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ASEMAKAAVOITUS
Keskustan korttelin 21 osan asemakaavanmuutos

Asemakaavanmuutosehdotus pidetään maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävil-
lä 16.6. – 19.7.2010 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa 
kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sasta-
malan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sasta-
malankaupunki.fi. Asemakaavanmuutosta koskevat 
kirjalliset muistutukset tulee jättää nähtävilläoloai-
kana kaupunginhallitukselle osoitettuina joko pos-
titse osoitteella PL 23, 38201 Sastamala tai sähkö-
postitse osoitteella sastamala@sastamala.fi tai kir-
jaamoon kaupungintalon 3.krs, hallinto, Aarnontie 
2 A. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jorma Tuo-
misto puh. 03 5213 4680.

Asemakaavanmuutoksella muutetaan Varilankadun 
varrella Marttilankadun ja Sylväänkadun välissä si-
jaitsevien kerrostalotonttien rakennusaloja, kerros-
lukua ja katualueen rajausta.

Sastamalassa 15.6.2010

Kaupunginhallitus

UITTOJÄTKIEN PALUU 
VESARANNASSA 
Sastamalan palveluhakemistossa s. 49 olevan  
virheen johdosta ilmoitetaan korjauksena:

Vesarannan kesäteatteri esittää Sastamalan Houha-
järvellä kesällä 2010 Elisa Niemen kirjoittaman ja oh-
jaaman näytelmän Uittojätkien paluu. 

Näytökset klo 19: ke 30.6, su 4.7, ke 7.7, su 11.7,  
ke 14.7, su 18.7, ke 21.7, pe 23.7, su 25.7, ke 28.7, 
pe 30.7. 

Lisätietoa  www.vesaranta.profiili.fi   

Tiedustelut ja ryhmävaraukset  
ma ja to puh. 040 416 6839.

AURAJÄRVEN JA 
KIIMAJÄRVEN RANTASAUNAT 
avoinna yleisölle 29.6.-30.7.2010

Ti Aurajärvi klo 14-20

Ke Kiimajärvi klo 14-20

To Aurajärvi klo 14-20

Pe Kiimajärvi klo 13-18

Saunamaksut 2€, 7-15 1€.

Muuna aikana rantasaunat ovat varattavissa ulko-
puoliseen käyttöön p. 03 5213 4572.

JUHANNUSVIIKON TORIPÄIVÄT
Vammalan torilla juhannusviikon toripäivät ovat 
23.6., 24.6. ja 25.6. klo 7-14.

Tekninen lautakunta

Suodenniemeläisten aurinkoa 
varjostaa muutama pilvi

  Uusi matonpesupaikka, vilkas yhdistystoiminta 
 ja kotiseutumuseo ovat ilon aiheita. 
 Terveyskeskuspalveluiden säilymisen puolesta 
 paikkakunnalla pelätään.

!Minna Isotalo

Suodenniemi-Seuran puheen-
johtaja Ossi Vuorenmaa on 
tyytyväinen uuteen matonpe-
supaikkaan. Sastamalan kau-
pungin toimesta on Salmin 
sillan kupeeseen, Suodennie-
mentien varteen kahdeksan 
pesupaikkaa, mankeli ja kui-
vaustelineet. Asvaltoitu ma-
tonpesupaikka kustansi 15 000 
euroa, ja summa otettiin Suo-
denniemen yhdistymisavus-
tuksesta. ”Kuntaliitosrahoja 
on vielä, mutta aika näyttää, 
mitä tapahtuu, kun avustukset 
on käytetty ja menot kasvavat”, 
Vuorenmaa toteaa.

Ossi Vuorenmaa on kaunii-
na kesäpäivänä hyvällä tuulel-
la, vaikka suodenniemeläisten 
aurinkoa varjostavatkin muu-
tamat epävarmuuden pilvet ai-
na toisinaan. Keväällä järjeste-
tyissä asukasilloissa kaupun-
gin edustajat ja kyläläiset koh-
tasivat, ja Vuorenmaalle jäi 
sellainen tuntuma, että heidän 
huolenaiheensa otettiin vaka-
vasti. ”Arvostan sitä, että kau-
pungin johto oli runsasluisesti 
mukana. Keskuskeittiöhank-
keen tiimoilta olemme tietys-
ti tyytyväisiä siihen, että ruu-
an valmistus Suodenniemel-
lä jatkuu”, Vuorenmaa sanoo. 
Kunnan ruokapalveluita aio-
taan tulevaisuudessa keskit-
tää Hopulle valmistuvaan kes-
kuskeittiöön, jolloin useiden 
pienten laitoskeittiöiden toi-
minta lopetetaan. 

Terveyskeskus-
palveluista 
pidetään kiinni
Hammashoidon palvelui-
den siirtyminen Mouhijär-
velle harmittaa suodennieme-
läisiä yhä. ”Tehty päätös oli-
si ollut ymmärrettävissä, jos 
kirkonkylien välillä olisi toi-
miva julkinen liikenne, mutta 
kun ei ole”, Vuorenmaa tuhah-
taa. Suodenniemeläiset ovat 
Vuorenmaan mukaan tottu-
neet matkustamaan palvelui-
den perässä, mutta rajansa 
kaikella. 

Tällä hetkellä terveyskes-
kuspalvelut ovat suodennie-
mellä huolenaihe numero yk-
si. ”Väestön ikärakenne on 
vanhusvoittoinen, joten ter-
veyskeskuspalveluiden tarve 
on suuri. Laboratoriopalve-
luita tarvitsee moni, ja palve-
lu toimii, vaikka sitä on saata-
vissa vain yhtenä aamupäivä-
nä viikossa. Kun toiminta on 
kustannustehokasta, sen pitäi-
si jatkua myös tulevaisuudes-
sa”, Vuorenmaa perustelee ja 
suosittelee palvelun keskittä-
mistä tiettyihin aikoihin myös 
joillekin muille Saspen toimi-
pisteille. 

Aktiivista 
yhdistystoimintaa 
”Eläkeliiton Suodenniemen 
osasto, Putajan Ponsi ja Lah-
denperän maatalousnaiset ja 
tietenkin meidän Suodennie-
mi-Seura”, luettelee Vuoren-
maa Suodenniemen aktiivi-
simpia yhdistyksiä. Virkistys-
toiminnan lisäksi yhdistyksis-
sä ylläpidetään talkoohenkeä. 
Sastamalan museon toivees-
ta Suodenniemi-Seura pitää 
talkoovoimin auki kotiseutu-
museota kesäviikonloppuisin. 
”Toivon, että kesämökkiläi-
set ja muut ohikulkumatkalla 
olevat piipahtaisivat museos-
sa. Kannattaa tulla kauempaa-
kin”, Ossi Vuorenmaa vinkkaa.

Innokaiden talkoolaisten 
työpanosta ja kaupungin ta-
loudellista tukea Suodenniemi-
Seuran puheenjohtaja toivoo 
Kelarannan uimaranta-alu-
een kunnostamiseen. ”Uima-
rannasta etelään suuntautuvan 
niemen päästä ulottuu kasvilli-
suus pitkälle rannasta, ja tämä 
vaikeuttaa veden vaihtumis-
ta uimarannalla. Epämiellyt-
tävän limottumisen estämisek-
si kasvillisuus pitää niittää Ke-
larannasta Salmen sillalle saak-
ka. Alueella oleva laavu kaipaa 
myös kunnostusta”, Vuoren-
maa selvittää. Vuorenmaan 
mukaan alueesta olisi kehitet-
tävissä pienellä vaivalla virkis-
tysalue luontopolkuineen. 

Suodenniemellä, niin kuin 
muuallakin, talkoolaisten kes-
ki-ikä nousee nousemistaan. 
Vuorenmaa on huolissaan tal-
koohengen ja kyläyhteisöjen 
säilymisestä. ”Enemmän tar-
vittaisiin nuoria mukaan ky-
läyhdistystoimintaan. Suo-
denniemelle pitää muutenkin 
saada uusia asukkaita, mielui-
ten lapsiperheitä”, Vuorenmaa 
sanoo ja heittää pallon kau-
pungin päättäjien suuntaan. 
”Kaupungin pitäisi markki-
noida Suodenniemen tontte-
ja aktiivisemmin, ja tonttien 
tulisi olla esillä samalla taval-
la kuin Vammalan ja Mouhi-
järven tontit”. 

Suodenniemi-Seu-
ran puheenjohtaja Ossi 
Vuorenmaa iloitsee toi-
mivasta matonpesupai-
kasta. 

Suodenniemen koti-
seutumuseon seutu on 
yleisilmeeltään varsin 
idyllistä.

Ossi Vuorenmaa ja Sastamalan museon johtaja Maria Pietilä toivovat kävijöitä kotiseutumuseoon. Se 
on avoinna kesä-heinäkuussa lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11-15.

Vasemmistoliiton 
kunnallisjärjestöllä 
kulttuuritapahtuma
Vasemmistoliiton Sasta-
malan alueen kunnallis-
järjestö järjestää Äetsän 
palokunnantalolla kult-
tuuritapahtuman ensi vii-
kon perjantaina.

Tapahtumassa vierai-
lee Claes Andersson, jo-

ka soittaa jazzia ja kertoi-
lee ajatuksiaan maailman 
menosta. 

Mukana on myös pir-
kanmaalaisia kansanedus-
tajaehdokkaita. 

Tapahtuma alkaa kel-
lo 16.

Ruusukahvilassa 
tuoksuu kesä
Karkun rautatieaseman 
Ruusukahvila avaa jälleen 
ovensa tiistaina 29.6. kel-
lo 13. Virkistävä kahvin-
tuoksu täyttää aseman ko-
dikkaan odotushuoneen. 
Pöydän ääreen voi pysäh-
tyä kahvikupposelle, jutte-
lemaan ja kuulostelemaan 
paikkakunnan uutisia tai 
vain nauttimaan tunnel-
masta. Tarjolla on kahvin ja 
kastamisen lisäksi jäätelöä.

Entisessä lipunmyynti-
kammarissa on  erilaisia 
kädentöitä kotiin viemi-

seksi tai tuliaispussiin pa-
kattavaksi. Kylän emännät 
ovat leiponeet myyntiin 
niin makeaa kuin suolais-
ta maistuvaista. Kirpputo-
rikin kuuluu asiaan.

Kahvikupposelle pää-
see myös kiskojen tuoma-
na, sillä kaikki Pori-Tam-
pere -radan henkilöjunat 
pysähtyvät  Karkussa.

Kahvila on avoinna tiis-
taista sunnuntaihin kello 
13 - 19 ja pyörii Karkun 
kotijoukkojen uusiutuval-
la talkooenergialla.

  Oikaisu

Viime viikon lehteen oli men-
nyt virheellisesti vanha Sas-

tamalan kaupungin ilmoitus. 
Alueviesti pahoittelee.


