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Muistin tueksi!

Bethover -tuotteen ostajalle 
pelikortit kaupan päälle!

Bethover -tuotteen ostajalle 

rajoiteּמu
erä

pelikortit kaupan päälle!

ma-pe 9-18 ja la 9-14   , 044-5025300

ma-pe  10-16 (27.7. asti 10-15) , 044-5025301

ma-pe 9-16 , 044-5025302

Loimaa on yli 16 000 asukkaan sujuvien palvelujen 
seutukaupunki keskellä Lounais-Suomea. Hyvät ja kat-
tavat palvelut tarjoavat asukkaillemme ja täällä vierai-
leville monia mahdollisuuksia harrastuksiin ja virkistäy-
tymiseen.  Monipuolisen yrityskentän ja kaupanalan 
myötä palveluja on tarjolla monipuolisesti.

Loimaan kesää ilahduttavat tänäkin vuonna monet 
asukkaita ja vieraitamme viihdyttävät tapahtumat.

Rompeloimaa on näistä näkyvimpiä. Tapahtuma 
on laajentunut kaupungin keskustaan ja torin ympä-
ristöön. Ohjelmistoon kuuluu monia tempauksia ja 
tapahtumia, joista kaikille löytyy varmasti useampia 
’’täysosumia’’.

Julkaisija: 
Loimaan kauppa ja palvelut yhdistys ry

Layout ja taitto: 
Sari Kares 
Päätoimittaja: 
Leena-Maija Pärssinen, Trival Oy - 
Mainos- ja mediatalo

Toimittaja: Maria Suomi ja Johanna 
Lehtola

Tuttujen juttujen ohella tänäkin vuonna mukana on 
jälleen myös uusia ideoita. Rompeloimaa tuo säpinää 
ja elinvoimaa kaupungin keskustaan. Koko Loimaa on 
mukana menossa. Kauempaakin kannattaa lähetä 
katsomaan ja kokemaan tapahtuman monipuolisuus.

Tilaisuus ei ole tarjolla meille ilman vahvaa tausta- 
ja talkootyötä. Lämpimät kiitokset kaikille tilaisuuden 
järjestelyistä vastaaville!

tervetuloa Rompe-Loimaalle!
Toivotan Rom-

peloimaa-tapahtu-
maan osallistujille 
mukavia kesän ko-
hokohtia Loimaalla.

Jari Rantala
kaupunginjohtaja

Ohjelmistoon kuuluu monia tempauksia ja 
tapahtumia, joista kaikille löytyy varmasti 

useampia ’’täysosumia’’.

koettavaa. On oripääläisten voimainnäyte OKRA, on 
todella laaja kulttuuritarjonta kesäteattereineen ja 
muutama musiikkifestari. Urheilurintamalla on juuri 
valmiiksi saatu uusi jalkapallostadion. Kesäisellä toril-
la katselin katukoristurnausta vanhan koulukaverini 
kanssa. Häneltä tuli jälleen yksi kuolematon lause. ”Pit-
tää varmaan valittaa kaupunkille ko ei meinaa aika riit-
tää kaikkiin kesätapahtummiin ko niitä on ihan liikaa.”

Tuo huumorilla esitetty lause kuvastaa kuitenkin 
valitettavan hyvin meidän jurojen loimaalaisten suh-
tautumista omaan seutukuntaamme, ja sen moni-
muotoisiin mahdollisuuksiin.

Onnittelen sinua hyvä lukija, kun olet jaksanut lu-
kea haja-ajatelmiani tähän asti, sinä tuskin kuulut niihin 
puskista huutelijoihin, joille mikään ei riitä, ja jotka vaa-
tivat aina vain enemmän, tekemättä kuitenkaan itse 
mitään yleisen viihtyvyyden parantamiseksi.

Loimaalla on paljon yksilöllisiä kauppoja ja palvelu-
tarjontaa. Sellaisia mitä ei suuresta maailmasta löydy. 

Loimaan Kauppa ja Palvelut yhdistys, tutummin Kaup-
pala, on saanut alkunsa muutaman kauppiaan halusta 
tehdä yhteistyötä.

Nyt vuosia myöhemmin Kauppala-yhdistyksellä on 
yli 130 jäsenyritystä, ja yhdessätekemisen riemu on 
huipussaan.

Kauppala-yhdistys ei ole juurikaan luonut uusia ta-
pahtumia, vaan pyrkii kokoamaan yhteen seutukunnan 
toimijat, ja aktivoi jäsenyrityksiä iloiseen yhteistyöhön 
eri tapahtumissa.

Näkyvintä yhteistyö on Rompepäivien aikaan. Pel-
toisten kyläyhdistyksen synnyttämä ja kasvattama 
upea tapahtuma on muutaman vuoden aikana kas-
vanut suureksi Rompeloimaa kokonaisuudeksi. Aidon 
ja alkuperäisen Rompepäivän tämä kasvaminen on 
säästänyt liiallisilta muutoksilta. Rompepäivä Peltoi-
sissa vaalii kunniakkaita perinteitä, ja on kasvanut 
omillaan koko Loimaan yhdeksi päätapahtumaksi. Nyt 
kun me muutkin tekijät olemme alkaneet tehdä yh-
teistyötä, on Rompepäivien yleisöllä entistä enemmän 
koettavaa koko Loimaan alueella. Tätä on yhteistyö 
parhaimillaan, kaikkien eduksi.

Loimaan seutukunnalla on koko ajan nähtävää ja 

Täällä yrittäjät 
ovat itsenäisiä 
persoonia, kai-
kella tekemisel-
lä on kasvot.

Pitää ol-
la kiinostunut 
omasta elinym-
päristöstään, 
jotta voi nähdä 
lähelle.

M a a i l m a n 
m e t r o p o l i k s i 
Loimaa ei kas-

Loimaa on elinvoimainen 
ja viihtyisä maaseutukau-
punki, jossa arki sujuu. On 
tilaa elää ja asua. Keskei-
nen sijainti ja toimivat kul-
kuyhteydet tuovat Etelä-
Suomen isot kaupungit 
lähelle.

Joustavan ja ystäväl-
lisen palvelun maaseutu-
kaupunki tarjoaa monipuo-
liset julkiset ja kaupalliset 
palvelut sekä hyvät kou-
lutus- ja harrastusmah-
dollisuudet kaikenikäisille. 
Maaseudulla on luonto ja 
rauhaa sekä turvallinen 
ympäristö, on tilaa hengit-
tää ja hengähtää.

Teksti: Johanna Lehtola

lualat ja julkinen sektori 
tarjoavat tekijöille lukuisia 
uravaihtoehtoja. Eri alojen 
yrityksissä löytyy huippu-
osaamista ja kasvunäky-
mät ovat valoisat. Entä-
pä yrittäjäksi Loimaalle? 
Maaseutukaupunkiin eri 
alojen yrityksiä vetävät 
edulliset kustannukset ja 
myönteinen yritysilmapiiri.

Miksi muuttaa 
Loimaalle?

Kati Varjus, 45v, paluu-
muuttaja Espoosta v. 
2010:

”Nelilapsinen per-

Loimaan Seurahuone luotsaa perinteisiä Rompeiltamia – 
tänä vuonna tansseja tähdittää janne tulkki
Loimaan perinteiset Rompepäivät alkavat tänäkin 
vuonna Rompeiltamilla. Tänä vuonna perjantain ilta-
missa esiintyvät Janne Tulkki, Tulinen Sydän ja Poika 
ja Jukka. Iltamat järjestää Loimaan Seurahuone, joka 
on järjestänyt Rompeiltamia jo monien vuosien ajan ja 
nähnyt tapahtuman kehityksen. 

Loimaan Seurahuoneen yrittäjä Greta Grönholm 
kertoo, että ennen kaikkea iltamien tarkoitus on levit-
tää hyvää mieltä. 

— Rompepäivillä on aina ollut mukava, letkeä il-
mapiiri. Ihmiset nauttivat toistensa seurasta, tulevat 
katsomaan rompetta ja tavaraa, ehkä tuttaviaankin. 
Illalla luvassa vielä musiikkia. Tämä on perinteikäs ta-
pahtuma ja iltatanssit ovat vahva osa sitä. Onkin ollut 
tärkeää, että esimerkiksi perjantai-illan Rompetanssit 
ovat ilmaistapahtuma, sanoo Grönholm.

Perjantaina pääesiintyjä Janne Tulkki viihdyttää 
tanssijoita, mutta myös lauantaina Loimaan Seura-
huone on vahvasti mukana Rompepäivillä. 

— Lauantaina tarjoilemme virvokkeita ja hieman 
syötävää rompettajille, kertoo Grönholm.

Luontevaa paikallista toimintaa

Rompeloimaa on vuosien saatossa kasvanut. Nykyään 
tapahtumaan odotetaan jopa 10 000 kävijää. Tämä 
on huomattu myös Loimaan Seurahuoneella. 

— Tapahtuma on kasvanut ja se on tullut isommak-
si myös meille. Lasken tämän Loimaan Seurahuoneel-
le mukavaksi ja luontevaksi paikalliseksi toiminnaksi, 

jossa ei oikeastaan ole tarkoitus tehdä edes voittoa. 
Peltoisten kyläyhdistys on tehnyt hyvää työtä ja meillä 
on hyvä yhteistyö ollut monen vuoden ajan Rompe-
päivillä. Tapahtumaan osallistuu nykyään aika moni 
muukin loimaalainen yritys. 

Vuosien ajan mukana olleella Greta Grönholmilla 
työpäivät Rompepäivien aikana venyvät ja paukkuvat. 
Eräs vuosi on jäänyt erityisesti mieleen. 

— Se ei tosin ole mukava muisto, mutta yhtenä 
vuonna meillä meni kaljakone rikki, Grönholm nauraa 
muistolle.

Rompeiltamien suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin 
ja paikallisuuteen halutaan panostaa. 

— Työ on monesti sellaista, että sitä ei ollenkaan 
nähdä. Aikaa menee kuitenkin ihan siihen, että mieti-
tään kuka olisi tälle vuodelle hyvä esiintyjä ja millainen 
esiintyjäsetti järjestetään, millaisessa järjestykses-
sä teltat rakennetaan tapahtuma-alueelle ja suun-
nitellaan tilattavat ruuat ja juomat., luettelee Greta 

Yhdessä kehitämme kauppalaa

monipuolinen maaseutukaupunki Teksti: Anna Mustikkamäki
Markkinointisihteeri / Loimaan kaupunki

”Pittää varmaan valittaa kaupunkille ko ei 
meinaa aika riittää kaikkiin kesätapahtummiin 

ko niitä on ihan liikaa.”

valtavirran mukana. Yrit-
täjyys nousi vaihtoehdok-
si, kun löysin oman alani 
hyvinvointipalveluiden pa-
rista ja rohkeuden lähteä 
kulkemaan sitä kohti. Pie-
nellä paikkakunnalla sana 
kulkee hyvin, uusi yrittäjä 
saa helpommin asiakkai-
ta ja kilpailua on vähem-
män. Täällä oppii myös 
tuntemaan ihmisiä ja on 
yhteisöllisyyttä. Maaseu-
dulla on hyvä asua, kun 

Loimaalta löytyy asu-
miseen vaihtoehtoja mo-
dernista kaupunkiasumi-
sesta aina maaseudun 
vanhoihin kyläkouluihin. 
Tontit ovat isoja ja edul-
lisia sekä keskustan lie-
peillä että maaseudun 
vireissä ja yhteisöllisissä 
kylissä. Keskusta-alueen 
tontit ja asunnot ovat kä-
velyetäisyydellä lapsiper-
heiden ja senioreiden pal-
veluista. Tonttikampanjan 
aikaan on mahdollisuus 
löytää paikka unelmiesi 
kodille puoleen hintaan!

Töihin Loimaalle? Teol-
lisuus, maatalous, palve-

heemme muutti Espoosta 
kotipaikkakunnalleni Loi-
maalle, jossa asuminen 
on edullista, on turvallista 
ja tilaa hengittää tiiviin ur-
baaniasumisen jälkeen. 
Löysimme Loimijoen ran-
nalta omakotitalon, jonka 
ikkunoista avautuu ihana 
jokimaisema peltoineen 
ja metsineen kerrostalo-
seinien sijaan. On kuin oli-
si muuttanut kesämökille, 
jossa pääsee vaikka joka 
päivä suoraan omalta pi-
halta uimaan, on tilaa ja 
rauhaa. Merkittävä sysä-
ys muutolle oli myös pie-
nemmät koulut ja luokat, 
joissa on lapsille rauhalli-
sempi oppimisympäristö. 
Kaikki arjen päivittäista-
varat löytyvät Loimaalta, 
liikenne ja parkkeeraus 
on sujuvaa ja helppoa. 
Palvelut ovat toimivia ja 
joustavia, mikä tuo suju-
vuutta arkeen. Loimaalta 
löytyy myös monipuolista 
tapahtumatarjontaa.”

Anniina Siivola, 36v, 
muuttaja Tampereelta v. 
2006:

”Muutin Loimaalle kun 
tutustuin mieheen, joka 
oli jo aiemmin muutta-
nut paikkakunnalle saa-
tuaan töitä paikallisesta 
kansainvälisestä teol-
lisuusyrityksestä. Kah-
den tyttäremme kanssa 
maaseudulla on hyvä 
asua, on rauhallista eikä 
ole ylimääräistä hälinää, 
pystyy keskittymään oi-
keisiin asioihin. On hel-
pompi löytää ”oma juttu” 
eikä niin helposti ajaudu 

harrastuksena ovat eläi-
met ja mm. liikuntahar-
rastuksille löytyy paljon 
vaihtoehtoja. Arjen palve-
lut ovat toimivia ja lähellä, 
ei mene aikaa siirtymisiin 
ja kulkeminen on helppoa. 
Loimaalta on yhtä lyhyt 
matka joka paikkaa, Loi-
maa on keskellä!”

He löysivät Loimaan, löy-
dä sinäkin!
www.kotiloimaalta.fi 

Jakelu: 
Loimaan, Forssan, Huittisten, Hump-
pilan, Oripään, Someron, Säkylän, 
Urjalan ja Auranmaan talousalueille. 
Lisäksi jakelupistejakelua
Julkaisupäivä: 23.7.2018 ja 
25.7.2018
Painopaikka: Alma-Manu, Tampere

Rompeloimaa-lehti on luettavissa 
myös sähköisenä digilehtenä osoit-
teissa www.rompeloimaa.fi ja www.
loimaankauppala.fi

va. Yhdessä voimme kehittää Loimaata vielä viihtyi-
sämmäksi ja turvallisemmaksi paikaksi myös tuleville 
polville.

Martti Koskinen
Puheenjohtaja
Loimaan Kauppa ja Palvelut 
yhdistys

Grönholm.
— Paikallisista yhtyeistä illalla esiintyy Poika ja 

Jukka. Meillä on jokaisena vuonna ollut Rompe-
päivillä paikallinen yhtye esiintymässä. Paikallinen 
yhtye Rompepäiville on minun keinoni tukea paikal-
lisia yhtyeitä. Ihmisetkin pitävät paikallisista muu-
sikoista ja koen, että jos löytyisi lisää paikallisia 
bändejä, jotka sopisivat perinteiseen markkina-
tunnelmaan, niin heitä esiintyisi varmasti lisääkin, 
pohtii Grönholm.

Sanni, Saija ja Ida-Maria

Turuntie 15, 32200 Loimaa

Sanni, Saija ja Ida-MariaSanni, Saija ja Ida-Maria

Tulinen SydänTulinen Sydän

Poika ja Jukka Poika ja Jukka 

Loimaan KeilahalliPeltoisten iltamat

Janne TulkkiJanne Tulkki
klo19.00

klo22.00
klo21.00

klo20.00

3.8.20183.8.2018

Turuntie 6, Loimaa | (02) 762 4200  
Ma-to  9-17, pe  9–18, la  9–14 (4.8. 9-15)
www.ribbon.fi

SISUSTUSTALO RIBBON

TAKAPIHAPÄIVÄ 
LA 4.8.KLO 9-15 Sisäpihalla  

ja sisätiloissa 
3 kerroksessa!

-70%
VAATTEET
KAIKKI KESÄN

129,-
Kanto puu-/lehti- 
teline (169,-)

artek

Ihana luonnonmateriaali,  
kolme väriä, neljä kokoa:
90 cm 24,-
120 cm 43,-

160 cm 76,-
200 cm 122,-

pyöreät summer
juuttimatot

29,-karahvi (49,95)

OMAVALMISTESOHVIA 
ALKAEN  890,- (1780,-)

99,-

Combonibili
valkoinen, 
3-osainen
(133,-)

Paljon 
mattoja-50%
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Rompeloimaata käynnistellään jo keskiviikkona 1.8. 
Silloin Kauppalankadulla on tiedossa tanssit ja moni-
puolisesti ruokaa.
Katutanssien tahdit takaa kello 18—20 Lasse Laak-
sonen & Hotline ja askeleet opettaa tanssikoulu Ha-
LaTa. 

— Nyt kannattaa lähteä hakemaan vauhtia ke-
pein tanssiaskelin kauempaakin, suosittelee Wan-
han Kanalan yrittäjä Jaana Pirttisalo-Mäkelä. 
Katutanssien järjestämisestä vastaavat Wanha Ka-
nala ja Loimaan Hurrikaani.

Tanssien ohessa avautuu Rompet-
ta ja ruokaa -katukeittiö Vesikoskenkadun ja 
Kauppalankadun kulmassa kaupungintaloa vastapää-
tä kello 17.30—20. Listalta löytyy mm. suuren suosion 
saanut maalaishampurilainen ja lapsille minimaalais-
hampurilainen.

Rompetta ja ruokaa -tapahtuma jat-
kuu perjantaina 3.8. toripäivänä kello 8—13 
Pikku Wanhan Kanalan terassikulmalla.  
Varsinaisena Rompepäivänä lauantaina 4.8. kello 
8—16 Rompetta ja ruokaa laajenee Pikku Wan-
han Kanalan terassikulmalta Kauppalankadulta 
Vesikoskenkadun reunamille. Samassa paikas-
sa toimii silloin myös viihdenurkkaus. Ohjelmaa 

Rompeviikko alkaa kauppalankadulta

www.citikkahuolto.fi

MONIPUOLINEN
AUTOHUOLTO

 

 

Luotettavaa tehokkuutta Loimaalta 

 Kosteusmittaukset   

 

                       WWW.klkcontrol.fi         050 40 66 281 

 
 

  

 

Keskellä kiivainta lomakautta Bisons ei sen sijaan le-
pää laakereillaan, vaan valmistautuu jo kovaa vauhtia 
tulevaan koripallokauteen. 

Viime kaudella Divisioona B:ssä pelannut Bisons oli 
kauden mittaan suvereeni, kärsien runkosarjassa vain 
yhden tappion. Pudotuspeleissä vain Helsingin NMKY 
onnistui kertaalleen kaatamaan Biisonilauman kotiluo-
lassaan. Näin ollen Bisons palaa pienen kierroksen 
jälkeen alkavalle kaudelle maan toiseksi kovimmalle 
sarjatasolle Divisioona A:han. Viimeksi Loimaan Ko-
rikonkarit nousivat sarjaan kaudella 2008—2009.  
Bisonsin liigavuosien aikana divari jaettiin nykymuo-
toonsa: A- ja B-divisiooniin. 

Alkavalla kaudella Bisons saa vastaansa mm. Ko-
risliigaan vahvasti tähtäävän Lahti Basketball-joukku-
een, legendaarisen Torpan Pojat sekä Kristikan Turus-
ta. Kauden aikana loimaalaiset näkevät taas hieman 
enemmän bussielämää, kun pelimatka Oulun Ynnin 
vieraaksi tulee ajankohtaiseksi.

Viime kauden joukkueesta moni runkopelaaja jat-
kaa pelejään sarjatasoa ylempänä. Esko Salonen 
jakaa palloa Bisonsin takakentällä ja Rasmus Martti-

tule tapaamaan bisonsin pelaajia
nen jatkaa toisena tuttuna takapelaajana. Juho-Matti 
Henttonen, Markus Lammela sekä Petteri Ruutiai-
nen jatkavat Bisonsin kokoonpanossa myös alkavalla 
kaudella. Uutena nimenä Lahdesta saapuu Ville Kar-
vonen tuomaan monipuolisuutta laituriosastolle. 

Salon Vilppaan paidassa pelaava Riku Laine tuo 
oman panoksensa Bisonsin kokoonpanoon mahdol-
lisuuksien mukaan. Rinnakkaislisenssillä Korisliigaa 
pelaava Laine harjoittelee siis enimmäkseen Vilppaan 
kanssa, mutta on ajoittain käytettävissä myös Bison-
sin paidassa. Viime kaudella Laine pelasi rinnakkaisli-
senssillä Vilppaan ja Kaarinan Uran joukkueissa. 

Joukkueessa jatkavat Loimaan Korikonkareiden 
kasvatit Juuso Mäkilä, Eemeli Hollo, Saku Repo, 
Elmeri Aulasuo. Uusvanhana Korikonkarina paluun 
Loimaalle tekee Emil Hannula. Tavoitteena onkin ke-
hittää nuoria pelaajia ja antaa heille entistä enemmän 
vastuuta. 

Sarjassa on sallittu kolmen ulkomaalaispelaajan kiin-
tiö, mutta Bisons lähtee kauteen yhdellä tai korkeintaan 
kahdella vahvistuksella. Bisonsin päävalmentaja Arttu 
Mannelin on luottavainen tulevan kauden kokoonpanoon: 

Kuva: Pekka Levomäki

Viime kauden päätteeksi Bisons juhli 1B-divisioonan 
mestaruutta.

SISUSTUS, MUOTI, LAHJATAVARAT, KANKAAT JA SUKLAAKAHVILA
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Meiltä löydät mm. Marimekko, 3 kaverin jäätelö, Minna Parikka, 
Miss Etoile, Laurie, Fondaco, S.Oliver, Le pere Pelletier...

AnneMari'sissa ja Kuulto Shopissa
kaikki tuotteet OSTA 3 MAKSA 2,

(tarjoamme edullisimman)
myös ALE tuotteet (Ei koske tilaustuotteita)

Suklaakahvilassa
kaikki irtosuklaat

euron kappale

Arvotaan kävijöiden kesken 

100€ lahjakortit 

molempiin liik
keisiin

ROMPEPÄIVÄNÄ

Tammela, Forssa, Jokioinen,
Humppila, Ypäjä,  Koijärvi, Urjala.

KALLIO- JA SORAKIVIAINEKSIA
TOIMITETTUNA:

Puh. 020 161 6270
Hämeen Kuljetus Oy • Forssa
www.hameenkuljetus.fi

Kappaletavara-ja Muuttokuljetuksia, 
pakettiauto pienempiin kuljetuksiin

0400-535409
www.kuljetuskallionpaa.fi

on luvassa aina tunnin välein kello 10.30 alkaen. 
Rompeviikon päättää Kyösti Mäkimattilan ja Varjo-
kuvan ulkoilmakonsertti -tapahtuma Wanhassa Ka-
nalassa Niinijoella sunnuntaina 5.8. kello 17. 

www.kankareenpaalutus.f i

T E R Ä S PA A L U T U K S I A

050 5273 614 
myynti@kankareenpaalutus.fi

— Joukkue on muutamaa vahvistusta vaille valmis 
ja hyvältä näyttää. Pelaajarunko säilyy viime kaudelta 
tuttuna ja omilta junioripelaajilta odotamme entistä 
suurempaa roolia. 

Bisons on vahvasti mukana Rompeloimaa-tapahtu-
massa. LoKoKon uudella toimistolla Kauppalankadulla 
voi päivän mittaan käydä moikkaamassa pelaajia ja 
taustahenkilöitä. Tarjolla on myös leikkimielistä heit-
tokisaa, kausikorttien myyntiä sekä uusia fanituotteita. 

SU 5.8.2018 KLO 17
Konserttitapahtuma Wanhan Kanalan pihapiirissä

VARAUKSET: p. (02) 721 8979, asiakaspalvelu@wanhakanala.�
Oripääntie 1120, 32140 Niinijoki  |  www.wanhakanala.�

Kyösti Mäkimattilan “Hovin Parhaat”-sarjan 
Tyrnistä kaurapuuroa ja Hovin parasta sinappia.

MAISTATUKSESSA

KAHVILA,
GRILLI JA

TILAPUOTI
palvelevat

 koko illan ajan!
Oripään Osuus-
pankin jäsenille!

ERIKOISETU

25€
LIPUT

Kananmunien 
suoramyynti

Pakkaamotunnus FI200

Myymme kananmunia suoraan kanalalta 
kahdessa osoitteessa: 
Kojonkulmantie 183, Alastaro
Saarenmaantie 95, Orisuo

Kananmunien 
suoramyynti

• Betonilaatat  • Pesubetonilaatat
• Vesikupit ja -kourut  • Reuna-, piha- ja muurikivet  • Porraselementit  • Betonipatsaat

Pihojen, puutar hojen ja puistojen 
rakentamiseen ja koristeluun sopivia 
korkealaatuisia betonituotteita.

Seppäläntie 192, 
32210 Loimaa 
P.  050 350 6983

www.jormalaaksonen.net

• Ym. ym.
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Loimaan Pienviljelijäyhdistys ja naavanaiset  luottavat perinteiseen Rompeloimaa-
ohjelmaansa. Tänäkin vuonna torilla on nähtävillä komea katras vanhoja menopelejä.
— Odotettavissa on, että nelisenkymmentä traktoria saapuu paikalle, arvioi Loi-
maan Pienviljelijäyhdistyksen rahastonhoitaja Ilari Kouri.
Tiedossa on jännittävä mittelö traktorin vedossa.
— Vetokilpailu herätti viime vuonna suurta mielenkiintoa. Paljon porukkaa oli kat-
somassa, Kouri muistelee.
Kisa alkaa puoliltapäivin. Kilpailussa on omat sarjansa naisille ja miehille sekä tänä 
vuonna myös ryhmille.
— Viime vuonna vetokisa innosti ryhmiä kilpailemaan keskenään. Nyt järjeste-
tään ryhmävetokisa niin, että ryhmät vetävät traktoria eri suuntiin eli köyden-
vedon malliin, kertoo Loimaan Naavanaisten puheenjohtaja Karoliina Kirvelä. 
Rompepäivän iloksi järjestetään myös leikkimielinen löylynheittokilpailu.
— Voittaja saa pokaalin muistoksi. Kannattaa poiketa kokeilemaan löylynheittotai-
toaan, Kirvelä vinkkaa.
Naavanaisten teltassa on tarjolla kahvia, pullaa, makkaraa ja vohvelia. Masinistit 
järjestävät torille musisointia.
Vanhat traktorit ovat torilla kello 9—14.

masinistit valtaavat taas torin

”omalla tyylillä, hurtilla 
huumorilla ja hyvillä kengillä”
Anneli Oksanen ottaa uusinnan traktorinvetokilpailussa. 

Traktorit saapuivat viime vuonna komeassa letkassa torille. Kuva: Karoliina Kirvelä

Masinistit pitävät myös musisoiden huolen siitä, että torilla riittää tunnelmaa. 
Kuva: Karoliina Kirvelä

Anneli Oksasen tyylinäyte viime vuodelta. 
Kuva: Leena-Maija Pärssinen

Teksti: Maria Suomi

Paikallinen rotaryklubi tuo Rompeloimaaseen aiempaa enemmän pörinää. Rotary 
Rally kerää Loimaan keskustaan harrasteajoneuvoja, mutta tänä vuonna myös 
uudempia menopelejä.
— Loimaan laatuautosta tulee uusia autoja näytille, kertoo Loimaan Rotaryklubin 
presidentti Kalle Huitti.
Rotary Rally -idean isä, somerolainen past-kuvernööri Erik Stenström odottaa, 
että Rompeloimaassa nähdään ainakin 80 autoilijaa. 
— Rallyyn kutsutaan kaikki Suomen harrasteautoilevat rotarit Kalajokea ja Itä-
Suomea myöden. Jonain vuosina on ollut mukana myös moottoripyöriä ja kuorma-
autojakin.
Rotary Rally on aiemmin järjestetty pääosin Somerolla, mutta tänä vuonna se 
keskittyy Loimaalle. 
— Se vaatii innokasta talkoomieltä, että rallyn kaltainen harrasteajoneuvotapah-
tuma saadaan järjestettyä, kuvailee piirin kuvernööri, Someron rotareiden Mikko 
Lindeman. 
Rompeloimaassa järjestettävä tapahtuma palvelee Lindemanin mukaan hyvin 
rotary-yhdistyksen palvelutavoitetta.
— Pääsemme Rompeloimaan kautta osaksi merkittävää pai-
kallista tapahtumaa. Samalla pääsemme antamaan kaikil-
le osallistujille hyviä kokemuksia, iloa ja aktiivisuutta Loimaalle.  
Ja antaa rally paljon myös järjestäjilleen. Lindeman osallistuu ajoneuvokulkueeseen 
omalla vuoden 2003 Saab 95:lla. 
— Olen ollut sen verran monta kertaa mukana Rotary Rallyssa, etten osaa olla 
osallistumattakaan, Lindeman naurahtaa ja jatkaa:
— Itsellä tässä on päällimäisenä hyväntekeväisyyden tekeminen. 
Erik Stenström muistuttaa, että harrasteautoilijat ovat keränneet ral-
lyä varten sponsorirahaa yrityksiltä. Summa lahjotetaan paikalliselle koh-
teelle. Viime vuonan rahat lahjoitettiin syrjäytyneiden nuorten hyväksi. 
Toisenlaistakin hyväntekeväisyyttä on tiedossa. Loimaan Rotaryklubi on aloittanut 
yhteistyön Loimaan Kiven kanssa.
—Rotary-laatat tulevat myyntiin Rompepäivänä torilla Rotary-teltassa. Os-
tamalla laatan tukee paikallista hyväntekeväisyyttä, Kalle Huitti kuvailee. 
Torilla pääsee myös pomppulinnaan sekä testaamaan polkupyöräilyosaamista.
— Järjestämme yhdessä Loimaan Ladun ja Loimaan Pyörähuollon kanssa polku-
pyörillä ajettavan taitoajokisan, Huitti jatkaa.

Rotary Rally tekee 
hyväntekeväisyyttä Teksti Maria Suomi

— Lähdin kisaan 
raa´alla voimalla ja il-
man minkäänlaista tyy-
liä, naurahtaa loimaa-
lainen Anneli Oksanen. 

Oksanen oli viime 
vuoden Rompeloi-
maassa utelias ja päät-
ti kokeilla, miten ison 
ponnistuksen vaatii 
saada traktori liikkeel-
le. Hän osallistui Pien-
viljelijäyhdistyksen sekä 
Naavanaisten järjestä-
mään traktorinvetokil-
pailuun.

—  Vedin traktoria 
silloin elämäni ensim-
mäistä kertaa. Muu-
tamat kaverit ovat 
osallistuneet trakto-
rinvetokilpailuun aiem-
minkin ja kannustivat 
kokeilemaan. 

Ihan ummikkona 
Oksanen ei kuitenkaan 
vetokisaan lähtenyt, 
sillä naiselta löytyy ur-
heilutaustaa. Voimaa 
on kertynyt olympia-
painonheiton treenaa-
misessa. Traktorit sen 
sijaan ovat melko vie-
raita vempeleitä.

— Hankalin vaihe 
oli saada pyörät pyöri-
mään, siihen tarvittiin 
rajuin tempaisu. Ei ollut 
mikään helppo hom-
ma, Oksanen kuvailee.

Oli helppoa tai ei, Ok-
sanen veti kisassa ko-
measti hopealle. Tänä 
vuonna on revanssin 
paikka ja tähtäimessä 
se kiiltävin. 

— Aina täytyy pyrkiä 
parantamaan ja olla ta-
voitteita. 

— Jos olen Rompe-
loimaan aikoihin maise-

missa ja terveenä, otan 
uusinnan, hän lupaa. 

Hurtilla huumorilla ja 
omalla tyylillä kuulemma 
traktorinvetokilpailus-
sa pärjää, veren maku 
suussa ei tarvitse kisa-
ta. Yksi ehdoton vinkki 

Oksasella on: vetokisas-
sa kannattaa suosia hy-
viä kenkiä.

— Itselläni oli viime 
vuonna turvakengät. Avo-
miehelläni oli crocsit, ne 
eivät oikein pitäneet, An-
neli Oksanen naurahtaa. 

  (02) 7211 400 
 (02) 7489 300
 (02) 7211 500
 (02) 7211 300

Verkkokauppa 
avoinna 24/7

L a aja  huo lto  ja va rao sapal vel u,  
l ai t teet  kasa t t u i na  käy nt ikunno ssa!

 
 

 
 

Sähkötoiminen kaasun ohjaus. 
Ohjauksen mukana kääntyvä työvalo.  
Sähköpistoke peräkärrylle. 
Markkinoiden paras aut. 100% neliveto. 

7.990,-

Hydrostaattinen voimansiirto - Tehokas B&S656cc v-twin kaksisylinterinen 
painevoitelumoottori - Combi 94 Leikkuulaite, saatavana myös 103 cm combi-leikkuupöydällä  

•  SALO, Joensuunkatu 5 (02) 7211 400 

Kesän menopelit Sporttikoneesta!

Verkkokauppa 
avoinna 24/7

L a aja  huo lto  ja va rao sapal vel u,  
l ai t teet  kasa t t u i na  käy nt ikunno ssa!

 
 

 
 

Sähkötoiminen kaasun ohjaus. 
Ohjauksen mukana kääntyvä työvalo.  
Sähköpistoke peräkärrylle. 
Markkinoiden paras aut. 100% neliveto. 

SPORTSMAN
570 EFI TRAKTORIMÖNKIJÄ

SPORTSMAN
570 EFI TRAKTORIMÖNKIJÄ

TULE

KOEAJOLLE! 

Sh.4790 €
3.990,-

RIDER 214 TC  ETULEIKKURI

• SALO, Joensuunkatu 5
• SOMERO, Ruunalantie 5
• KAARINA, Hallimestarinkatu 4
• LOIMAA, Lamminkatu 40

Teksti: Maria Suomi

15.890

29.990

22.990

FORD TAKUU 
vuotta tai
100 000 km

18.990

31.990 31.890 34.990

24.980

0 €*
METALLIVÄRI NYT
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Mitä olisi Rompepäivä 
ilman kunnon mootto-
rista lähtevää tuoksua? 
Bensaa Suonissa -ta-
pahtuma tuo Rompe-
loimaalle moottoreista 
ja renkaista lähtevää 
tunnelmaa uusien ja 
vanhojen autojen sekä 
pyörien muodossa. 

Tapahtuma pidetään 
KasaParts-yrityksen ko-
tikadulla Kauppalanka-
dulla, jonne on luvassa 
teltta, oheistuotteita ja 
mahtavia rompetarjouk-
sia. Myös Loimaan Lam-
minkadulta seuraan liitty-
vät Loimaan Konepiste ja 

bensaa Suonissa -tapahtuma kutsuu kauppalankadulle 
testaamaan pyöräilytaitoja ja ihailemaan koneita, sekä 
moottoreita! Teksti: Johanna Lehtola

vanhat autot, joita edel-
lisenä vuonna oli reilut 
kolmekymmentä.

Omat taidot on myös 
hyvä pistää testiin. Loi-
maan Latu ja Loimaan 
Rotaryklubi rakentavat 
kadulle taitoajokisan, jo-
ka ajetaan polkupyörällä. 
Pyöriä on varattu eka-
luokkalaisista eteenpäin 
aina aikuisille asti. Kisaan 
kannattaakin osallistua 
tosissaan, koska kaikkien 
taitoajokisaan osallistu-
neiden kesken arvotaan 
Ship Tekin viikon Rukan 
matka!

Tapahtuma lähtee 
liikkeelle avajaispuheel-
la, jonka tulee pitämään 
Kauppalankadulle Alasta-
ron Moottoriradan halli-
tuksen puheenjohtaja ja 
omistaja Tero Tupala klo 
11.

Loimaan Lamminka-
dulta löytyy kaikkea kat-
seltavaa moottoreista 
ja ilman moottoria kulke-
vista välineistä kiinnos-
tuneille. Yhteistyössä  

Rompeloimaa tuo vilsket-
tä keskustaan. Loimaan 
Kauppala pyrkii helpotta-
maan ruuhkaa tarjoamal-
la lauantaina maksutto-
mia linja-autokyytejä. 

Vuorisen Liikenteen 
linja-autot kiertävät mar-
kettien parkkipaikoilta 
keskustaan ja lähelle 
Rompealueen portteja. 
Bussien kyytiin pääsee 
kätevästi K-Raudan tai 
Tokmannin pysäkiltä.

— Oman auton voi jät-
tää Prisman, K-Citymar-
ketin tai Tokmannin park-
kialueelle. Ei siis tarvitse 
lähteä etsimään parkki-
paikkaa keskustasta, vink-
kaa Kauppala-yhdistyksen 
sihteeri Leena-Maija 
Pärssinen.

Torin ympärillä ole-
vat kadut on rauhoitettu 

koukkaa myös 
Vanhan Vesikos-
ken Koulun kaut-
ta, joten Koululle 
voi jäädä tunniksi 
shoppailemaan . 
Ja paluu tapah-
tuu bussilla takai-
sin Loimaan toril-
le tai Tokmannin 
pysäkille.

Toisen Kaup-
pala-bussin läh-
töpiste on ruo-
k a m a r k e t t i e n 
parkkipaikal la , 
K-Raudan edes-
sä. Bussi kiertää 
Satakunnantien 
kautta Turun-
tielle ja Pikatien 
kautta takaisin 
lähtöpaikkaan.

P a i k a l l i s e t 
partiolaiset toi-
mivat Kauppala-
bussien emänti-
nä ja oppaina. 

— Partiolaiset 
auttavat kanta-
muksissa ja oh-
jaavat oikeilla py-
säkeillä pois. He 
ovat varautuneet 
antamaan opas-
tusta, Pärssinen 
kertoo.

Rompeloimaan ajaksi 
liikenteeltä, joten parkki-
paikkoja tutuilta torialu-
een parkkialueilta ei löydy. 

— Tämänkin takia au-
tojen jättö kauemmaksi 
on järkevää. Pysäköinti 
markettien parkkipaikoil-
la on ilmaista ja busseilla 
liikkuminen keskustaan 
vaivatonta, Pärssinen 
vertaa.

Bussit kulkevat non-
stop -periaatteella eli mis-
tä tahansa Kauppalabus-
sin pysäkiltä voi nousta 
kyytiin ja missä tahansa 
jäädä pois.

Tokmannilta lähtevä 
Kauppalabussi liikennöi 
Pikatielle, siitä Heimolin-
nankatua Väinämöisen-
kadulle ja Oikokatua pit-
kin takaisin Tokmannille. 
Tasatunnein tämä bussi 

kauppalabussit liikennöivät ilmaiseksi

Sporttikone, jotka tuovat 
rompetarjousten lisäksi 
erilaisia koneita ja mön-
kijöitä ihmeteltäväksi. 
Löytyy paikalta Loimaan 
Rotaryklubin järjestämä-
nä pomppulinnakin. Loi-
maan Latu taas huolehtii, 
että tapahtumassa näet 
myös laadukkaita polku-
pyöriä vinon pinon.

Bensaa Suonissa -ta-
pahtuma ei olisi nimensä 
veroinen ilman autoja. 
Loimaan laatuauto tuo 
uusia autoja ihastelta-
vaksi ja unelmoitavaksi 
ja lisäksi samalle alueelle 
tulee Rotary Rallyn kaikki 

tapahtumassa Auto- ja 
Koneliike AKR, Kasa-
Parts,  Loimaan Konepis-
te, Loimaan Laatuauto, 
Loimaan Varaosapörssi, 
Sporttikone, Vuorisen 
Liikenne, HT-Asennus ja 
Värisilmä sekä Turun Ko-
nekeskus.   

Lamminkatu 5 • 32200 Loimaa

Moottoriöljy 
Liqui Moly 5W-40

HC7 5L.

Moottoriöljy 
Liqui Moly 5W-40

HC7 5L.

Renkaanpaikkauspray
King

Renkaanpaikkauspray
King

19,90€19,90€3,90€3,90€

Tarjoukset ovat voimassa 3. - 4.8. tai niin kauan kuin tavaraerää riittää
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Lamminkatu 36, 32200 Loimaa  |  P. 020 799 5600  |  www.akr.fi
Palvelemme: ma 8.30 –18, ti–pe 8.30 –17, la 10 –14

KÄTEVÄST
HUOLTOON

Meiltä ammattitaidolla kaikkien 
merkkien huollot, korjaukset, 
katsastuspalvelut, päästö-

mittaukset ja pesut. Laina-auto
huollon ajaksi käyttöös

tai puhelimitse 020 799 5616 

Varaa aika netissä 
WWW.AKR.FI

Lamminkatu 36, 32200 Loimaa  |  P. 020 799 5600  |  www.akr.fi
Palvelemme: ma 8.30 –18, ti–pe 8.30 –17, la 10 –14

Tykkää 
meistä

TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN AUTOKAUPPA

Lamminkatu 36, 32200 Loimaa  |  P. 020 799 5600  |  www.akr.fi
Palvelemme: ma 8.30 –18, ti–pe 8.30 –17, la 10 –14

KÄTEVÄSTI 
HUOLTOON!

Meiltä ammattitaidolla kaikkien 
merkkien huollot, korjaukset, 
katsastuspalvelut, päästö-

mittaukset ja pesut. Laina-auto
huollon ajaksi käyttöösi!

tai puhelimitse 020 799 5616 

Varaa aika netissä 
WWW.AKR.FI

Tykkää 
meistä

KKAIDEN AUTOKAUPPA

tai puhelimitse 020 799 5616 

Varaa aika netissä 
WWW.AKR.FI

SNJ-416; Volkswagen 
TRANSPORTER umpipa 
Launch edition 2,0 TDI 75; 
-15; 86 tkm; valkoinen 
valkoinen; ; 157g/km; 
H-kirja, P-tutka, Aut.ilm., 
Hillhold, Aluv., Cruise, 
Liukuovi oik., MMI, ; 23800;

FLS-830; Volvo S80 D4 
Classic Business A; -16; 232 
tkm; HARMAA; 3.9/4.3/5.1; 
113g/km; Autom. vaiht., 
1-om., H-kirja, P-tutka, 
Xenon, Aut.ilm., Aluv., 
Cruise, Bluetooth, MMI, ; 
19800;

ZKP-211; Volkswagen GOLF 
Variant Alltrack 2,0 TDI 135 
4Motion DSG; -15; 62 tkm; 
punainen punainen; 
4.6/5.0/5.7; 129g/km; 4x4, 
Autom. vaiht., 1-om., 
H-kirja, P-tutka, Bi-Xenon, 
Aut.ilm., Aluv., Cruise, 
Kosketusnäyttö, MMI, MP3, 
Vetok., Nahkaverh., ; 29800

KNL-600; Volkswagen 
TRANSPORTER 5ov 1968cm3 
A Pitkä/Korkea; -15; 127 tkm; 
punainen; ; 224g/km; 
Autom. vaiht., Alv-väh.kelp, 
H-kirja, P-tutka, Xenon, 
Webasto, Aut.ilm., Hillhold, 
Vetok., Aluv., 2xrenk, Cruise, 
Kosketusnäyttö, Liukuovi 
oik., Lohkol., ; 25900

YJF-117; Toyota AVENSIS 
1,8 Valvematic Active 
Touring Sports A; -16; 
104 tkm; Valkoinen; 
4.8/6.0/8.0; 142g/km; 
Autom. vaiht., H-kirja, 
P-tutka, Aut.ilm., TC, 
Hillhold, Aluv., Cruise, 
MP3, Lohkol., Bluetooth, ; 
23800

OUK-116; Volkswagen CC 
2,0 TDI 130 BlueMotion 
4Motion DSG (MY14; -13; 
105 tkm; valkoinen 
valkoinen; 5.0/5.7/6.7; 
149g/km; 4x4, Autom. 
vaiht., H-kirja, Bi-Xenon, 
Ilmast., Aluv., Cruise, CD, 
Lohkol., Bluetooth, MMI, 
Vetok., ; 26800

ZLN-634; Opel ASTRA 
Sports Tourer Innovation 
1,0 T ECOT 77; -17; 0 tkm; 
harmaa ; 3.9/4.5/5.4; 
103g/km; P-tutka, 
Aut.ilm., Aluv., 2xrenk, 
Cruise, Met.väri, 
Nahkaverh., Sadetunn., 
ESP, ABS, MMI, ; 24900

UYS-852; Skoda OCTAVIA 
2,0 TSI RS DSG (MY14); 
-14; 105 tkm; hopea; 
5.4/6.4/8.1; 149g/km; 
Autom. vaiht., H-kirja, 
Nahkaverh., P-tutka, 
Aut.ilm., ABS, Hillhold, 
Aluv., Cruise, Lohkol., 
Bluetooth, ; 24800

NKV-613; Kia RIO 1,0 
T-GDI ISG 120hv EX 
EcoDynamics (18); -17; 1 
tkm; Hopea; 4.2/4.7/5.6; 
107g/km; 1-om., Vähän 
ajettu, H-kirja, P-tutka, 
Ilmast., Hillhold, Aluv., 
2xrenk, Cruise, Met.väri, 
Lohkol., Bluetooth, MP3, 
ABS, ; 18900

BUE-339; Mercedes-Benz 
E 200 d A Pro; -17; 85 
tkm; Musta; 3.6/3.9/4.3; ; 
Autom. vaiht., 
Alv-väh.kelp, Vähän 
ajettu, H-kirja, Ilmast., 
ESP, Hiukkassuod., Cruise, 
P-tutka, Navi, CD, 
Nahkaverh., ; 42800

KNL-602; Ford TRANSIT 
CUSTOM 310 2,2TDCi 100 
ECOn Van N1 L1H1; -14; 
25 tkm; valkoinen ; 
6.1/6.3/6.7; 186g/km; 
Alv-väh.kelp, Vähän 
ajettu, H-kirja, Ilmast., 
ESP, Vetok., Aluv., 2xrenk, 
Cruise, CD, MMI, ; 24800

RRT-370; Hyundai I30 
WAGON 1,6 GDI ISG 
iNNOVATION Business; 
-13; 29 tkm; harmaa ; 
4.9/5.8/7.3; 130g/km; 
1-om., Vähän ajettu, 
H-kirja, P-tutka, Webasto, 
Ilmast., Hillhold, 2xrenk, 
Cruise, Met.väri, Lohkol., 
MMI, ; 16400

CKU-397; Nissan QASHQAI 
DIG-T 115 N-Connecta 
2WD (MY17); -17; 7 tkm; 
ruskea(beige) 
metallinhohto; 5.1/5.6/6.6; 
129g/km; Vähän ajettu, 
Nahkaverh., Aut.ilm., ESP, 
Hillhold, Aluv., Cruise, CD, 
Lohkol., ; 23400

VXE-770; BMW 5-SARJA 
518d Turbo A F10 Sedan 
Busin Auto; -13; 284 tkm; 
VALKOINEN; 4.0/4.5/5.3; 
119g/km; Autom. vaiht., 
H-kirja, P-tutka, Xenon, 
Aut.ilm., Aluv., 2xrenk, 
Cruise, ABS, MMI, ; 17800

SMB-262; BMW 5-SARJA 
Touring 518d A Busin 
Exclusive Edition; -17; 33 
tkm; harmaa ; 4.1/4.5/5.2; 
118g/km; Autom. vaiht., 
H-kirja, Nahkaverh., 
P-tutka, Xenon, Aut.ilm., 
Aluv., Cruise, Sport-ist., ; 
38900

ZJS-148; Audi A6 Avant 
2,0 TFSI 125 multitronic; 
-09; 193 tkm; musta ; 
6.2/7.8/10.5; 181g/km; 
H-kirja, Nahkaverh., MMI, 
Ilmast., ABS, Aluv., Cruise, 
CD, ; 13800

BUV-707; Audi A6 Avant 
Busin 2,0 TDI 130 
multitro S/S; -14; 52 tkm; 
hopea ; 4.5/5.1/6.1; 
135g/km; Alv-väh.kelp, 
H-kirja, Nahkaverh., 
Xenon, Aut.ilm., ESP, 
Aluv., Cruise, Met.väri, 
CD, Lohkol., ; 29900

ZLJ-333; Ford MONDEO 
2,0 TDCi 150hv 
PowerShift ST-line 5D; 
-16; 18 tkm; Hopea; 
4.4/4.8/5.4; 124g/km; 
Autom. vaiht., Vähän 
ajettu, H-kirja, Navi, 
P-tutka, Ilmast., ESP, 
Vetok., Aluv., Cruise, CD, 
MMI, ; 32900

Teksti Maria Suomi

Täyden palvelun remonttimyymälät

Lamminkatu 19, Loimaa,   
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kansallispukuja tuuletetaan Rompeloimaassa – tuo oma 
pukusi piknikille! mItÄ ja mISSÄ?

ohjelma

ota tästä kartat 

mukaan tai ota kuva 

kännykkään.

Rompeloimaa tuo markkinahulinaa koko Loimaan keskusta-alueelle. Lisäväriä tänä vuonna saadaan perinteisistä kansallispuvuista! 
Rompeloimaan yhteydessä juhlistetaan kansallispukuamme niin näyttelyllä kuin piknikillä. 

Teksti: Johanna Lehtola

Ajattelin, että pelkkä pik-
niktapahtuma tuntuu 
aika pieneltä ison ta-
pahtuman yhteydessä, 
eli tarvitaan jotain, mikä 
tuo vielä enemmän esille 
kansallispukuja. Sitten tu-
li mieleen näyttely, ja sitä 
lähdimme rakentamaan, 
kertoo kansallispukuaktii-
vi ja tapahtuman ideanik-
kari Iina Wahlström.

Kansallispukunäyttely 
on esillä Loimaan Tiima-
rin vanhoissa tiloissa. Iina 
Wahlström kertoo, että 
näyttelyyn on tarkoitus 
saada reilut parikymmen-
tä asukokonaisuutta. Juju 
on siinä, että ihan kaikki 
puvut eivät ole perinteisiä 
kansallispukuja vaan pai-
kalliset vaatetusliikkeet 
ovat saaneet ”tuunata” 
osan kansallisasuista.   

Yritetään rohkaista 
tällä näyttelyllä ja pikni-
killä ihmisiä siihen, että 
kansallispukua voi käyt-
tää. Onkin todella haus-
kaa, että kaupat lähtevät 
tähän mukaan. Odotan 
innolla sitä, miten tuuna-
ukseen suhtaudutaan ja 
mitä saadaan aikaiseksi 
myymälöiden valikoimilla, 
Iina Wahlström sanoo.

Paikalliset vaateyrittäjät 
mukana näyttelyssä

Bello Mondo -vaateliike 
on yksi Loimaan vaateliik-

tumaan. 
Kansallispukutuuletuk-

sen idea on se, että puku 
otetaan nyt kaapista pois. 
Kansallispuvut mielletään 
usein todella arvokkaan 
ja juhlavan tapahtuman 
asuksi, mutta nyt ei tar-
vitse olla häät tai linnan-
juhlat. Jos tapahtuma 
on sinun mielestä kan-
sallispuvun arvoinen, niin 
käytä sitä! Wahlström 
rohkaisee. 

”Upea ja kunnioitettava 
asu”

Kansallispuvun osien yh-
distäminen tämän päi-
vän vaatetukseen onkin 
varsinainen pähkinä pur-
tavaksi vaateyrittäjille. 
Bello Mondo on erikoistu-
nut naisten vaatteisiin ja 
asusteisiin. Vaihtoehtoja 
tuunaukseen siis piisaa, 

vun värikkääseen kuosiin?

Ideana ravistella kan-
sallispuku käyttöön asti

Kansallispukuaktiivi tie-
tää, että puvun käyttö 
vaatii kuitenkin uskallusta. 

Monet pitävät asuja 
todella hienoina, mutta 
sitten päällä ne tuntuvat 
vierailta ja vanhanaikaisil-
ta. Sen takia puvun osien 
käyttö on pienempi askel. 
Ota vaikka pelkkä hame, 
tai pelkkä liivi käyttöön yh-
distettynä nykypukeutu-
miseen. Itse käytän usein 
kansallispuvun koruja 
tämän päivän vaatteiden 
kanssa esimerkiksi illalli-
silla. Koru onkin matalan 
kynnyksen tuunaamista. 
Tässä yritetään ravistel-
la nuorempaakin polvea 
ajatukseen, että pukua ja 
sen osia voi käyttää use-
ampi ikäpolvi.

Walhström kertoo, et-
tä nykypäivän Suomessa 
on kaksi linjaa kansallispu-
kuihin liittyen. 

Nämä linjat eivät riite-
le toisiaan vastaan, vaan 
tukevat toisiaan. Toisaal-
ta halutaan tehdä mah-
dollisimman täydellisiä 
pukukokonaisuuksia, ja 
nämä monesti tehdään 
käsin perinteisin mene-
telmin. Sitten taas on 
#Tuunaamunperinne-
linja, jossa halutaan ot-

Loimaan keskuspuisto muuttuu 
kansallispukupiknikiksi

keistä, jotka ovat mukana 
näyttelyssä. Yrittäjä Tuu-
la Sirén-Mäkelä on kan-
sallispukutuunauksesta 
innoissaan. 

Kansallispuvun osista 
ja tämän päivän vaatteis-
ta voi tehdä todella kivoja 
yhdistelmiä. Etenkin kan-
sallispuvun yläosa voisi so-
pia nykypäivän alaosaan. 
Näen, että kansallispuvun 
liivejä tai huiveja pystyy yh-
distämään asuihin, suun-
nittelee Sirén-Mäkelä. 

M.Koskinen ja Today 
-vaateliikkeitä luotsaava 
Martti Koskinen oli sen 
sijaan aluksi hyvinkin epä-
luuloinen ideasta yhdis-
tää vanhaa ja uutta.

Ensin ajattelin, ettei 
näin voi tehdä. Kansal-
lispuku on niin arvokas 
ja perinteikäs puku. Mitä 
enemmän asiaa sitten 
pureskelin, niin sen mie-
lenkiintoisemmalta idea 
alkoi tuntua. Kansallis-
puku on upea asu, ja on 
todella sääli, jos se jää 
vaan kaappiin. Ymmärrän 
siksi idean ja koen sen vai-
keana, mutta mieluisana 
haasteena. Saa nähdä 
millaisia asuja saamme 
tehtyä näyttelyyn!

Näyttelyn ideana on 
myös havainnollistaa mi-
ten jokainen voi tuulettaa 
omaa kansallispukuaan ja 
tuoda sen näytille Rom-
peLoimaan pikniktapah-

mutta Sirén-Mäkelä aikoo 
pitää kohtuuden mukana.

Kansallispuku on niin 
upea ja kunnioitettava 
asu, se pitää muistaa 
tässä tuunauksessakin, 
Sirén-Mäkelä painottaa. 

Samaa pohtii yrittäjä 
Martti Koskinen.  

— M.Koskinen on eri-
koistunut miesten pukui-
hin ja miesten vaatteisiin 
ja näen, että kansallispu-
vusta voi yhdistää juhla-
asuun moniakin asioita. 
Onhan se kansallispuku 
itsessään juhlapukukin. 
Today-vaateliikkeemme 
vaatteet ovat taas vähän 
arkisempia ja tuomme ne 
itse maahan esimerkiksi 
Italiasta. Voi olla vaikeam-
paa löytää tai ehkä keksiä 
yhdistelmiä naisten asu-
kokonaisuuksiin. Ehkäpä 
sininen farkkukangas voisi 
sopia johonkin kansallispu-

taa niitä kansallispuvun 
osia käyttöön muutenkin. 
Tässä on voimakkaasti se 
ajatus läsnä, että puku ei 
vain roiku siellä kaapissa 
käyttämättömänä, vaan 
on parempi, että käyte-
tään siitä osia, esimerkik-
si hametta tai liiviä tämän 
päivän asujen osana. 

Wahlström muistut-
taa, että Suomessa on yh-
teensä noin 500 kansallis-
pukumallia, kun lasketaan 
pukujen eri versiotkin. Esil-
lä tulee olemaan siis vain 
pieni makupala kansallis-
puvuista, mutta sitäkin 
arvokkaampi. 

Esillä on ainakin Loi-
maan kaupungilta lainat-
tuja pukuja ja yksityisiltä 
ihmisiltä saatuja kansal-
lispukuja. Puvut painottu-
vat tänne länteen, mut-
ta on siellä jokusia idän 
suunnalta kotoisin olevia 
kansallispukuja, esimer-
kiksi Kymenlaakson pien-
ten tyttöjen kansallispuku. 

Kansallispukujen tuu-
letustapahtumassa ovat 
mukana Bello Mondo, 
Kelloliike Iisakki, Laura-
Maria, KuultoShop, Kel-
loliike J. Mäkelä, Miesten-
vaateliike M. Koskinen, 
Sisustusliike Ribbon, 
Muotiliike Today ja Ti-
manttiset sekä yhteis-
työssä Loimaan kaupunki 
ja Loimaan Teatteri.

Kansallispukupiknik järjestetään Loimaan keskus-
puistossa Rompetapahtuman yhteydessä. Osallis-
tujien toivotaan pukeutuvan kansallispukuhenkisesti. 

Ajatuksena on tuulettaa sitä omaa pukua ja sit-
ten tulla katselemaan muidenkin asuja. Tai vaikka 
niitä kansallispuvun osasia, kuten pelkkää hametta. 
Keskuspuisto on vielä sellainen hyvä maamerkki täl-
laiselle tapahtumalle, tapahtuman ideanikkari Iina 
Wahlström kertoo.

Elokuun viidentenä päivänä on niin sanotusti 
kansallispuvun syntymäpäivä, jolloin järjestetään 
ympäri Suomen kansallispukutuuletus-piknikkejä. 
Mikä sopisikaan paremmin perinteiseen Rompeloi-
maaseen kuin juuri tämä tapahtuma? 

Yhdessä lehtihaastattelussa tulin maininneeksi 
tästä ideasta. Sanoin, että kiinnostuneet voivat ot-
taa yhteyttä. No minuun otettiin yhteyttä Trivalista 
ja innostettiin, että Rompeloimaan yhteyteen tämä 
sopii muiden yhteistyötahojen kanssa tehtynä. 

Piknikkiin voi tuoda omat eväät tai napata her-
kulliset eväät markkinakojuista. Tapahtuman yhtey-
teen sovitettu piknik sopiikin vaikka päivän hengäh-
dystauoksi. 

Rompetapahtumassa tapahtuu niin paljon. Joka 
puolella on ihanaa hulinaa. Hetki siellä puistossa voi 

olla rauhoittumisen paikka. Käyt ostamassa hyvät 
sapuskat läheiseltä kojulta ja tulet kuuntelemaan 
musiikkia ja katselemaan kauniita asuja. Visuaalista 
karkkia on luvassa silmille ja korvillekin, Wahlström 
innostaa.

Tunnelmaa pitävät yllä ainakin Ämmät Äänessä 
-yhtyeen musiikkiesitykset. Iina Wahlström on yksi 
kolmihenkisen yhtyeen laulajista.

Kutsumme myös muita esiintyjiä mukaan. Esiin-
nymme piknikhenkeen sopivasti, todennäköisesti 
akustisesti, ja noin puolen tunnin pätkissä. Kansan-
musiikkia siis luvassa! Ämmät Äänessä pukeutuvat 
keikoille tuunatuissa perinneasuissa ja lisäksi biisit 
ovat samaa henkeä. Laulamme kansanmusiikkia 
nykypäivän sovituksilla ja omaa tuotantoa. 

Suomen kansallispukuyhdistys Raita Ry:n tiedot-
taa kansallispukupiknikeistä. Elokuussa kansallispu-
vun syntymäpäivää juhlistetaan piknikeillä, johon on 
ilmoittautunut lähes 15 eri paikkakuntaa. Ensim-
mäisen kerran pikniktapahtuma järjestettiin Etelä-
Karjalan Imatralla kahdeksan vuotta sitten. 

Mitä lähemmäs elokuista kansallispuvun synty-
mäpäivää tullaan, niin sitä enemmän näitä tapah-
tumia on. Eivätkä kaikki välttämättä tapahdu siis 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. 
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ROMPE- 
PÄIVÄ
ON TÄÄLLÄ!

10 - 30€/kpl

odotettu

Heimolinnankatu 6, 
Loimaa p. 0400-726 606
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- 50 %

 

KANTA-LOIMAAN
FYSIOTERAPIA

Fysioterapian asiantuntijat Loimaalla ja Oripäässä
Myrskylinnankatu 2 B, Loimaa        Yläneentie 1 Lii 3, Oripää        Puh. 050 345 6880

www.kantaloimaanfysioterapia.�           kantaloimaanfysioterapia@gmail.com

Peltoisten Rompealue
6.00  Rompepäivät avaa ovensa (aluemaksu 3€) 

Kauppalatori
9.00 Kauppalatori aukeaa
9.00 Vesijuoksua pallossa (FunExperience Oy)
9.00 Kansallispukujen tuuletusnäyttely aukeaa Entisen 
Tiimarin tiloissa (Heimolinnankatu 10) ja vaateliikkeissä
17.00 Kansallispukujen tuuletusnäyttely loppuu

Kauppalankatu - Vesikoskenkatu
8.00 Rompetta ja Ruokaa alkaa
9.00 Bensaa suonissa & Taitoajokisa ja pomppulinna , 
Kauppalankatu
11.00 Bensaa Suonissa -ja Rotary Rally -tapahtumat avaa 
Tero Tupala, Alastaron moottorirata, Kauppalankatu

Loimaan tori
9.00 Masinistit saapuvat
10.00 Rotary Rally -autot saapuvat
12.00 Masinistit / Traktorinvetokisa
14.00 Rotary Rally -autot lähtevät
15.00 Masinistit lähtevät

K-raudan ja Tokmannin pysäkit
9.00  Kauppalabussit starttaavat Loimaan keskustaan 
(K-Raudan pysäkki (Prisman ja Citymarketin parkkipaikat, Tok-
mannin ja Lidlin parkkipaikat)

Keskuspuisto
10.00  Ämmät Äänessä-trio klo 10:00 tunnin välein
10.00  Kansallispukujen tuuletuspiknik
14.30 Kansallispukujen tuuletuspiknik loppuu 

Pikku Wanhan Kanalan Viihdenurkkaus
10.30 Äijät äänessä klo 10:30 alkaen tunnin välein 

Lounas- ja piknikruokaa tarjolla  tarjolla Loimaan keskus-
tassa koko päivän
Bar Edgar, BBQ & Cafe ShanGhai, FC-tori, Kauppalan Kyökki, 
Kiinalainen ravintola Eastern Dragon, Konditoria-kahvila Enni, 
Lanko Bar & Grill, Loimaan Kebab & Pizzeria, Loimaan Seura-
huone, M-Market Jaskan Puoti, Pikku Wanha Kanala, Ravin-
tola ATA. Ravintola Broadway, Tornikahvila 

16.00 Rompepäivät sulkee ovensa 
17.00 Kauppalabussit liikkuvat aina klo 17.00 saakka

Varaamme oikeuden aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin

Vasemmalta Iina Wahlström. Martti Koskinen ja Tuula 
Siren-Mäkelä

NiinijokivarsiKirppis 
su 12.8. klo 9 – 16

Keskuspaikka ja ilmoittautumiset:
Wanha Kanala, Oripääntie 1120

  
. 

   
www.wanhakanala.fi

asiakaspalvelu@wanhakanala.fi Pikku Wanha Kanala, Kauppalankatu 2, P. 044 352 9797

Rompetta ja Ruokaa Kauppalankadun ja Vesikoskenkadun kulmauksessa

Menossa mukana Hurrikaanin pelaajat! 
HaLaTa tanssikoulun opettajat 
Grilli- ja kahvilaherkut yms.

Lasse Laaksonen
              ROMPETTA,

      TARJOUKSIA 
JA MAISTIJAISIA

              ROMPETTA,
      TARJOUKSIA 
JA MAISTIJAISIA

3.8 klo 8-13 4.8 klo 8-164.8 klo 8-16
Äijät äänessä 

viihdenurkkaus,
gluteeniton piste jne.

rengasmunkki
+ kahvi 2:lle 5,00

25.7.25.7. Kristiina Mäki
1.8 klo 17-20
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Pysäkki

Pankaas poiketen!9

 

ROMPEALUEELLE
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Pysäkki

Lähtö/ 
Paluu

Loimaan
Keilahalli

3.8.
 

  TURO’S HEVI GEE

 

Kauppalabussit liikennöivät kahta reittiä, 
K-Raudalta ja Tokmannilta. 
Lauantaina klo 9.00—17.00 non-stoppina. 
Viimeinen lähtö K-Raudan ja Tokmannin
pysäkeiltä klo 17.00.
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3.8.  ILTAMAT 4.8.  ROMPEPÄIVÄT

Rompealueen myyntipaikat
-Aluemaksu 3¤-

Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi

klo 6-16

Poika ja Jukka
Tulinen sydän & Janne Tulkki

- Ilmainen sisäänpääsy

Perinteinen

Loimaan Peltoisissa

www.rompeloimaa.�
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Vesikoskenkatu

Satakunnantie

Väinämöisenkatu

Väinämöisenkatu
LOIMAAN

TORIN
TAPAHTUMAT

KAUPPALA-
TORIN

TAPAHTUMAT

Avoinna ma–pe 9–16 • Lounas klo 11–14
Kauppalankatu 13, Loimaa

Rompelauantaina 

Tervetuloa!

Rotary Rally 8.0Rotary Rally 8.0

- Lähtö klo 8:30 Alastaron moo�oriradalta, 
   Vir�aan kylä Loimaan kaupunki
- Kievarintie
- Vir�aanrai�i
- Isoniityntie
- Vir�aantie
- Alastaron Keskusta
- Haaroistentie
- Oripääntie
- Hirvikoski
- Loimaan torilla klo 10-14

- Lähtö klo 8:30 Alastaron moo�oriradalta, 
   Vir�aan kylä Loimaan kaupunki
- Kievarintie
- Vir�aanrai�i
- Isoniityntie
- Vir�aantie
- Alastaron Keskusta
- Haaroistentie
- Oripääntie
- Hirvikoski
- Loimaan torilla klo 10-14

- Lähtö klo 8:30 Alastaron moo�oriradalta, 
   Vir�aan kylä Loimaan kaupunki
- Kievarintie
- Vir�aanrai�i
- Isoniityntie
- Vir�aantie
- Alastaron Keskusta
- Haaroistentie
- Oripääntie
- Hirvikoski
- Loimaan torilla klo 10-14

Tiedustelut:
Erik Stenström, 0400 744587, 
espaca63@gmail.com
Kalle Huitti, 040 5799971, 
kalle.huitti@jomet.fi

4.8.20184.8.2018

Tiedustelut:
Erik Stenström, 0400 744587, 
espaca63@gmail.com
Kalle Huitti, 040 5799971, 
kalle.huitti@jomet.fi

Rei�i kulkee läpi kauniin
varsinaissuomalaisen maalaismaiseman

Lähde kokemaan kahdeksas Rotary Rally
sekä Rompeloimaa -tapahtuma!

Lähde kokemaan kahdeksas Rotary Rally
sekä Rompeloimaa -tapahtuma! Yhteistyössä  tapahtumassa: Auto- ja Koneliike AKR, KasaParts, Loimaan Varaosapörssi,

Loimaan Konepiste, Loimaan Laatuauto, Sporttikone, Vuorisen Liikenne, Turun Konekeskus,
Hanakat Loimaa/HT-Asennus  ja Värisilmä, Loimaan Latu, Loimaan Rotaryklubi, Ship-Tek.   

4.8.2018
BENSA SUONISSA

Kauppalankadulla klo 9 alk.Kauppalankadulla klo 9 alk.

4.8.2018

Taitoajokisa, kaikkien osallistujien kesken 
arvotaan Ship-Tekin Rukan matka.

Pomppulinna

Moottoreista ja ilman moottoria 
kulkevista kiinnostuneille

Moottoreista ja ilman moottoria 
kulkevista kiinnostuneille

Bensaa Suonissa ja Rotary Rally
tapahtumat avaa klo 11 

Tero Tupala, 
Alastaron moottorirata.

Bensaa Suonissa ja Rotary Rally
tapahtumat avaa klo 11 

Tero Tupala, 
Alastaron moottorirata.

LAMMInKAduLTA MuKAnA 
OVAT: 
Auto- ja Koneliike AKR
Loimaan Konepiste
Loimaan Laatuauto
Loimaan Varaosapörssi
Sporttikone
Vuorisen Liikenne
Hanakat Loimaa / HT-Asennus 
ja Värisilmä

ovet auki kaduille klo 8—17.
Kauppalan torilla myyjinä Kauppalayhdistyksen liikkeitä. 
Mukana mm Kirpputori natali, Kahvila Enni, Kauneushoi-
tola Sabrina, Miestenvaateliike M. Koskinen, Muotiliike 
Today, Onnela design, Mukelomesta, Tuulensuun Palve-
lukeskus, Loimaan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, 
Hanakat Loimaa/HT-Asennus ja Värisilmä.

Menossa mukana myös Fun Experience - vesijuoksua pal-
lon sisällä!

Vanhat traktorit, maamoottorit yms.
Traktorin vetokisa klo 12.00. 
Sarjat naisille ja miehille.

Masinistien ja vetokisaan osallistujien ilmoittautumiset
ja kyselyt viimeistään ti 31.7. mennessä puh. 050 564 2722, tai  0400 797 707.

Loimaan torilla lauantaina 
4.8.2018  klo 9.00 – 14.00

Loimaan torilla lauantaina 
4.8.2018  klo 9.00 – 14.00

Vanhat traktorit, maamoottorit yms.
Traktorin vetokisa klo 12.00. 
Sarjat naisille ja miehille.

Masinistien ja vetokisaan osallistujien ilmoittautumiset
ja kyselyt viimeistään ti 31.7. mennessä puh. 050 564 2722, tai  0400 797 707.

KansallispukutuuletusKansallispukutuuletus

4.8.2018
klo 9 alk.

Keskuspuistossa
Piknik

Näyttely
Heimolinnankatu 10

(ent.- Tiimari)

Tuuletuksessa mukana: Bello Mondo, Kelloliike Iisakki, Laura-Maria, 
KuultoShop, Kelloliike J. Mäkelä, M. Koskinen, Ribbon, Today ja Timanttiset.

Tunnelmaa pitävät yllä Ämmät Äänessä -yhtyeen musiikkiesitykset
esitykset tasatunnein klo 10 alk.
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Hurrikaani — Loimaa tähtää jälleen korkealle
Lentopallon Mestaruusliigan yksi viime kausien menes-
tyneimmistä seurajoukkueista starttaa kahdenteen-
toista liigakauteen vahvasti kotimaisena. Viime vuosina 
on totuttu, että kauden jälkeen joukkueen kokoonpa-
nossa käy raju myllerrys pelaajaliikenteessä, mutta nyt 
seurajohto on laatinut uuden strategian. Strategian 
tarkoituksena on panostaa kotimaisten pelaajien kehit-
tämiseen ja pitkäjänteiseen työntekoon. Nyt solmittu-
jen pelaajien sopimuksen ovat poikkeuksetta kahden 
tai kolmen vuoden mittaisia. Kahden ja puolen kauden 
ajan joukkuetta valmentanut Lauri Rantanen korvattiin 
Jussi Heinolla, jolla on erinomainen maine nuorten pe-
laajien kehittäjänä. Heinon pelifilosofiassa työnteko on 
ainoa tapa tuoda menestystä. Myös Heino on sitoutu-
nut pitkään projektiin ja kesäharjoittelun osalta mies on 
ollut tyytyväinen näkemäänsä. Pääpaino kesäharjoitte-
lussa on ollut fyysisten ominaisuuksien parantamises-
sa, mutta samalla pelaajien lajiteknisiä heikkouksia on 
pyritty vahvistamaan. 

Uusia Hurrikaanipelaajia ovat Henrik Porkka (20v) 
ja paluun Loimaalle tehnyt Eemeli Kouki (26v). Myös 
Loimaan Jankon kasvatti Peter Vuorinen sai sopimuk-

sen Hurrikaaniin. Tässä vaiheessa seurajohto hakee 
vielä toista passaria Matti Toivolan rinnalle.

Seitsemän kauden mittainen mitaliputki kerää 
myös paineita joukkueen menestymiselle. Vaikka mes-
taruus on vielä toistaiseksi kiertänyt loimaalaisia, on 
joukkueen lähimenneisyys ollut hämmästyttävän hyvä. 
Seurajohto on onnistunut markkinoimaan joukkuetta 
Loimaan talousalueen ulkopuolelle ja yritysyhteistyö 
on kasvanut viimeisten vuosien aikana tehokkaasti. 
Tähän on varmasti monta syytä, mutta yksi iso osa-
tekijä on ottelutapahtumien onnistunut suunnittelu ja 
toteutus. Hurrikaani on ollut viimeisten vuosien aika-
na yleisökeskiarvolla mitattuna maan johtavia seuro-
ja. Se kerää otteluihinsa eniten yleisöä ja tunnelmaa 
Loimaalla kehutaan maan parhaaksi. 

Jotta joukkue kykenee menestymään, sillä pitää ol-
la fasiliteetit kunnossa. Yhteistyö Loimaan kaupungin 
kanssa on ollut aina helppoa ja mutkatonta. Kaupunki 
on ymmärtänyt Hurrikaanin mainosarvon ja panostaa 
omien resurssien puitteissa joukkueen näkyvyyteen. 
Samoin seura on mukana aktiivisesti Loimaan seu-
tukunnan tapahtumissa, kuten esimerkiksi Rompeloi-

maa-tapahtumassa. Seura haluaa olla siellä, missä on 
ihmisiä ja tuoda lajia ja joukkuetta tunnetuksi. Rompe-
päivillä joukkueen ja sen pelaajia löytää Vesikosken-
kadulta Kelloliike Iisakin edestä, jossa se myy tulevan 
kauden kausikortteja. Tervetuloa tapaamaan pelaajia!

Teksti: HurrikaaniMedia

KOTITALKKARI-PALVELUT

REMONTTIPALVELU

040 57 838 47KIMMO JAANU

AVANT -koneella kaivuut /ruuvipaaluasennukset

HAMMASLÄÄKÄRI TEEMU VARHO
02 76 24 554 -  Vesikoskenkatu 27

,040 015 8001 

www.tasmaputti.fiPuh. 02 721 89 88

MINIGOLF
AVOINNA MYÖS 
ROMPEPÄIVÄNÄ!
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tie Loimaalle käy sydämen kautta.
Olen iloinen voidessani vahvistaa, että kaupungin si-
sääntuloteiden kylteissä lukeva slogan todellakin pitää 
paikkansa - niin minun kuin monen muun uusloimaa-
laisen kohdalla. Loimaalaissyntyisen silloisen poikays-
täväni, nykyisen aviomieheni hienoisella avustuksella 
siirsin halikkolaiset juureni seudun savimaahan jo mel-
kein 15 vuotta sitten ja hyvinhän ne tänne tasamaalle 
ovat juurtuneet. Saviseudulta löytyneet ystävät ja oi-
vat harrastusmahdollisuudet ovat osaltaan auttaneet 
prosessissa.

Työelämässä olen seurannut loimaalaista elämää 
vuosikymmenen verran, ensin oppilaitoksen, nyt kau-
pungin silmin. Sinä aikana olen huomannut, että loi-
maalaiset tekevät asiat suurella sydämellä, oli kyse 
sitten suuren tai pienen tapahtuman tai asian järjestä-
misestä. Rompe-Loimaa on tästä yksi upea esimerkki, 
mutta tapahtuu täällä paljon muutakin! 

Ilokseni olen saanut huomata, että myös yhteistyön 

erilaiset muodot ovat lisääntyneet verrattuna kymme-
nen vuoden takaiseen aikaan. Erilaiset yhdistykset te-
kevät yhteisiä tapahtumia, tempauksia ja kilpailutapah-
tumia. Yrittäjäyhdistykset ovat aktivoituneet entises-
tään ja paljon asioita suunnitellaan ja tehdään yhdessä 
muiden kanssa. Tietenkään kaikki ei aina mene kuin 
Strömsössä, mutta jos ei uskalleta kokeilla, niin ei voi 
syntyä sydäntä pakahduttavia asioita. Sydäntäni läm-
mittää, että saan olla yhtenä osana tätä yhteistyötä. 

Yritysneuvojana saan olla auttamassa kaikenlaisia 
loimaalaisia yrityksiä. Alkavien yrittäjien kohdalla yrityk-
sen perustaminen kaikkine laskelmineen ja rekisteröi-
tymisineen on toki järjen asia – mutta kyllä sydänkin 
näyttelee siinä suurta osaa. Usein varsinkin toimini-
men perustaminen lähtee osaamisen, harrastuksen 
tai oman intohimon kautta. Mitä muuta intohimo olisi 
kuin sydämen asia!

Tänne Loimaalle myös muuttaa yrityksiä. Usein 

Traktorit, puimurit, työkoneet
www.loimitraktori.fi

Varaosat, tarvikkeet, huolto
www.loimihuolto.com

Pehtoorinkuja 1, 32200  LOIMAA

 Tervetuloa!

heillä on jo olemassa jonkin-
laisia kontakteja loimaalai-
siin, mutta tiedetään tänne 
tulleen ihan vieraitakin. Yri-
tyksen toimipaikan sijoittu-
minen on bisnesasia, mutta 
en yhtään epäile, etteikö 
sydän tykittäisi edes pientä 
viestiä sinne yrityspäättäjien 
aivokuoriin, että Loimaalla 
olisi hyvä olla.

Loimaalaiset, uusloimaa-
laiset, mökkiläiset, kyläilijät, 
muistetaanhan olla Paikallisen puolella (<3) ja pidetään 
sydän paikallaan, niin meidän kaikkien on hyvä olla. 

Paula Avellan
yritysneuvoja
Loimaan kaupungin yrityspalvelut

Suomen maatalousmuseo Sarka on mainio retkikoh-
de perheille aivan 9-tien varressa.

Museon perusnäyttely, Maatalouden aika, vie kävi-
jät 3 000 vuoden aikamatkalle. Näyttely ja suomalai-
sen maatalouden tarina rakentuu aidoista esineistä, 
teksteistä, liikkuvasta kuvasta, äänistä sekä pienois-
malleista. Näyttelyssä voi myös muun muassa kokeilla 
käsikivillä jauhamista tai ihmetellä mitä 1950-lukui-
sen keittiön kaapeista löytyy. Kannattaa myös istahtaa 
maitolaiturille kuuntelemaan muistoja ja kivuta leikkuu-
puimurin hyttiin puintihommiin.

Perusnäyttelyn lisäksi museossa on myös vaihtuvia 
näyttelyitä. Tänä kesänä seminaaritila Riihessä ihas-
tuttaa Taina Sahlanderin valokuvanäyttely Lampaat ja 
mää. Sen pääosassa – tai kenties bääosassa – ovat 

SaRka on koko perheen hyväntuulinen museokohde
Rompeleimalla 4.8.2018 sisäänpääsy puoleen hintaan

Luutsaaressa Isojärven kansallispuistossa laiduntavat 
lampaat. 

Lisäksi museolla voi tutustua kansallisherkkuum-
me ruisleipään. Suomalainen ruisleipä ennen ja nyt 
–näyttely kertoo miksi juuri ruis on ollut suomalaisille 
niin tärkeä leipävilja. Ja vastaa kysymykseen ”miksi rei-
käleivässä on reikä?”. Näyttelyssä selviää myös paljon-
ko suomalainen syö ruisleipää vuodessa.

Päärakennuksen vierestä löytyy erillisrakennus, 
jossa on konenäyttely. Pihamaalle rakentuu parhail-
laan myös uusi näyttelytila, jonne avautuu vielä tämän 
vuoden aikana näyttely, joka kertoo maataloudesta 
ennen koneellistumista.

Pienet museovieraat voivat purkaa kesäenergiaa 
pihalla polkutraktorien ja keppihevosten kanssa. Sa-

Museovierailu voi saada mahat kurnimaan tai jää-
telöhampaan kolottamaan. Apu löytyy saman katon 
alta, sillä Saran kahvilaravintolassa tarjoillaan lou-
nas ma-la 11—14 ja su 11—15. Kahvia ja makeaa 
pääsee nauttimaan aina museon aukioloaikoina

Suomen maatalousmuseo Sarka
www.sarka.fi

Vanhankirkontie 383
32200 Loimaa

VAIHTAMALLA  
PARANEE?

Entä jos

LIEDON SÄÄSTÖPANKKI | Kaarina Lieto Loimaa Naantali Paimio Raisio Turku | 010 430 900*) | saastopankki.fi/liedonsp 

*) Puhelu 8,35 snt/p. + 6 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/p. + 17,17 snt/min.

ran piha-alueelta löytyvät myös museon kesäasukit, 
ulkona olevat kotieläimet. Tänä vuonna vierailijoita ter-
vehtivät kanat, puput ja lampaat 

Käsitöistä kiinnostuneet, osaavat ja ahke-
rat naiset perustivat 2003 kerhon, joka 
kokoontui kylätalolla kolmen viikon välein 
2—3 tuntia kerrallaan. Mukana oli keski-
määrin 8—10 henkilöä.

Aikaisemmin naiset kutoivat mattoja 
porukalla leikatuista kuteista. Kerhossa 
tehdyt käsityöt kuten räsymatot, poppa-
nat, pyyhkeet ja pöytäliinat myytiin rompe-
päivillä ja tuotosta osa lahjoitettiin kylässä 
toimineen koulun oppilaiden virkistystoi-
mintaan. Kyläyhteisön joulujuhlan arpa-
jaisvoitot saatiin myös kerhon tuotteista.

Kylätalon siisteydestä ja rompetalkoo-
laisten  tarjoilusta huolehtii kylän nais-
energia.

Kyläyhdistyksellä on kahdet kangas-
puut, jotka ovat ahkerassa käytössä. Ku-
tomassa voi käydä milloin itselle sopii.

Nykyisin kokoonnumme kahden viikon 
välein, ohjaaja on opastamassa aina syys 
- ja talvikauden. Mukaan voi tulla miten si-
nulle sopii. Alkamisaika ilmoitellaan kylätie-
dotteessa ja ilmoitustaululla. 

Tervetuloa osallistumaan!

Teksti:  Pirjo Mäenpää, Peltoisten Kyläyhdistys

peltoisissa kut-
sutaan mukaan 
käsityökerhoon

JASKAN PUODIN ROMPEPÄIVÄTARJOUKSET
LAUANTAINA 4.8.2018 KLO 8.00 - 18.00

PORSAAN
KASSLER-

PIHVIT

MYÖS MAUSTETUT

5kg
95

KAHVILASTA:

KAHVI JA
PIISPAN-
MUNKKI 250

LIHAPIIRAKKA
2 NAKILLA

+ JUOMA 0,4 L 400

ULKOMYYNNISTÄ
GRILLIMAKKARAA
JA PYTTIPANNUA!

klo 9.00 - 16.00
kpl100

prk060

IRTOKARKIT

5kg
00

Tervetuloa nauttimaan Rompepäivän tarjouksista!

KUORRUTEMUNKIT
kpl100

kpl019

kpl190

AAMIAISSÄMPYLÄT
(3,96/kg)

KAURALANKKU 400g
(4,75/kg)

Vesikoskenkatu 11, 32200 Loimaa
P. 040 151 0520

ma-pe 7-20, la 8-18, su 10-18
jaskan.puoti@m-ketju.�

Jaskan  
Puoti Oy
Jaskan  
Puoti Oy

JOKIOISTEN KONSULENTTI
klo 8.00 - 15.00

ARCTIC MILK
LEIPÄJUUSTO 110g
(9,09/kg)

VANHAN AJAN
PERINNEVIILI 180g
(3,33/kg)

Kartanonkatu 4, FORSSA, p. 0207 698 950, ma-pe 9.30-17.30, la 9-13
Heimolinnankatu 14, LOIMAA, p. 0207 698 954, ma-pe 9-17

Aurinkolasit 30 €
Lasten aurinkolasit 20 €

Merkkiaurinkolaseja jopa -40%
Silmälasien ostajalle

kehyksistä -50%
ja lisäalennuksena linsseistä -20%

Tarjoukset voimassa vain la 4.8.  Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin. 
Rompe-lauantaina 

liikkeemme avoinna:
Loimaa 9-15
Forssa 9-13

4.8. 

ROMPE-telineestä

PARASTA PAIKALLISTA HOIVAA JA 
HUOLENPITOA LÄHELLÄ SINUA!

Huvilakatu 32, 32200 Loimaa  p. 02 7637 5600
www.tuulensuunpalvelukeskus.fi02 7621339 Lamminkatu 39, Loimaa

Aukioloajat: Ma-Pe 8-17.00

Pidä Pyörät Pyörimässä

Käsityökerhon vetäjä Pirjo Mäenpää

Peltoisten Kyläyhdistyksen hallitus

http://www.sarka.fi


18                             RompeLoimaa 4.8.2018 RompeLoimaa 4.8.2018          19 

LOIMAAN PRISMAN
ROMPEPÄIVIEN TÄRPIT!

Avoinna: ma–la 8–21, su 10–19 

 LOIMAA  Aleksis Kiven katu 7 tok.fi

Löydät meidät myös Facebookista: Prisma Loimaa

Voimassa 
perjantai–lauantai
3.–4.8.2018

Voimassa 
perjantai–lauantai
3.–4.8.2018

Sinebrychoff

COCA-COLA 2-PACK
Myös Zero, 2 x 1,5 l = 3 l (0,40/l)
sisältö 1,19 + pantit 0,80

IRTONAMUT

199
2-pack449

kg

MARKKINOIDEN
TEHOKKAIN
MAALÄMPÖPUMPPU

www.lvi-optimus.fi             www.stiebel-eltron.fi              www.energiapakkaus.fi

HUOM! HUOM!  HUOM! HUOM! HUOM! 

Suurimman säästön 
saat vain OIKEIN mitoi-
tetulla lämpöpumpulla

Mitä se käytännössä tarkoittaa, saat selville  
ottamalla yhteyttä puh. 0400 482 796 /Jari 

tai puh. 045 856 7185 / Arttu

Voimakatu 1, 32200 LOIMAA  
Puh. 0400 482 796, 045 856 7185 
arttu@lvi-optimus.fi

LVI-Optimus Oy
Ota yhteyttä:

SUOMALAISTEN KANOJEN MUNIA
kiekuoy.fi

Hyvä ja

  herkul
linen!Hyvä ja

  herkul
linen!

Viherrakentamisen ammattilainen

LOIMAA • Puh. 040 717 1166
www.laarimaki.fi 

LAARIMÄKI
Monivuotisten kasvien erikoismyymälä

Muutin vuonna 2012 ta-
kaisin synnyinseudulleni 
Loimaalle, kun opiskelut ja 
ulkomailla asuttu ajanjakso 
olivat takanapäin. Muutto ta-
kaisin tuntui alkuun hieman 
hämmentävältä, olinhan 
asunut viime vuodet paljon 
ruuhkaisimmissa kaupun-
geissa, ja viihtynyt niissä vie-
läpä oikein hyvin. 

Loimaalta löytyivät kui-
tenkin läheiset ihmiset ja 
tutut seudut, joten muutos 
oli siinä mielessä helppo. 
Muuttoni jälkeen huomasin 
kuitenkin olevani sellaisessa 
mielipiteiden ristiaallokossa, 
jossa kuulin puhuttavan, että 
Loimaalla joko a) on kaikkea 
tai b) täällä ei ole mitään. 

Onko Loimaalla kaikkea 
vai ei mitään – väittämän 
vastaus riippuu ainakin sii-
tä, keltä kysytään ja mihin 
verrataan. Loimaalla ei 
välttämättä ole mitään, jos 
kaipaa esimerkiksi vilkkaita 
kävelykatuja, saaristomai-
semia tai megaluokan os-
toskeskuksia. Loimaahan ei 

kaikkea mitä pitääkin 

ole, eikä sitä ole syytäkään 
verrata suurten kasvukes-
kusten kaltaisiin asuinympä-
ristöihin. Oikean viiteryhmän 
valitseminen onkin tärkeää 
tämän kaltaisissa keskuste-
luissa.

Sen sijaan Loimaalla on 
paljon sellaista, mitä tämän 
kokoluokan seudulla kuuluu-
kin olla – ja sanoisin, että 
paljon enemmänkin. Meillä 
on esimerkiksi uniikkeja kivi-
jalkaliikkeitä, kansainvälisiä 
vientiyrityksiä, uudistettu-
ja urheilukenttiä, lukuisia 

harrastusmahdollisuuksia, 
nykyaikaisia päiväkoteja ja 
kouluja. 

Loimaalla on lisäksi ai-
nutlaatuinen yhteisöllinen ja 
yhdessä tekemisen ilmapii-
ri, siitä hyvänä esimerkkinä 
Rompe ja muut seutumme 
monipuoliset tapahtumat, 
joita useat aktiiviset tahot 
ideoivat ympäri vuotta. 
Omassa kokoluokassaan 
Loimaa onkin tapahtumari-
kas kaupungin ja maaseu-
dun muodostama kombo, 
josta löytyy kaikkea mitä pi-
tääkin.

Me loimaalaiset olem-
me myös siinä mielessä on-
nekkaassa asemassa, että 
sijaintimme on lähellä isoja 
kasvukeskuksia. Jos siis kai-
paamme jotakin sellaista, 
mitä täältä ei löydy, niin aina 
voi poiketa muuallakin. Loi-
maalle on helppo löytää tie 
takaisin ja tänne on myös 
hyvät kulkuyhteydet. Koti-
seudustaan kannattaa, ja on 
syytäkin, jokaisen olla ylpeä.

Niina Nurmi
asiamies
Loimaan kauppakamari-
osasto

Loimaan seudulta löytyy lukuisia eri alojen yrityksiä, joilla kas-
vunäkymät ovat valoisat ja uusia osaajia etsitään kaiken aikaa. 
Turun Rekrymessuilla kauppakamarin yhteisosastolla Loimaan 
työpaikkamahdollisuudet kiinnostivat tuhansia messuvieraita.

Pa
nk

aa
s 

po
ik

et
en

!

UUTTA SYKSYÄ SAAPUNUT. TULE JA TUTUSTU!

KESÄALE
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Tarjoukset ovat voimassa maanantaista sunnuntaihin 23.–29.7.2018 ellei tuotteen yhteydessä toisin mainita tai 
niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana. Osassa myymälöistä rajoitettu valikoima. Ei jälleenmyyjille.

 

Enintään 2 pkt/talous

PEPSI MAX tai 
JAFFA LIGHT 
0,33 l/tlk 12-pack
(0,81/l)
Hinta sisältää pantit.
Norm. 9,39/12-pack

5€
-46 %

12-pack

ULKOPALLO-
KRYSANTEEMI
19 cm ruukussa
Norm. 6,49/kpl

10€
-22 %

2 KPL

-

1 erä/talous

AUTOPLUS

KESÄLASINPESU
NESTE 4 l
(0,38/l)
Kesäkäyttöön tarkoitettu 
lasinpesuneste irrottaa 
tehokkaasti hyönteiset 
ja muut epäpuhtaudet 
tuulilasista.
Norm. 2,49/kannu

3€
-39 %

2 KANNUA

 
 

 
 

 

150€
-34 %

FUTURE TT SPORT

TRAMPOLIINI ja TURVAVERKKO
Trampoliinilla hyppiminen on hauskaa 
hupia sekä samalla erittäin 
hyvää hyötyliikuntaa. 
Trampoliinin 
halkaisija on 396 cm 
ja korkeus 86 cm.
Norm. 228,00

Saatavilla valikoiduista 
myymälöistämme. 
Katso tuotekohtainen 
saatavuustieto 

suomen
HALVIN!

erä!

PUKEUTUMISEN ALEN 
LOPPURYSÄYS

 

! paljon tuotteita

pikkurahalla

10€
 -40 %

jopa

8 KPL
PALMOLIVE

(1,25–25,00/l)
Norm. 1,59–2,09/kpl

ja

vai laitetaanko
Pantiinko HALVALLA

KERRALLA

KUNNOLLA?

www.raleka.fi  • 050 4066 281 • raleka.fi @gmail.com

Rakennamme rautaisella 
ammattitaidolla!

Lauantai 4
.8.18 LOIM

AA

laukut ja a
susteet

www.onnelad
esign.com

Vesikoskenk
adun päässä

.

Käsityönä v
almistetut

R O M P E PÄ I VÄ N
TA R J O U KS I A

Tervetuloa
meille!

Forssan Lemmikkipuati,
Kauppakatu 12,
30100 Forssa

Loimaan Lemmikkipuati, 
Kalevalankatu 11 B, 
32200 Loimaa

Alennuskuponki -10%Alennuskuponki -10%

Tykkää meistä facebookissa! 

Meiltä tarvikkeet kissoille, koirille,
linnuille, kaloille, matelijoille ja jyrsijöille

  

   

Ruoki ihosi kauneutta prebiooteilla

Tä
llä

 k
up

on
gi

lla

4.8. Kauppalatorilla poistopöydästä meikkejä ja kosmetiikkaa 
kirppishinnoin  ja klo 14.00 VIE POIS! -tarjous !

Turuntie 14,
Loimaa

02-762 1350

Marjamatka kasvohoidossa 
kosmetologi poimii juuri sinun 
ihollesi sopivat marjat 
EKOPHARMAN tyrni, vadelma, 
karpalo ja mustaherukka 
hoitolinjoista.

Varaa  pian oma aikasi :
www.sabrina.� tai soita !

EKOPARMAN MARJAMATKA - 
KASVOHOITO + YKSI VALITSEMASI 

KOTIHOITOTUOTE 85 €  30.9.asti

 
 

 
 

orisahko@elisanet.fi
Sami Salminen
0500-783 443sahkoista osaamista

Rakentamisessa mukana

ORIPAAN SAHKO
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23.7.-4.8.2018

Säntää nuuskimaan
Rompe- tarjouksia!
Pyydä isommista eristä kissan tai 
koiran kuivaruokaa tarjous ja ylläty 
positiivisesti, toimitamme rahtivapaasti 
jo 50€ ostokset ympäri Suomen.
Ole yhteydessä, kerromme lisää!

HARRASTUKSIA VAIKKA KOKO PERHEELLE 
Musiikin varhaiskasvatus, Vinkeä Vekara®Orkesteri, piano, 

vapaa säestys, laulu, rummut, kitara, sähköbasso, huilu, nokkahuilu 

Syyslukukausi alkaa to 16.8. Kysy vapaita paikkoja! 

Hirvikoskentie 221 C 19, 32210 LOIMAA   www.annanmuskari.fi 
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

www.sallila.fi, puh. 02 76 431
Loimijoentie 65, 32440 Alastaro

Paljon kivoja palkintoja!

Olemme mukana Rompepäivillä
Tule pyörittämään

EnergiaajokaiseenpäiväänOnnenpyörää!

WWW.PEMAMEK.COM/FI      

Make More.Make More.

Maailman parasta hitsausautomaatiota 
tehdään Loimaalla. 

 

 

LOIMAA

TERVETULOA 
OSTOKSILLE!

PALVELEMME
MA 8-21, 
LA 8-20, 
SU 12-18

Lämpimästi tervetuloa!
Mari ja Jyrki Koenkytö,
K-ruokakauppiaasi henkilökuntineen

Aleksis Kiven Katu 11, 32200 LOIMAA 
Puh. 010 538 9200

ETUPASSI
Saat tällä alennuspassilla ja 
Plussa-kortillasi K-Citymarket 
Loimaalta alennusta vähintään 
30 € elintarvikekertaostok-
sesta. Alennus ei koske lah-
jakortteja, tarjouksia, äidin-
maidonkorvikkeita, tupakka-, 
alkoholi-, nikotiinikorvaus-, 
pullopantti- eikä Postin ja 
Veikkauksen tuotteita, tuot-
teenomaisia palveluita ja väli-
tystoimintaa (esim. Finnkino). 
Ei muita alennuksia. Esitä tämä 
alennuspassi ja Plussa-korttisi 
kassalla maksaessasi. 

Alennus normaalihintaisista vähintään 30 €:n elintarvikekertaostoksesta.  
1 etu/talous. Etupassi on voimassa 3.-4.8.2018.

-10 %
LOIMAA
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P.S. Muistathan käydä 

lukemassa Marin  

Pala kakkua -blogia:

www.k-ruoka.fi/artikkelit/
ruokablogit/pala-kakkua

KAIKKEA HYVÄÄ KESÄÄN
K-CITYMARKETISTA!

MUKANA 
ROMPE-
PÄIVILLÄ

Domus Yhtiöt Oy  
Puusepänkatu 1, Loimaa
www.domus.fi  |  www.domlux.fi

MUKANA ROMPEPÄIVILLÄ

Ikkunat ja ovet 

Osastopaikka 507/ Oppipojankatu. Tervetuloa!
IKKUNAT JA OVET

Loimaalta Käsin
Maukkaasti mukana 
arjessa ja juhlassa.
Maukkaasti mukana 
arjessa ja juhlassa.

Yksilölliset konditoriatuotteet tilauksesta 20v kokemuksella

Ryngöntie 129, 32200 Loimaa, p. 050 5320622,  loimaaltakasin@tiiri.�

- makeat ja suolaiset kakut- makeat ja suolaiset kakut

- pikkuleivät - pikkuleivät 



Luonnollisesti Loimaa! 
LÖYDÄ MAASEUTUKAUPUNGIN MONET PUOLET 

Nauti maaseutukaupungin maanläheisestä, välittömästä ja ystävällisestä tunnelmasta.  
Loimaa on aina matkan varrella ja helposti saavutettavissa. 

Tervetuloa lomalle, asumaan ja töihin Loimaalle!

TILAA KIIHDYTTÄÄ JA RENTOUTUA

Perinteisiä sekä uniikkeja ja mystisiä kult-
tuurielämyksiä. Vauhdin hurmaa, tanssin 
taikaa, jännittäviä kokemuksia, festareita ja 
huippu-urheilua. Tilaa hengittää luonnon 
rauhassa. Löydä omat suosikkipaikkasi ja 
-tapahtumasi!

www.loimaa.fi/matkailu
www.loimaantapahtumat.fi

TILAA LOMAN JA ARJEN PALVELUILLE

Shoppaile ja nauti herkuista ”kaupungin 
kokoisen ostoskeskuksen” yli 150 liikeessä 
ja ravintolassa. Majoitusvaihtoehtoja on 
tarjolla kaupungin keskustasta ja metsän 
siimeksestä. Asukkaille kaikki arjen perus-
palvelut löytyvät joustavasti ja läheltä.

www.loimaankauppajapalvelut.fi/ 
liikkeet-ja-palvelut

TILAA ASUA JA TYÖSKENNELLÄ

Asumisvaihtoehtoja on moderneista 
kerrostaloista maaseudun vanhoihin 
kyläkouluihin. Isoja ja edullisia tontteja on 
keskustan liepeillä sekä kylissä, nyt myös 
–50 % alennuksella! Teollisuus, maatalous 
ja palvelualat tarjoavat uravaihtoehtoja. 
Harrastuksia on kaikenikäisille huippu-
urheilusta kulttuuriin.
www.kotiloimaalta.fi
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