörällä 
ja lenkkareilla. 
Myöhemmin voivat 
märkäpuku ja hyvin 
rullaava pyörä tulla 
hankintalistalle. 

Haastattelu 20.6.2022 Säkylä, 
triathlonkoulun maanantaitreenit

Mukavia ja hengittäviä
neulevaatteita

kaikkiin vuodenaikoihin.
Omasta neulomostamme

Säkylän Köyliöstä.

shop.kaino.fi • Köyliöntie 2, Köyliö/Kepola
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Säkylän kalasatama, Katismaantie 18, Säkylä  |  p. 044 970 1991 
www.kolvaankala.�  |  Myymälä avoinna kesällä ti–pe 9–17, la 9–14, su–ma sulj.

To–pe–la To–pe–la 
KOLVAAN POJAN

HERKULLISET
KALA-ANNOKSET
Säkylän Kalasatamasta

Säkylän kalasataman myymälästä

tuoreina ja
savustettuina

KESÄN VARMA KALASAALIS!KESÄN VARMA KALASAALIS!
PYHÄJÄRVEN MUIKUTPYHÄJÄRVEN MUIKUT

sesongin mukaan.
Myös järvikalapihvit sekä

tuoreet, graavatut ja
savustetut kalatuotteet

Hyvä valikoima

PYHÄJÄRVEN KALAA JA RAPUJAPYHÄJÄRVEN KALAA JA RAPUJA

sillejä ja kalasäilykkeitäsillejä ja kalasäilykkeitä

FISH & CHIPS
PYHÄJÄRVEN HAUESTA

Friteerattuja
PYHÄJÄRVEN KUOREITA

Kisapäivänä
hyvä opastus
kalakaupalle!
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Kaikki yritysten, maa- ja metsätalouksien, MVL-osakeyhtiöiden, 
yhdistysten ja taloyhtiöiden taloushallintopalvelut

Ota yhteyttä, kerromme lisää!

Huittinen • Säkylä • Sastamala • Vampula
Puh. 044 700 4901 • yhteydenotto@tilikymppi.com • www.tilikymppi.com

Luotettavaa, asiantuntevaa ja yksilöllistä 
tilitoimistopalvelua

Tarjoamme mahdollisuuden täysin sähköiseen taloushallintoon.

Kon�- ja moduuli�lat moneen tarpeeseen

www.intlog.fi

IntLog Oy

PYHÄJÄRVISEUDUN TAVARATALO

Pyhäjärventie 3, Säkylä, p. 02 824 1187

Voiko näin
halvalla 

myydä?
edullinen ostopaikka

ja ilo ostella...

MA–PE 9–18, LA 9–15  metkahinta.fiMA–PE 9–18, LA 9–15  metkahinta.fiMA–PE 9–18, LA 9–15  metkahinta.fi

KaasugrilliKaasugrilliKaasugrilli

Kivien-
maalaussetti
Kivien-
maalaussetti
6 x 18 ml värit, lakka
ja sivellin
6 x 18 ml värit, lakka
ja sivellin

199.-199.-
Lucifer Millet-3
3 polttimoa
3,6 kWh/poltin, yht. 10,8 kWh
grillausala 48 x 41 cm

Lucifer Millet-3
3 polttimoa
3,6 kWh/poltin, yht. 10,8 kWh
grillausala 48 x 41 cm

Lucifer Millet-3
3 polttimoa
3,6 kWh/poltin, yht. 10,8 kWh
grillausala 48 x 41 cm

(249,-)(249,-)(249,-)

MOBIA-
KÄNNYKKÄ-
TARVIKKEET
METKASTA!

MOBIA-
KÄNNYKKÄ-
TARVIKKEET
METKASTA!

MOBIA-
KÄNNYKKÄ-
TARVIKKEET
METKASTA!13991399 995995

Airam-retro-
taskulamppu
Airam-retro-
taskulamppu

2 yhden
hinnalla!
2 yhden

hinnalla!

Tarjoukset voimassa 30.8. saakka tai sen hetken kun tavaraa riittää!Tarjoukset voimassa 30.8. saakka tai sen hetken kun tavaraa riittää!Tarjoukset voimassa 30.8. saakka tai sen hetken kun tavaraa riittää!

LÄNNEN KIEKKO SÄKYLÄN URHEILIJAT

LUISTELU- JA LEIJONAKIEKKOKOULU
sekä U8 (2015 ja jälkeen synt.)

• Katriina Peltonen 044 377 5276

LENTOPALLO

Lentopallokoulu (2016–2017 synt.)

• Mikko Torkkeli 050 501 9041
B-tytöt (2006–2007 synt.)

• Mikko Torkkeli 050 501 9041

Ilmoittautuminen ryhmiin ja harjoitusajat
julkaistaan heinäkuun aikana.
www.sakylanurheilijat.�/lajit/lentopallo

Naisten 2-sarja

• Tiistaisin 17–18
• Ville Hakanperä 050 348 1382

SPORTTIS

JÄSENEKSI:

Monipuolinen liikuntakerho
5–9-vuotiaille. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen avataan
heinäkuun aikana.
www.sakylanurheilijat.�/lajit/sporttis

• Mervi Lindgren 050 595 7018
F-juniorit (2014–2015 synt.)

• Mervi Lindgren 050 595 7018
E-tytöt (2012–2013 synt.)

• Jasper Reinvall 040 746 1393
E-pojat (2012–2013 synt.)

• Atte Mäkitalo 040 562 3998
D-tytöt (2010–2011 synt.)

• Mari Kaunisto 050 338 4142
D-pojat (2010–2011 synt.)

• Anna Tuomola 040 594 0484
C-tytöt (2009 synt.)

• Tatu Mäkitalo 0400 240 741
C-tytöt (2008 synt.)

• Tiistaisin 17–18 ja torstaisin 17–18.15
• Janika Numminen 044 549 6949

U9 (2014 synt.)

• Maanantaisin 18.15–19.30, tiistaisin 18–19
 ja torstaisin 17–18.15
• Ville-Matti Koski 050 413 1103

U10/U11 (2012–2013 synt.)

• Maanantaisin 17–18.15, keskiviikkoisin 18.15–19.30
 ja torstaisin 18.15–19.30
• Maria Jaskari 040 738 4707

U13 (2010–2011 synt.)

• Tiistaisin 19–20.15, keskiviikkoisin 17–18.15
 ja perjantaisin 18–19.15
• Tatu Mäki 040 596 9286

U15 (2008–2009 synt.)

• Maanantaisin 19.30–20.45, keskiviikkoisin 19.30–20.45
 ja perjantaisin 19.15–20.30
• Arttu Kiuru 040 515 7225

Harjoitusajat ja yhteyshenkilöt:

Joukkueet ja yhteyshenkilöt kaudella 2022–2023

Edustus

• Klikkaa nettisivultamme
 www.sakylanurheilijat.�
 sivun yläpalkissa olevaa ”JÄSENEKSI”
 ja toimi sen mukaan TAI
• Maksa jäsenmaksu aikuiset 20 €,
 lapset alle 16 v 10 € seuran tilille
 FI27 5448 0140 0034 00 ja kirjaa viestikenttään
 jäsenen nimi ja (sähköposti)osoite

Jäikö jäsenmaksu tulematta...?
Ole hyvä ja toimi yllä olevien vaihtoehtojen mukaan

TELTTA JUHLIIN:

Vuokraamme pop-up-telttojamme
• 2 kpl 3 x 3 m ja 1 kpl 4 x 4 mm
• Jäsenillä jäsenetuhinta
 www.sakylanurheilijat.� > vuokrateltat

Tiedot 1.7. tilanteen mukaan – muutokset joukkueissa ja harjoitus-
ajoissa mahdollisia. www.sakylanurheilijat.� ja www.lannenkiekko.�

Ryhmät
alkavat
viikolla 33,
paitsi lento-
pallokoulu
viikolla 35.

Ryhmät
alkavat
viikolla 33,
paitsi lento-
pallokoulu
viikolla 35.

Jäähallin kahvio palvelee
tiistaista perjantaihin
klo 17 eteenpäin ja
viikonloppuisin
Lännen Kiekon
vuorojen ajan.

Jäähallin kahvio palvelee
tiistaista perjantaihin
klo 17 eteenpäin ja
viikonloppuisin
Lännen Kiekon
vuorojen ajan.
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Huittisten Portti

Risto Rytin katu 2, Huittinen • info@harkapakari.fi• harkapakari.fi

ma–la 7–22, su 9–22

Avoinna klo 9–23
Jatkuvasti hyviä
tarjouksia!
Tervetuloa!

Yli 200 asiakaspaikkaa
HYVÄT PAIKOITUSTILAT

Tervetuloa
viihtyisään ruoka-
ja taukopaikkaan!

Muista myös herkulliset à la carte -annoksemme!

• Laukut • Matkalaukut
• Reput • Vyöt
• Aidot
 Ainot ja Reinot

Laadukkaat kotimaiset,
nahkaiset
• Laukut • Vyöt
• Lompakot • Käsineet

LAUKKU-CENTER

Avoinna su–pe 10–18, la 10–16
tai sop. muk. Puh. 0440 565 021

Avoinna:
ma–pe
la
su
Puh. 02 565 000

5.30–23
6.30–23
7.30–23

URHEILU JA VAPAA-AIKA
RANTAMÄKI OY

Toritie 3, 27500 Kauttua
puh. 02 867 0110

eura@teamsportia.fi

Avoinna: ma–pe 10–17.30, la 9–13

Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit 
ja jalkineet.
Urheilu- ja liikuntavälineet.
Polkupyörät ja pyöräilytarvikkeet.

Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit 
ja jalkineet.
Urheilu- ja liikuntavälineet.
Polkupyörät ja pyöräilytarvikkeet.

Palveleva urheilun ja vapaa-ajan

erikoiskauppa jo vuodesta 1999!

Säkylän Kirja
Pyhäjärventie 1, puh. 02 867 0102
Avoinna arkisin 10–17, la 10–13

Tervetuloa perinteiseen kirjakauppaan!

✃
Tällä kupongilla 20 % alennus

kertaostoksesta
(ei koske postimerkkejä eikä välitystuotteita)

Voimassa 30.7.2022 asti

 

uutuuskirjojen 
lisäksi klassikoita. 
Toimistotarvikkeita. 
Kortteja ja 
suruadresseja.
Jujuliinin 
ihania tyynyliinoja. 
Hamam-pyyhkeitä.
Karttoja ja 
retkeilykirjoja. 
Palapelejä lapsille 
ja aikuisille.
Tarvikkeita 
korttiaskarteluun, 
taidetarvikkeita...

Säkylän Kirjakaupasta 

löydät Säkylän
Sähkö-Puisto Oy

Vetikontie 5, Säkylä ◊ puh. 02 867 3599

Myös nestekaasun myynti

SÄHKÖASENNUKSET
ILMALÄMPÖPUMPUT

Jouni Puisto puh. 0400 834 186
sahko.puisto@gmail.com

Jouni Puisto puh. 0400 834 186
sahko.puisto@gmail.com


