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—Ideoita ei voi koskaan olla liikaa, sanoo Kauppala-
yhdistyksen puheenjohtaja Leena-Maija Pärssinen. 
—Kaikkeen ei voi vaikuttaa, mutta moneen voi.

yhteistyötä.
 —Täksi vuodeksi kau-

punki on koonnut keskus-
tan kehittämisen toimin-
tasuunnitelman. Toivon 
tästä tulevan vuosittain 
päivittyvä työkalu yhteisel-
le kehitystyölle.

Selvityksessä plus-
salle pääsivät Loimaan 
lisäksi Hämeenlinna, Ro-
vaniemi ja Vantaan Tik-
kurila. Mikä on Loimaan 
keskustan vahvuus?

—Pienen seutukau-
pungin ydinkeskustas-
sa muutos näkyy ja täl-
lä kertaa myönteiseen 
suuntaan.

Mitä pitäisi tehdä, jot-
ta elinvoimaisuus pysyy 
vähintään nykyisellään?

 —Keskustan elinvoima 

Loimaa on 16.000 asuk-
kaan sujuvien palvelujen 
seutukaupunki keskellä 
Lounais-Suomea. Hyvät 
ja kattavat palvelut tarjoa-
vat asukkaillemme ja tääl-
lä vieraileville monia mah-
dollisuuksia harrastuksiin 
ja virkistäytymiseen. 

Kirjavan yrityskentän 
ja kaupanalan myötä pal-
veluja on tarjolla moni-
puolisesti.

Rompeloimaa on nä-
kyvä ja tunnettu tapahtu-
ma, joka tuo oman värik-
kään leimansa Loimaan 
kesään.

Julkaisija: Loimaan Kauppala
Loimaan Kauppa ja palvelut yhdistys ry

Layout ja taitto: 
Tmi Sari Kares 

Päätoimittaja: 
Leena-Maija Pärssinen 044 700 
9000, leena-maija.parssinen@trival.fi 
Kauppalankatu 2B, 2 krs, (PL 42), 
32200 Loimaa

Ilmoitusmyynti/ilmoitusvalmistus: 
Sanna Lehtonen ja Irina Heinonen
044 700 1080, aineisto@trival.fi
Ilmoituslaskutus: laskutus@trival.fi

sa, ja kauempaakin 
kannattaa lähetä 
katsomaan ja koke-
maan tapahtuman 
monipuolisuus.

Lämpimät kiitok-
set kaikille tilaisuu-
den järjestelyistä 
vastaaville!

Toivotan Rompe-
loimaa-tapahtumaan 
osallistujille mukavia 
kesän kohokohtia 
Loimaalla.

Jari Rantala
Loimaan 
kaupunginjohtaja

Tervetuloa Rompe-Loimaalle! “Koko Loimaa on mukana 
menossa ja kauempaakin 

kannattaa lähteä katsomaan 
ja kokemaan tapahtuman 

monipuolisuus.”

Lautapeli, jossa kerätään 
loimaalaisten yritysten 
osakkeita, tutustutaan 
seutuun ja törmätään 
hauskoihin sattumiin. 
Sellaista päästään pelaa- 
maan, kun Loimaan Seu-
dun Nuorkauppakamarin 
Saviseudun sankari -lau-
tapeli tulee myyntiin. 

—Peli valmistuu juuri 
sopivasti Rompeloimaata 
varten! iloitsee projekti-
päällikkö Susanna Viljas.

Pelin nimi, Saviseudun 
sankari, valikoitui nimikil-
pailusta, ja Viljas kokee 
sen soveltuvan Loimaan 
oman kaupunkipelin ni-
meksi erittäin hyvin. 

—Meillä loimaalaisilla 
on saappaat savessa ja 
jokainen meistä on oman 

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

Hyvä pöhinä. Sitä Loi-
maan kaltaiseen seu-
tukaupunkiin tarvitaan. 
Oman osansa elinvoimai-
suuden eteen tekee Loi-
maan Kauppa ja palvelut 
yhdistys eli Kauppala. 

—Tärkeintä on yhteen 
hiileen puhaltaminen, sa-
noo Kauppalan tuore pu-
heenjohtaja, Mainos- ja 
mediatalo Trivalin Leena-
Maija Pärssinen.

Rutinat sikseen ja hi-
hat heilumaan, täytyy olla 
aktiivinen. Tähän ajatuk-
seen Kauppala perustet-

Loimaan keskusta yllättävänkin elinvoimainen

Loimaalaiset saavat oman 
kaupunkipelin

Teksti: Tanja Uusitalo
Valmistautuva puheenjohtaja / DP 2019

Loimaan Seudun Nuorkauppakamari ry
p. 040 4125 868, tanja.uusitalo@jci.fi

www.loimaajc.com - www.nuorkauppakamarit.fi 
JCI - Junior Chamber International 

Toimittaja: Maria Suomi

Jakelu: 
Loimaan, Auranmaan, Forssan, Huit-
tisten, Humppilan, Oripään, Someron, 
Säkylän, ja
Urjalan talousalueille.
Lisäksi jakelupistejakeluna

Julkaisupäivä: 22.7.2019 ja 
24.7.2019
Painopaikka: Alma-Manu, Tampere

Rompeloimaa-lehti on luettavissa 
digiversiona osoitteissa 
rompeloimaa.fi 
loimaankauppala.fi

kuttava, mutta myös 
opettava.

Seudun yrityksillä on 
omat osakekorttinsa, 
joita pelissä kerätään ja 
joista muilta pelaajilta 
peritään vuokraa. Pelin 
voittaa se, jolla on lopus-
sa eniten rahaa. 

elämänsä sankari. Tässä 
pelissä tosin sankareita 
voi olla vain yksi, Viljas 
naurahtaa.

Pörssiromahdus vai 
voitto kotiin?

Susanna Viljas kertoo 
pelin noudattavan suo-
malaista kaupunkipelikon-
septia, jossa paikallisen 
elinkeinoelämän lisäksi 
esitel- lään seudun veto-
voimatekijöitä. 

—Samankaltaisia kau-
punkipelejä on toteutettu 
muun muassa Raumalla, 
Hangossa ja Iisalmessa, 
ja ne kaikki ovat olleet 
myyntimenestyksiä. Eikä 
ihme, peli kun on samaan 
aikaan viihdyttävä ja kou-

Loimaan aLuetaksi oy 
0400 223 964  Hannes / päivystys 
0500 223 964  tomi
paari ja pyörätuolikuljetukset • tilausajot
Kelan sopimuksessa olevat autot : 
 Loimaa MB Sprinter 1+8 hlö esteetön henkilöauto 
  WV  Transporter 1+8 hlö esteetön henkilöauto 
 Alastaro Ford Connect 1+6 hlö esteetön henkilöauto

Vakiotaksiasiakkaat ja alle 16-v yksin matkustavat voitte tilata 
kelakuljetukset suoraan meiltä. 
Voimme tilata kelakuljetukset puolestanne.

Kuljetuspalvelusopimuksen autot : 
1. MB Sprinter 1+13 hlö esteetön henkilöluvallinen auto 
2. MB  farmari 1+4 hlö 
 Ford Connect 1+6 hlö esteetön henkilöauto 
 MB Sprinter  1+8 hlö esteetön henkilöauto 
 MB Sprinter 1+8 hlö esteetön henkilöauto 
 VW Transporter 1+8 hlö esteetön henkilöauto

LuVat kunnossa  –  suomen taksiLiiton JÄsenautoiLiJa 
Luotettavaa suomalaista taksipalvelua!

TAKSI
040 867 9053

Ilpo Launonen, Loimaa
Luotettavaa kuljetuspalvelua

TAKSI LOIMAA-MELLILÄ
Tapio Harjula 0500 741 544
www.tapioharjula.�.
1 + 6  henkilöä
1 + 4 + pyörätuolikuljetukset

—Peli opettaa rahan-
käyttöä ja toimii myös kult-
tuuri- sekä yrittäjyyskasva-
tuksessa, listaa Viljas.

Uunituore lautapeli on 
kunnianosoitus loimaalai-
selle työlle ja kulttuurille. 

—Meille on tärkeintä, 
että saamme Loimaalle 
oman kaupunkipelin, jolla 
vahvistetaan seudun elin-
voimaisuutta ja vaalitaan 
kulttuuriperintöä.

Saviseudun sankari 
-lautapeliä myydään Rom-
peloimaassa Loimaan 
Seudun nuorkauppaka-
marin osastolla.

Saman ongelman kanssa 
on painittu jo vuosia: kau-
punkien keskustat näi-
vettyvät. Kuluttajat suo-
sivat kauppakeskuksia ja 
verkkokauppoja, mikä syö 
kaupunkikeskustojen elin-
voimaa.

Elävät kaupunkikes-
kukset -yhdistys teki hil-
jattain mittauksen, jonka 
mukaan keskustoilla me-
nee nyt entistä huonom-
min. Yhdistys keräsi seu-
rantatietoja 31 kaupun-

hyvä?
—LähiTapiolan liikekiin-

teistön purulla ja torin alu-
eella täyttyneillä liiketiloilla 
on merkitystä tulokseen. 
Hyviä esimerkkejä löytyy 
liikekiinteistöistä, joille on 
löytynyt uusia käyttötar-
koituksia. Esimerkiksi toi-
mitiloissa, jotka kuuluivat 
ennen vakuutusyhtiöille, 
toimii nykyään luonaskah-
vila ja toisessa työtervey-
shuollon toimipaikka sekä 
toimistohotelli.

Teksti: Maria Suomi

gista. Vain muutamassa 
elinvoimaisuus oli lisään-
tynyt, kun asukaslukuun 
suhteutettuna mitattiin 
esimerkiksi liiketilojen 
käyttöastetta. 

Yksi plussalle pääs-
seistä oli Loimaa. Yllätti-
kö plussatulos, Loimaan 
kaupungin kehittämis-
johtaja Matti Tunkkari?

 —Kyllä tulos oli jossain 
määrin yllätys. 

Miksi arvioit, että Loi-
maan tulos on näinkin 

on moiniulotteinen juttu, 
johon vaikuttavat liiketilo-
jen omistajat, kaupunki ja 
todella paljon myös järjes-
tötyö. Loimaa on ollut täs-
sä suhteessa edelläkävijä, 
sillä meille perustettiin jo li-
ki kymmenen vuotta sitten 
Loimaan kauppa 
ja palvelut -yhdis-
tys. Yrityselämän 
toimijoiden kanssa 
kaupunki on voinut 
tehdä hedelmällis-
tä ja pitkäjänteistä 

Hyvän pöhinän puolestapuhujat

1969–2019 

KAUPPALA
• Eli Loimaan Kaup-
pa ja palvelut yhdis-
tys ry
• Perustettu 2011
• Päätavoite tuoda 
esille monipuolises-
ti Loimaata sen pal-
veluineen ja kaup-
poineen
• Jäseniä 140 eri 
alan yrittäjää

Anniina Marjamäki kokee, että Kauppalan kaltaiselle 
yhdistykselle on selkeä tarve. Yrittäjät pääsevät siellä 
verkostoitumaan, ideoimaan ja kehittämään markki-
nointia. —On hienoa, että eri toimialat tekevät yhteis-
työtä, hän toteaa.

tiin 2011. 
Mukavasti 8-vuotias 

yhdistys jo näkyykin loi-
maalaisessa katukuvassa 
sekä muun muassa Voit-
to kotiin -tapahtumassa 
ja Okrassa. Pääartikkeli 
on Rompeloimaa.

—Rompeloimaa on hy-
vä esimerkki siitä, miten 
yhdistyksen jäsenet teke-
vät kaikki omaa juttuaan, 
mutta kuitenkin yhdessä. 
Meillä on hyvä yhdessä 
tekemisen meininki, ku-
vailee Kauppalan sihteeri, 
Bar & Grill Lankon Annii-
na Marjamäki.

Kauppala kokoaa eri 
alan yrittäjiä yhteen, ja 
yhdistyksenä se toimii 
moneen suuntaan. Yh-
teistyötä totisesti tar-
vitaan — koko Loimaan 
parhaaksi. 

Tietynlaista brändäys-
työtä tulee ainakin tehdä. 
Leena-Maija Pärssinen 
kokee, etteivät loimaalai-
set itsekään tiedä, mitä 
kaikkea hienoa kotikau-

kaiken a ja o. Kun yrityk-
set voivat hyvin, voi hyvin 
koko kaupunki. Mikään 
osa-alue ei ole irrallinen 
toisistaan, vaan kaikki vai-
kuttaa kaikkeen.

—Kaikki voivat hyvin, 
jos raha kiertää, hän pai-
nottaa.

Aina voisi tietysti men-
nä paremmin. Mutta loi-
maalaiset saisivat olla 
ylpeitä siitä, miten mo-
nipuolinen kotikaupunki 
heillä on.

—Loimaalla on keskita-
son koulutusta, aktiivista 
urheilutoimintaa, isojen 
yritysten vienti vetää. 
Kunpa vaan saadaan 
enemmän tänne poruk-
kaa asumaan ja koulut-
tautumaan, Pärssinen 
jatkaa.

Ohjelmistoon kuuluu 
monia tempauksia ja ta-
pahtumia, joista kaikille 
löytyy varmasti useampia 
’’täysosumia’’. Koko Loi-
maa on mukana menos-

pungilla on tarjota. Tähän 
epäkohtaan Kauppala 
vastaa nostamalla esi-
merkiksi paikallisten yri-
tysten näkyvyyttä.

—Kun alkaa kertoa jol-
lekin vieraalle, mitä kaik-
kea Loimaalla on, tajuaa 
vasta itsekin, että täällä-
hän on vaikka mitä.

Pärssinen puhuu mie-
luusti elinvoimasta. Se on 
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Loimaan Panimo
Bar & Grill Lanko

Monen loistavan maun Loimaa

Kuulantyönnön huiput kisaavat Loimaalla
—70 000 kiloa hiek-

kaa, eli noin 5—6 kuorma-
autollista, arvioi Lasse 
Laaksovirta, Loimaan 
keilahallin yrittäjä.

Sen verran hiekkaa 
tuodaan syyskuun alus-
sa Kartanomäenkadun 
liepeille, jotta keilahallilla 
pystytään järjestämään 
Shot Put -kuulantyöntökil-
pailu.

—Tämä on nyt kolmas 
kerta, kun Shot Put järjes-
tetään meillä, Laaksovirta 
kertoo.

Loimaan Voimaa edustava Nico Oksanen näytti taito-
jaan viime vuoden Shot Putissa.

Teksti: Maria Suomi, kuva: Anssi Mäkinen

Loimaan torin ympäristö on täynnä huikeita ruokapaikkoja ja kahviloita. Jokaiseen makuun löytyy varmasti jotain. 
Ainakin nämä paikalliset herkut kannattaa testata.

Shot Putin pääarkki-
tehti on Loimaan Voimaa 
edustava kuulantyöntä-
jä Nico Oksanen. Ideana 
on järjestää kuulantyöntö-
kilpailu, jota yleisö pääsee 
seuraamaan lähietäisyy-
deltä. Intiimi tapahtuma 
tuo lajia hyvin esille.

—Toivotaan, että Shot 
Putin kaltaiset kilpailut 
laajenevat vuosi vuodelta 
ympäri Suomen, Oksanen 
toteaa.

Mikäli osallistujia riit-
tää, Loimaalla kisataan 

naisten ja miesten sar-
jojen lisäksi nuorten sar-
joissa.

Viime vuonna miesten 
kilpailua seurasi vajaa 
500-päinen yleisö. Oma 
vetonaulansa olivat julk-
kikset. Kisaamassa oli Nii-
na Kelo, jonka aviomies 
eli keihäänheittäjä Tero 
Pitkämäki oli myös paikal-
la. Kuulantyönnön olym-
piavoittaja Arsi Harju oli 
tukemassa puolisoaan ja 
valmennettavaansa Suvi 
Heliniä.

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

Lanko levittää anniskelualuettaan Rompeloimaa-lauantaina 
ulos kadulle. Terassilla pääsee päivän mittaan nauttimaan 
livemusiikista, ja kello 22 sisätiloissa aloittaa Freukkaritri-
buuttitrio. Keittiöstä saa á la carte -ruokaa kello 21.30 asti. 
Lehtipihvi on Lankon suosituimpia annoksia ja rompeväelle 
sitä tarjoillaan tavallista huokeampaan hintaan.

Loimaan Panimo kunni-
oittaa paikallisia perin-
teitä, mutta modernilla 
twistillä. Pienpanimon 
helmiä ovat oluet Uoma, 
Loiva ja Voima. Rompe-
loimaan kunniaksi pani-
mo jalkautuu kello 10—
18 Vesikoskenkadun 
ja Turuntien kulmaan, 
vastapäätä sisustustalo 
Ribbonia. Huurteisten 
lisäksi tarjolla on Ryötin 
tilan tekemiä hodareita.

FC Tori

—Ihmiset halusivat 
kovasti ottaa yhteiskuvia 
Tero Pitkämäen ja Arsi 
Harjun kanssa, Laakso-
virta naurahtaa.

—Sen verran tiedän, 
että Niina Kelo ei tänä 
vuonna työnnä. Hän kun 
on raskaana, Oksanen 
lisää. 

Shot Put järjestetään 
lauantaina 7. syyskuuta. 
Samalla juhlitaan 7-vuo-
tiasta Loimaan keilahal-
lia. Yleisölle avoin tapah-
tuma on maksuton.

FC Tori on loimaalainen kebab- ja pitseriaklassikko. Kauppa-
torin ravintolassa pääsee herkuttelemaan lista-annoksilla, 
ja Heimolinnankadun ravintolasta saa lisäksi buffetruokaa. 
FC Torissa huikkapalaa tarjoillaan yökukkujillekin, sillä ravin-
tola päivystää Rompeloimaana aamuviiteen saakka.

Loimaalta Käsin

Loimaan 50-vuotisjuhlavuo-
den herkku on vailla vertaa! Ei 
liian makeassa, vaan sopivan 
raikkaassa leivoksessa mais-
tuvat vadelma, mango ja pas-
sion. Tämän herkun on luonut 
laatuun luottava Loimaalta 
Käsin -konditoria. Rompe-
lauantaina Juhlaleivoksia on 
saatavilla torin varrella Cafe 
Hannanasta ja Jaskan Puodin 
kahvilasta.

Café Hannana

Hannana on Loimaan 
kulinaristielämän uusim-
pia tulokkaita. Kahvila on 
erikoistunut Pingviinin ja 
pöytyäläisen Isontuvan 
jäätelöihin. Kuumia juo-
mia löytyy listalta laaja 
valikoima, vitriinissä on 
muun muassa leivonnai-
sia, täytettyjä leipiä ja 
piirakoita. Rompeloimaa-
lauantaina Hannana on 
auki kello 9—17.

Kauppalan Kyökki

Kesäinen kanasalaatti on ollut Rompepäivinä Kauppa-
lan Kyökin myydyin annos eikä ihme, sillä se on raikas, 
ruokaisa ja sisältää ihania kauden hedelmiä. Kyökki 
palvelee Rompeloimaana kello 9—16. Á la carte -lis-
tan lisäksi tarjolla on kahvilatuotteita. A-oikeuksista 
pääsee nauttimaan rompetapahtuman ajaksi laajen-
netulle terassille.
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Traktoreita, autoja, kuor-
ma-autoja ja maamootto-
ri. Ainakin näitä vanhoja 
menopelejä tullaan näke-

Tori täyttyy vanhoista 
maatalouskoneista

Rotary Rally saapuu tänä-
kin vuonna Rompeloimaa-
seen.

—Autoletkoja lähtee tä-
nä vuonna kolmesta suun-
nasta: Salon torilta, Fors-
sasta ja Alastaron moot-
toriradalta. Kello 10—11 
aikaan letkat rantautuvat 
Loimaalle, kertoo Loimaan 
Rotary-klubin väistyvä pu-
heenjohtaja Kalle Huitti.

Vaikka Rotary Rallyn 
järjestävät Rotary Club 
Reach Salo sekä Rotary 
Club Loimaa, ei autolet-
kaan osallistuvien tarvitse 
olla rotareita.

—Kuka tahansa voi 
osallistua vanhalla autolla. 
Mukaan mahtuu vielä.

—Tähdätään siihen, et-
tä saataisiin tuhat autoa 
liikkeelle, Huitti kannustaa.

Tarkoitus on edetä läh-
töpaikalta Loimaan torille 
letkassa. Matkaa tehdään 
rauhallisesti, pieniä teitä 
pitkin. 

—Samalla pääsee siis 

Rotary Rallyyn ehtii vielä mukaan
Teksti: Maria Suomi, kuva: Trival

Teksti: Maria Suomi, kuva: Trival

Kansallispuvut saisivat 
näkyä juhlassa ja miks-
eivät arjessakin nykyistä 
enemmän. Suomessa 
kun on rikas kansallispu-
kuperinne.

—Me suomalaiset 
vähättelemme helposti 
omia perinteitämme ja 
omia kulttuurisia juuri-
amme. Katsotaan muita 
maita alhaalta ylöspäin ei-
kä muisteta, miten hieno 
kulttuuri meillä itselläm-
me on, sanoo Iina Wahl-
ström. 

Vaatekaapin perukoil-
le unohtuneet kansallis-
puvut on nyt syytä kaivaa 
esille, sillä Rompeloimaan 
yhteydessä järjestetään 
niin sanottu Kansallispu-
kutuuletus. 

—Tänä vuonna Kan-
sal l ispukutuuletuksen 
keskuspiste on Nordean 
entisissä tiloissa, Vesi-
koskenkadulla, kertoo 

Kansallispuvut ylle ja piknikille
Teksti: Maria Suomi, kuvat: Trival

Kansallispuku on muodikas vuodesta toiseen, ja se 
kestää oikein säilytettynä vuosikymmeniä. Tämän 
vuoden Rompeloimaassa Kansallispukutuuletusta on 
luvassa kello 10 alkaen.

Kansallispukua käyttäviä 
vinkataan juhlan kunniak-
si menemään Rompeloi-
maa-lauantaina Loimaan 
keskuspuistoon piknikille.

—Kansallispuvun syn-
tymäpäivän tietämillä 
järjestetään piknikkejä ja 
muita tuuletustapahtu-
mia ympäri maan. Tänä 
vuonna niitä on yli 30 paik-
kakunnalla. Ensimmäisen 
kerran pikniktapahtuma 
järjestettiin Etelä-Karja-
lan Imatralla kahdeksan 
vuotta sitten.

Kansallispukutuule-
tuksen yhteydessä kuul-
laan raikasta ja reipasta 
kansanmusiikkia. Vesikos-
kenkadulla esiintyy kello 
10.15 Matti Merta, kello 
12 Riikka Hunsa ja kello 
12.30 Ämmät äänessä 
-trio.

Venla Veijalainen, Anne Alanen, Karita Vuorinen, Henna Kallio-Palmén, Riikka Hunsa  
kutsuvat mukaan Kansallispukupiknikille tänäkin vuonna Keskuspuistoon.

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

HammasLÄÄkÄRi teemu VaRHo
02 76 24 554 -  Vesikoskenkatu 27

TUIJA RANTANEN

PARASTA PAIKALLISTA HOIVAA JA 
HUOLENPITOA LÄHELLÄ SINUA!

Huvilakatu 32, 32200 Loimaa  p. 02 7637 5600
www.tuulensuunpalvelukeskus.fi

mään rompepäivänä.
—Periaatteessa setti 

on sama kuin aiempina-
kin vuosina. Perinteisellä 

tuuletusta järjestävään 
Ämmät äänessä -trioon 
kuuluva Wahlström.

Tuuletus käsittää 
kansallispukutietouden 
jakamista, ja kello 11 ja 
kello 13 nähdään kansal-
lispukunäytökset. Esillä on 
paikallisten vaatetusliik-
keiden tuunaamia puku-
kokonaisuuksia, joissa ny-
kyvaatteisiin on yhdistetty 
kansallispukujen osia. 

—Mutta pääasia Kan-
sallispukutuuletuksessa 
on se, että ihmiset puki-
sivat omat kansallispu-
kunsa ylleen ja tulisivat 
näyttämään niitä.

Kansallispukutuule-
tus järjestettiin Rompe-
loimaassa viime vuonna 
ensimmäisen kerran. 
Kiinnostusta riitti.

—Moni sanoi, että 
omistaa kansallispuvun, 
muttei kehdannut lait-
taa sitä päälleen. Toivot-

tavasti he tänä vuonna 
rohkaistuvat, Wahlström 
kannustaa.

Ajankohta tuuletuk-
selle on osuva, sillä kan-
sallispuvun syntymäpäi-
vää juhlitaan 5. elokuuta. 

kaavalla mennään, ker-
too paikallisia masinisteja 
edustava Ilari Kouri.

Siis: Maan Mainiot 
Masinistit ottavat Loi-
maan torin haltuun kello 
9 alkaen. He tuovat mu-
kanaan torille vanhoja 
maatalouskoneita, joihin 
yleisö pääsee tutustu-
maan.

— V a s t a a v a n l a i s i a 
vanhoja koneita ei välttä-
mättä enää nykypäivänä 
kohtaa. Nyt ihmiset pää-
sevät näkemään, miten 
maanviljelystöitä on tehty 
ennen.

Puolen päivän aikaan 
masinistit järjestävät to-
rilla traktorinvetokisan. 

Kuka tahansa pääsee 
silloin testaamaan, miten 
voimat riittävät Ferguso-
nin vetämiseen. Kilpai-
lussa on omat sarjansa 
naisille ja miehille.

—Tuomme tarjolle 
pientä purtavaa: kahvia, 
pullaa ja vohveleita. Väli-
aikaohjelmana kuullaan 
haitarinsoittoa, Kouri lu-
ettelee.

Masinistit poistuvat 
torilta kello 14 komeassa 
yhteisparaatissa.

nauttimaan kotimaises-
ta maalaismaisemasta.

Rallyyn osallistuvat 
saavat autoilleen park-
kipaikan muulta ajoneu-
voliikenteeltä suljetulta 
torialueelta. Yleisön suo-
sikki ja pisimmältä  har-
rasteautoillaan paikan 
päälle tulleet palkitaan.

Erik Stenströmin 
perustama Rotary Rally 
järjestetään nyt 9. ker-
ran.

Lisätietoja tapahtu-
masta ja rallyyn osallis-
tumisesta Erik Stenströ-
miltä p. 040 074 4587 
tai Kalle Huitilta p. 040 
579 9971.

Mikäköhän tämä on? Moni entisajan laite on nykyihmi-
selle vieras.

Yle Turun toimittaja Minna 
Rosvall haastatteli viime 
vuonna Rotary Rallyn 
väkeä.

Rotaryt tuovat Rompe-
loimaaseen myös hyvän-
tekeväisyyttä. Kello 9.00 
- 16.00 Heimolinnanka-
dulla esillä on niin sanottu 
Shelterbox, eli vapaasti 
suomennettuna suojalaa-
tikko.

—Shelterboxeja toimi-
tetaan alueille, joissa ih-
misten kodit ovat tuhoutu-
neet luonnonkatastrofien 
seurauksena. Boxista saa 
apua elämään siksi aikaa, 
kun koteja rakennetaan 

Yksi laatikko — valtava apu
Teksti: Maria Suomi, kuvat: Hannu Honkasen kuva-arkisto

uusiksi, kertoo Laitilan 
Rotaryklubin Hannu 
Honkanen.

Rotarien Shelterbox-
avustustyö on tunnettu 
ympäri maailman, ja se 
on saanut valtavasti kii-
tosta. Boxi sisältää ison 
teltan, joka sopii jopa 
kymmenelle hengelle.

—Lisäksi se sisäl-
tää esimerkiksi peitto-
ja, huopia, tykötarpeita 
ruuan valmistukseen ja 
ruokailuun, aurinkotoi-

misen lampun, lapsille 
viihdykettä.

R o m p e l o i m a a s s a 
Honkanen purkaa Shel-
terboxin sisällön näytille 
ja esittelee pakkausta. 
Samalla hän kerää lahjoi-
tuksia boxien hankintaan.

Lisäksi Honkanen myy 
aurinkokennolla toimivia 
lamppuja, ”nykyajan myrs-
kylyhtyjä”.

—Kun yhden myrsky-
lyhdyn ostaa itselle, toi-
nen lähetetään avustus-
kohteeseen.

Hannu Honkanen on 
esitellyt nelisen vuotta 
Shelterboxia ympäri Suo-
men erilaisissa tapahtu-
missa. Hyväntekeväisyys 
on miehelle sydämenasia.

—Teen sen pienen 
osan, jonka voin tehdä 
auttaakseni muita. Sa-
malla tässä tapaa paljon 
mielenkiintoisia ihmisiä, 
hän lisää. Laitilan Rotaryklubin Hannu Honkanen kokee, että ih-

misiä on tärkeää auttaa paikan päällä, heidän omassa 
kotimaassaan

Hannu Honkanen esittelee Shelterboxia Rompeloimaas-
sa. Avustuspakkaus on tarkoitettu esimerkiksi perheille, 
jotka ovat menettäneet kotinsa hirmumyrskyssä.

Kaikille sopivat työasut

Mittojen mukaan 
suoraan valmistajalta

mirena-asut.com Puh.040-563 4348

KOTIM
AIST

A 

TYÖTÄ

Virttaanraitti 14, 32560 VIRTTAA
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Silja Syrjälä
—Loimaalle on aina ihana tulla! Asun Hämeenlinnassa, 
mutta minulla on ollut täällä yritys monta vuotta. Loi-
maalla on tekemisen meininkiä, ihmiset ovat hyväntuu-
lisia ja positiivisia. Paljon on kauniita idyllisiä paikkoja, 
kuten vaikka ruokapaikka Loimiranta.

GALLUP
Missä kohteissa Loimaalla kannattaa vierailla?

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

Airi Mäntyharju
—Alpo Jaakolan patsaspuistossa. Moni ei ymmärrä-
kään, miten kiva siellä on käydä lasten kanssa. Lapset 
pääsevät tutkimaan kiinnostavia patsaita ja tekemään 
taidetta itsekin. Kannattaa käydä uimassa Oripään 
Myllylähteellä ja Mellilänjärvellä.

Kauppalabussit liikennöi-
vät Rompeloimaa-lau-
antaina tuttuun tapaan. 
Maksuttomia linja-auto-
kyytejä voi käyttää kuka 
tahansa ja niitä voi hyö-
dyntää vaikka useamman 
kerran päivän aikana.

Bussien reitti kulkee 
Tokmannin parkkipaikalta 
Kartanonmäenkatua K-
Citymarketin ja Prisman 
kautta Satakunnantielle, 
sieltä pieni mutka Vesi-
koksenkadulle ja Kaup-
palankatua pitkin takaisin 
Satakunnantielle ja edel-
leen Turuntielle. Paluu 
on Väinämöisenkadun ja 
Pikatien kautta.

Oma auto kannattaa 
suosiolla jättää Tokman-
nin tai K-Raudan parkki-
paikalle, ja sieltä hypätä 
Kauppalabussin kyytiin, 
sillä Rompeloimaa aiheut-
taa keskustaan ruuhkaa. 
Osa keskustan kaduista 

on suljettu tapahtuman 
ajaksi.

Markettien lisäksi 
ensimmäinen pysäkki 
on Kauppatorin kupees-
sa Vesikoskenkadun ja 
Kauppalankadun kulmas-
sa, seuraava pysäkki on 
Turuntiellä lähellä Kaup-
palantoria ja kolmas py-
säkki on Väinämöisen-
kadulla Osuuspankkia 
vastapäätä. Tästä bussit 
jatkavat takaisin market-
tien pysäkeille.

Kauppalabussit liiken-
nöivät kello 9—17 non-
stoppina. Mistä vain py-
säkiltä voi hypätä kyytiin ja 
mistä tahansa jäädä pois.

Vuorisen Liikenteen lii-
kennöimissä ja Kauppala-
yhdistyksen kustantamis-
sa busseissa apuna ovat 
partiolaiset. Partiolaiset 
huolehtivat matkan tur-
vallisuudesta ja toimivat 
oppaina.

Kauppalabusseilla helpotetaan keskustan ruuhkaa
Teksti: Maria Suomi, kuva: Trival

Miika Salonen
—Sarka-museossa eli maatalousmuseossa, sillä sa-
viseutuahan tämä Loimaa on. Kebab-pitseria FC Tori 
on klassikkopaikka, siellä kannattaa syödä iskender-
kebabia. Hyvät kahvit saa Parkista ja Jaskan puodista.

OSAAVA 
HENKILÖKUNTA 

UUDET 
TOIMITILAT 

ME PIDÄMME 
AUTOSTASI 
HUOLTA.

Poikkitie 10 
Loimaa

www.citikkahuolto.fi
puh. 044 256 5133

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

02 7621339 Lamminkatu 39, Loimaa
Aukioloajat: Ma-Pe 8-17.00

Pidä Pyörät Pyörimässä

Viljan ajot,
apulantakuljetukset,

lietteen siirrot

Viljan ajot,
apulantakuljetukset,

lietteen siirrot

Loimaan Kone ja Kuljetus Oy
Matti 040 535 4661
Mika 050 582 5336

Loimaan Kone ja Kuljetus Oy
Matti 040 535 4661
Mika 050 582 5336

Älä kulje  
onnesi ohi!
— Varmista nyt toimiva  
 netti ja palvelut 
 vuosikymmeniksi
 eteenpäin!

www.lounea.fi

Olemme mukana Rompepäivillä!

Pelaamme aina tasatunnein. 

bingoa!

Pääpalkintona Juhlamokkaa,
kaikki pelaajat palkitaan.

Tule teltallemme pelaamaan 

Luotettavasti läheltä

www.sallila.fi

MUISTA PUIMURIHUOLTO

Konehuolto Hannu Onnela Oy
p. 050 514 1169/huolto  050 373 3788/varaosat

Lopotintie, 32210 Loimaa   

Turun varaosamyymälä Orikedonkatu 12, 050 339 3151

Kauppalabussit liikennöivät non-stoppina. Niitä voi hyödyntää kuka tahansa maksutta.

ROMPEPÄIVÄNÄ
KAUPPALANTORILLA

NONSTOPPINA
HIUSTENLEIKKAUKSIA

KAMPAUKSIA
TARJOUSTUOTTEITAParturi-Kampaamo Sanna

Oma auto kannattaa suosiolla jättää Tokmannin 
tai K-Raudan parkkipaikalle
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25-vuotias Rompepäivät luottaa perinteeseen ROMPELOIMAASSA TAPAHTUU
Teksti ja kuva: Maria Suomi

Nyt ollaan Loimaan sy-
dänmailla, Peltoisissa. 
Tuossa oli saha, tässä 
Loimaan Vaaka, auto-
huolto ja tori. Rautatie ja 
valtatie tekivät Peltoisista 
kunnan keskuksen. 

Jorma Luuri, Simo 
Nurminen, Usko Heino-
nen ja Veli Reunanen 
intoutuvat muistelemaan 
kotikylänsä vaiheita. Tääl-
tä on lähtöisin myös Loi-
maan suurtapahtuma, 
Rompepäivät.

—Miehet, jotka perus-
tivat Rompepäivät, tuskin 
uskoivat, että tapahtuma 
jatkuisi näin pitkään, Luuri 
tuumii.

Tänä vuonna järjeste-
tään 25. Rompepäivät. 
Alun perin kaupan oli kaik-
kea vanhoihin autoihin liit-
tyvää, kuten varaosia. Ny-
kyään vuosi vuodelta kas-
vaneessa tapahtumassa 
myydään oikeastaan mitä 
vain. Myyntipaikkoja on 
nelisensataa.

—Tavaraa on tarjolla 
laidasta laitaan, Heino-
nen sanoo.

—Emme rajoita myyn-
tiä mitenkään. Jotain 
uuttakin on myynnissä, 
esimerkiksi vaatteita.

vien kanssa ole rönsyilty. 
Se on edelleen puhtaasti 
myynti- ja ostotapahtuma.

—Viime vuonna myy-
jiä oli ulkomailta ainakin 

Juhlavuosi ei sinänsä 
tuo mitään uutta — päin-
vastoin. Perinteitä halu-
taan vaalia. Lauantaina 
3. elokuuta noudatetaan 
tuttua, hyväksi havaittua 
kaavaa.

—Odotamme paikalle 
runsaasti myyjiä ja osta-
jia, Heinonen toteaa.

Viime vuoden Rom-
pepäivissä oli kaikkineen 
8.000—10.000 vieraili-
jaa.

Tapahtuman järjes-
täjä eli Peltoisten kyläyh-
distys käyttää päivästä 
saatavat tuotot oman 
kylänsä virkistämiseen. 
Tehdään teatterimatkoja, 
kustannetaan uimahalli-
kertoja, annetaan alueen 
oppilaille stipendejä ja hoi-
detaan ympäristöä.

Kävijät kehuvat Loi-
maan Rompepäivien 
tapahtuma-aluetta. Pel-
toisten kylä on rosoisuu-
dessaan upea miljöö. 
Ei mikään hiekkakenttä, 
kuten vastaavanlaisis-
sa myyntitapahtumissa 
yleensä. 

Nurminen, Luuri, Hei-
nonen ja Reunanen usko-
vat, että yksi vahvuus on 
myös se, ettei Rompepäi-

Varaamme oikeuden aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin

Loimaan Rompepäivien tarina alkoi 25 vuotta sitten tapahtumasta, jossa kaupattiin vanhojen autojen osia. Ny-
kyään myynnissä on tavaraa laidasta laitaan, kertovat Jorma Luuri (vas.), Simo Nurminen, Usko Heinonen ja Veli 
Reunanen.

(tarjoamme edullisimman)

(Ei koske tilaustuotteita)

Suklaakahvilassa

kappale

100
 lah

jako
rtit

 

Turuntie 12, 32200 Loimaa
puh. (02) 762 2569 info@kellomakela.�

Ruotsista, Englannista, 
Virosta, Puolasta ja Ve-
näjältä. Ostajia tuli ympä-
ri Suomen, Rovaniemel-
täkin, Peltoisten kyläyh-

distyksen puheenjohtaja 
Jorma Luuri luettelee.

Rompepäivät alkaa 
aamukuudelta ja kestää 
kello 16 asti. 

Perjantaina 2. elokuu-
ta rompealueella on Seu-
rahuoneen järjestämät 
iltamat, joissa esiintyy 
Tauski.

KUIN KOTONA
www.hotellialiisa.�

Oijalantie 17, 32210 Loimaa  P. 040 554 5845
www.laura-maria4.webnode.�/         Ma, Ti, Ke, Pe klo 9-17,  To klo 10-18,  La 9-13

Laura-Marian

Tuu äkkiä, 
voit löytää aarteita!

 

 

 

  

ROMPEPOISTOT!ROMPEPOISTOT!

KANNATTAA TULLA KAUEMPAAKIN!KANNATTAA TULLA KAUEMPAAKIN!

Paljon kesävaatteita -20-50 %
Loput miesten vaatteet -70 %
Kaikki kengät -40 %

Masai, Pont Neuf, 
Grizas, Modelia, Brandtex...

-ajatsimo niknapsuusO
nojlap taas atseduukkaisa  

 .neekra aoli aj äytöyh
 .iskaakkaisa-ajatsimo elut aj utsutuT

 sakaisa-ajatsimo/fi.po

Ravintola Loimiranta avoinna Rompe-markkinoilla!Perjantaina 2.8.
Bu�etlounas klo 10:45 - 14:00
Iltamat klo 18:00 - 01:00 pippuripihviä, burgeria, karaokea

Lauantaina 3.8.
Avoinna klo 06:00 - 16:00
Aamukahvia, sämpylää, makkaraa, lettuja
Bu�etlounas 10:00 - 15:00

Ravintola Loimiranta avoinna Rompe-markkinoilla!
Ravintola Loimiranta avoinna Rompe-markkinoilla!

Lapsille pomppulinna ja pihapelejä!
Tervetuloa!Tervetuloa!

Perjantaina 2.8.

Lauantaina 3.8.

Perjantaina 2.8.

6.00  Peltoisten Rompealueen portit aukeavat

9.00 Kauppalabussit starttaavat Loimaan keskustaan Tokmannin pysäkiltä (Tokmanni—Jysk—Lidl-
parkkipaikka) ja K-Raudan pysäkiltä (Prisman ja Citymarketin parkkipaikat)

8.00  Kauppalatori aukeaa 

KAUPPALATORILTA LÖYTYY KATTAUS LOIMAALAISIA PALVELUALAN YRITYKSIÄ JA YHDIS-
TYKSIÄ. Tule tutustumaan... HERKUTTELE – SHOPPAILE – KAUNISTAUDU

KAUPPALATORILLA
 Paikallisia herkkuja mm.
Loimaan Panimon oluita hanasta ja 
Ryötin Tilan hodareita 10.00 – 18.00

VESIKOSKENKADULLA
10.00 - 15.30  KANSALLISPUKUTUULETUS 
(ent. Nordean tiloissa) 
11.00 ja 13.00  Kansallispukunäytökset 
REIPASTA KANSANMUSIIKKIA: 
10.15 Matti Merta
12.00 Riikka Hunsa
12.30 Ämmät Äänessä -trio

WANHAN KANALAN 
ESIINTYMISLAVALLA 
tangoprinssi Rami Rafael
14.00, 15.00 ja 16.00

BAR & GRILL LANKO 
17.00 ulkona anniskelualueella livemusiikkia 
22.00 Freud Marx Engels & Jung
-tribuuttitrio

KANSALLISPUKUPIKNIK 
Keskuspuistossa. Nappaa eväät mukaan 

alueen lukuisista ruokapaikoista

KAUPPALANKADULLA
9.00 – 18.00  BENSAA SUONISSA  
Moottorimenopeleistä kiinnostuneille. 
Mukana loimaalaisia auto- ja koneliikkeitä.
Tule koeajamaan Nissan Leaf täyssäh-
köautoa!

Keskuspuiston nurmella 
lapsille ja lapsenmielisille kuplafutista, 
vesipalloja ja pomppulinna

HEIMOLINNANKADULLA
11.00  ROTARY RALLY -autot saapuvat Loi-
maan torille ja Heimolinnankadulle

9.00 - 16.00 Shelterbox-teltta ja Ankanuitto-
piste Heimolinnankadun ja Vesikoskenkadun 
kulmassa

LOIMAAN TAIDETALO 
avoinna klo 8.00 – 16.00 Pääsymaksu 1€, vapaa pääsy 
Museokortilla ja alle 18-vuotiaille

SARKA-MAATALOUSMUSEO 
avoinna 10.00 - 17.00 Rompepäivien leimalla sisään-
pääsy puoleen hintaan.

LOIMAAN TORILLA
9.00 - 14.00 MAAN MAINIOT MASINISTIT 
Haitarinsoittoa ja maamoottoreiden pärinää

12.00 Traktorin vetokisa 

KAUPPALATORILLA
Paikallisia herkkuja mm. Loimaan Panimon oluita hanasta 
ja Ryötin Tilan hodareita klo 10.00 – 18.00

Mukana myös:
Parturi-Kampaamo Sanna – torilla Nonstoppina hiusten-
leikkauksia ja kampauksia
Miestenvaateliike M. Koskinen
Muotiliike Today
Kauneushoitola Sabrina
Rotter Rolls Store – 50-luvun henkiset vaatteet koko per-
heelle
Onnela Design – persoonallisia laukkuja, koruja, asusteita
Terrasol Trading aurinkopaneelit
Tuulensuun Palvelukeskus – hoiva-, asumis- ja kuntoutus-
palvelut
Kirpputori Natali
Loimaan Seudun Nuorkauppakamari ry
Laatu Ansku
Prinsessatehdas Studio Heartbeat

Keskustan liikkeissä ovet auki kaduille!
Paljon kovia ja pehmeitä ROMPETARJOUKSIA!

16.00 Peltoisten alueen Rompepäivät sulkeutuu  

Kauppalabussit liikkuvat aina klo 17.00 saakka

PELTOISTEN ROMPEALUEELLA 
Tauski ja Tanssiorkesteri Lilja 
18.00 – 01.00

LOIMAAN KEILAHALLILLA 
Karaoke 17.00
Rokkikone 21.00

RAVINTOLA LOIMIRANTA
Iltamat 18.00 – 01.00

Lauantaina 3.8.

KAUPPALASTA 

TARVITSET-
KAIKKI MITÄ

ENEMMÄN!JA VÄHÄN
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ysäkki

Loimijoki

Lava
2 .8.

Pysäkki

Pankaas poiketen!9

 

ROMPEALUEELLE

Lähtö / 
Paluu

FORSSA

63

LOIMAA

TU
RKU

TAMPERE

ROMPEALUEELLE

KA
RT

A
N

O
M

Ä
EN

KA
TU

PIKATIE

Pysäkki

Lähtö/ 
Paluu

Loimaan
Keilahalli

2.8.
 

  Rokkikone klo 21
Karaoke klo 17-21

 

Kauppalabussit liikennöivät 
K-Raudalta ja Tokmannilta 
Lauantaina klo 9.00—17.00 non-stoppina. 
Viimeinen lähtö K-Raudan ja Tokmannin
pysäkeiltä klo 17.00.

PIKATIE

LA
M

M
IN

K
AT

U

2.8.  ILTAMAT 3.8.  ROMPEPÄIVÄT

Rompealueen myyntipaikat
-Aluemaksu 3¤-

Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi

klo 6-16

Tauski
Tanssiorkesteri Lilja

klo 18-01

Perinteinen

Loimaan Peltoisissa

Ko
ul

uk
uj

a

Kä
sit

yö
lä

isk
at

u

Se
pp

äl
än

ka
tu

Pe
lt

ok
uj

a

Ka
up

pa
la

nk
at

u

Turuntie

Väinölänkatu

Satakunnantie

Väinämöisenkatu

LOIMAAN
TORIN

TAPAHTUMAT

KAUPPALA-
TORIN

MYYNTIKOJUT

Kiinalainen
ravintola

Eastern Dragon

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

BUSSIREITTI

KÄVELYKATU

MYYNTIKOJUT
RUOKAPAIKKARUOKAPAIKKA

14

15

16

TARJOILUALUE

Kansallispukutuuletus Kansallispukutuuletus 

1
2

3

4

7

5

6

8

9

16

2

5

48 7

10

12 15
Rompealueen

Lipunmyynti

3

11

2
3

1

4

7

5

Kansallispukupiknik 
Keskuspuisto

Leikkipuisto

8

6

Vesikoskenkatu

Tarjoilualue
Tarjoilualue

Kansallispukutuuletus

ja näytökset
Kansallispukutuuletus

ja näytökset

9

Al
ek

sis
 K

iv
en

 ka
tu

16

Heim
olinnankatu

913

Loimirannan
iltamat

2.8
klo 18-01.00

14
Loimaan torilla lauantaina 3.8.2019 klo 9.00 - 14.00Loimaan torilla lauantaina 3.8.2019 klo 9.00 - 14.00

Vanhat traktorit, maamoo�orit yms.
Traktorin vetokisa klo 12.00.

Sarjat naisille ja miehille.

Vanhat traktorit, maamoo�orit yms.
Traktorin vetokisa klo 12.00.

Sarjat naisille ja miehille.
Vetokisaan ilmoi�autumiset paikanpäällä

Masinistien ilmoi�autumiset ja kyselyt viimeistään
ke 31.7. mennessä puh. 050 564 2722, tai 0400 797 707

Vetokisaan ilmoi�autumiset paikanpäällä
Masinistien ilmoi�autumiset ja kyselyt viimeistään

ke 31.7. mennessä puh. 050 564 2722, tai 0400 797 707

3.8.2019 Kauppalankadulla klo 9 alk.
Moottoreista ja ilman moottoria 

kulkevista kiinnostuneille!
Moottoreista ja ilman moottoria 

kulkevista kiinnostuneille!

KESKUSPUISTON NURMELLA:

kuplafutista
vesipalloja

pomppulinna
Nissan Leaf sähköauton koeajo

KESKUSPUISTON NURMELLA:

kuplafutista
vesipalloja

pomppulinna
Nissan Leaf sähköauton koeajo

Lapsille ja
 lapsenmielisille:
Lapsille ja
 lapsenmielisille:
Lapsille ja
 lapsenmielisille:

Yhteistyössä tapahtumassa: Auto- ja koneliike AKR, KasaParts, 
Loimaan Varaosapörssi, Loimaan Konepiste, Loimaan Laatuauto, Sporttikone,

Vuorisen Liikenne, Hanakat Loimaa/HT-Asennus, Kyrön Urheiluautoilijat

Kioskista:
makkaraa
sämpylöitä
mehua ja kahvia
limua ja karkkia

Kioskista:
makkaraa
sämpylöitä
mehua ja kahvia
limua ja karkkia

Heimolinnankatu 6
32200 Loimaa 044 9819 446

����������������
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3.8.2018

Lisätietoja:

Erik Stenström, 0400 744587, espaca63@gmail.com 

Paavo Mäkimattila, 050 553 9033
paavo.makimattila@gmail.com

Tarja Virta, 050 568 5574, tarja.t.virta@gmail.com

Salossa:

Alastarolla:

 Tapahtuman järjestää RC Reach Salo sekä RC Loimaa.

Rotary Rally 9.0 3.8.2019

Matkaa teemme letkassa,
leppoisasti kruisaillen idyllisiä

maalaisteitä pitkin. 

Meille on varattuna Loimaan 
torilta parkkipaikat ja runsaasti 

aikaa yhdessä ololle.
 

Yleisön suosikki ja pisimmältä
harrasteautolla paikalle tulleet

palkitaan.

Startti:   klo 8-10
Salon Tori  ja Alastaron Moottorirata

Startti:   klo 8-10
Salon Tori  ja Alastaron Moottorirata 

Maali: Loimaan tori klo 11Maali: Loimaan tori klo 11

Yhdeksäs Rotary Rally starttaa lauantaina 3.8. Salon Torilta ja Alastaron 
Moottoriradalta kohti Loimaata ja Rompeloimaa tapahtumaa.

Yhdeksäs Rotary Rally starttaa lauantaina 3.8. Salon Torilta ja Alastaron 
Moottoriradalta kohti Loimaata ja Rompeloimaa tapahtumaa.

Shelter Box -esittely Heimolinnankadun ja Vesikoskenkadun kulmassa
Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu tilapäiseksi kodiksi katastro�alueille. Osallistu Shelter Box 
-työhön ostamalla aurinkokennolamppu tai useampi hämärtyvään kesäiltaan!

ROMPEPÄIVÄNÄ

ANNISKELUALUE JA

LIVE MUSAA

VESIKOSKENKADULLA

Hirvikoskentie 242
puh: 050 5205939
lannenmaukas.fi

Lännen Maukkaalla paikan päällä
jälleen lomien jälkeen 5.8 alkaen
edulliseen 7.80€ hintaan.   

Herkkullista
kotiruokaa

Herkkullista
kotiruokaa

Myös kotiin
kuljetettuna

hintaan 8,10€

10.45-13.00

HERKUTTELE keskustan kahviloissa 
ja ravintoloissa
Lounas- ja piknikruokaa tarjolla tarjolla Loimaan keskustassa 
koko päivän:

Bar Edgar 
FC-Tori ja FC-Tori Buffet
Cafe Hannana
Kauppalan Kyökki 
Kiinalainen ravintola Eastern 
Dragon
Lanko Bar & Grill
Loimaan Kebab & Pizzeria

Loimaan Seurahuone
M-Market Jaskan Puoti
Pizza Express
Ravintola ATA
Ravintola Yisushi
Ravintola Loimiranta
Tornikahvila

Peltoisten alueen Rompepäivät sulkeutuu klo 16.00 
Kauppalabussit liikkuvat aina klo 17.00 saakka
Varaamme oikeuden aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin

������������������������������
�������

�	�����



KansallispukutuuletusKansallispukutuuletusKansallispukutuuletus

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

Kansallispukunäytökset

Kansanmusiikkia
���������������
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�������
����	�����

������

 ��������������������������

��������������������������������
��������������������������

��������������������������������

KansallispukupiknikKansallispukupiknik
������������������������������

Kansallispukunäytökset

Kansanmusiikkia

3.8.2019  klo 10 alk.3.8.2019  klo 10 alk.
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Sähköauto, mönkijöitä, mopoja 
— nähtävillä muutakin kuin rompetta
Ei Rompeloimaan tarvit-
se olla pelkkää rompet-
ta. Mopoilun erikoisliike 
KASA-partsin ympärillä 
järjestettävä Bensaa suo-
nissa -tapahtuma huoleh-
tii, että nähtävillä on upo-
uusiakin menopelejä.

—Tuomme paikalle 
Nissanin täyssähköau-
ton. Sillä pääsee testaa-
maan, miltä sähköautolla 
ajaminen tuntuu, vinkkaa 
Loimaan laatuauton Sa-
mi Virtanen.

KASA-parts levittäytyy 

autoja on eri sarjoista 
tulossa näytille.

—Jospa joku saisi kipi-
nän vaikka aloittaa uuden 
harrastuksen, KASA-
partsin Kari Saarinen 
sanoo.

Bensaa suonissa jär-
jestettiin viime vuonna 
Rompeloimaan yhteydes-
sä ensimmäistä kertaa. 
Tänä vuonna tapahtu-
maan on Saarisen mu-
kaan panostettu entistä 
enemmän.

—Olemme paranta-

Teksti: Maria Suomi, kuva: Trival

Haastetta ja hassuttelua Keskuspuistossa
Teksti Maria Suomi, kuva: FunExperience

Millaista on kävellä veden 
päällä? Tai pelata jalka-
palloa, jossa pärjäävät 
parhaiten ylipainoiset?

Alastarolainen FunEx-
perience pystyttää Rom-
peloimaan ajaksi Keskus-
puiston nurmelle haus-
kaa aktiviteettia. Tulossa 
on ainakin vesipalloja ja 
kuplafutista, kertoo yrit-
täjä Marko Isomaa.

—Tarkoitus on tulla 
paikan päälle heti aamus-
ta, ehkä kello 10 aikoihin. 

—Kuplafutiksella ei ole 
mitään tekemistä jalka-
pallon kanssa, kertoo 
FunExperiencen yrittäjä 
Marko Isomaa.

mutta nuorimmat kävijät   
ovat olleet 2-vuotiaita. 
Riippuu ihan siitä, miten 
lapsen rohkeus riittää.

Kuplafutikseen voivat 
osallistua yli 140 senttiä 
pitkät. Kuplia voi testata 
joko yksin tai porukalla.

—Kuplafutiksella ei ole 
mitään tekemistä jalka-
pallon kanssa! Siinä pai-
no on voimaa ja ylipaino 
ylivoimaa. Ei auta vaikka 
olisi kuinka taitava  ja 
ketterä futaaja, sillä suu-

Mutta pienellä säävara-
uksella mennään.

Vesipallot on tarkoitet-
tu erityisesti lapsille. Pal-
lon sisälle mennään yksi 
kerrallaan. Pallo pumpa-
taan, jonka jälkeen se py-
syy vesialtaan pinnalla.

—Vesipallot ovat hyvän 
koordinaatiokyvyn omaa-
ville lapsille hauska tapa 
tulla haastamaan itsen-
sä, Isomaa vinkkaa.

—Suositusikä on nel-
jästä vuodesta eteenpäin, 

Kauppalankadulle, ja tuo 
näytille muun muassa 
mopoja ja mönkijöitä. Loi-
maan laatuauto esittelee 
uutuuksia Fordilta, Nis-
sanilta ja Skodalta.

—Eiköhän saada Rom-
peloimaan kunniaksi teh-
tyä jotain tarjouksiakin, 
Virtanen lisää.

Bensaa suonissa -ta-
pahtuman ajatuksena 
on osoittaa, mitä kaikkea 
moottorimenopeleihin 
liittyvää toimintaa Loi-
maalla on. Myös kilpa-

Täyden palvelun remonttimyymälät

Lamminkatu 19, Loimaa,   

p. 050 309 5066

neet esimerkiksi ruokai-
lumahdollisuuksia, jotta 
ihmiset viihtyisivät pa-
remmin. Tapahtuma on 
tarkoitettu koko perheel-
le, hän painottaa.

Bensaa suonissa al-
kaa Kauppalankadulla kel-
lo 9 aikoihin, ja ohjelmaa 
on kello 18 asti. Paikan 
päälle pääsee kätevästi 
maksuttomalla Kauppa-
labussilla, jonka pysäkit 
ovat Kauppalankadun 
molemmissa päissä.

remmat pelaajat saavat 
kaadettu pienemmät 
kumoon, Marko Isomaa 
naurahtaa.

Bensaa suonissa -tempaus huolehtii, että Rompeloi-
maassa pääsee ihastelemaan uusiakin menopelejä. 
Mukana ovat muun muassa KASA-parts ja Kari Saa-
rinen.
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JASKAN PUODIN ROMPEPÄIVÄTARJOUKSET
LAUANTAINA 3.8.2019 KLO 8.00 - 18.00

MEILLÄ TEHDYT
PORSAAN

ULKOFILEPIHVIT

MYÖS MAUSTETUT

8kg
95

KAHVILASTA:

KAHVI JA
PIISPAN-
MUNKKI 250

KAHVI JA
LOIMAA
– LEIVOS 500

ULKOMYYNNISTÄ
GRILLIMAKKARAA
JA PYTTIPANNUA!

klo 9.00 - 16.00

kpl300

kg495
KAHVILASTA LOUNAALLA

JUUSTOINEN
JAUHELIHAKEITTO

590
Tervetuloa nauttimaan Rompepäivän tarjouksista!

PIIMÄSÄMPYLÄT 4kpl 
pss125

kpl100

kpl100

KUORRUTEMUNKIT
(10,00-11,117KG)

PASTEIJAT 60G
(16,67/KG)

Vesikoskenkatu 11, 32200 Loimaa
P. 040 151 0520

jaskan.puoti@m-ketju.�

Jaskan  
Puoti Oy
Jaskan  
Puoti Oy

JOKIOISTEN KONSULENTTI
klo 9.00 - 16.00

PEHMIS JÄÄTELÖ

IRTOKARKIT

 (5,21/KG)

Buffetlounasta, juoma-
myyntiä, jäätelöä, kahvia. 
Pikkuväelle pomppulinna, 
hiekkalaatikko ja pihape-
lejä. Ainakin näitä Rom-
pepäivien-kävijöille lupaa 
Anu Suomela, ravintola 
Loimirannan yrittäjä.

—Aloitamme Rompe-
päivät omalta osaltamme 
jo perjantaina. Päivällä on 
normaaliin tapaan lou-
nas, mutta illalla on kara-
okea. Terassi on avoinna, 
myytävänä juotavaa ja 
ruokaa, Suomela luette-
lee.

Loimirantaa voi ku-
vailla loimaalaiseksi klas-
sikoksi. Muun muassa 
ravintolana ja tanssipaik-
kana toiminut rakennus 
ehti olla viime vuodet tyh-
jillään, kunnes Suomela 
aloitti tiloissa viime mar-
raskuussa uutena yrittä-
jänä.

—Toivotaan, että ihmi-
set löytävät meille myös 
Rompepäivänä. Paikka-
kuntalaiset tietävät kyllä, 
mutta muualta tuleville 
voi olla hauska yllätys, et-
tä Loimiranta on elossa 
ja auki.

Rompepäivien näkö-
kulmasta Loimirannan 

Pihalla on polkutraktorei-
ta ja keppihevosia. Puu-
jalkojakin pääsee kokei-
lemaan. Laiduntamassa 
on pupuja, lampaita ja 
kanoja.

Lapset ovat loimaa-
laiselle Sarka-maatalous-
museolle tärkeä kohde-
ryhmä, sanoo museoleh-
tori Kirsi Laine. Lapsi-
asiakkaat on huomioitu 
museossa monin tavoin, 
ravintolaa myöden.

—Emme välttämättä 
tee näyttelyihin erikseen 
sisältöjä lapsille, mutta 
rakennamme sisällöt 
aina niin, että niissä on 
myös lapsia kiinnostavia 
asioita.

—Esimerkiksi pienois-
mallit kiinnostavat kaikkia. 
Ja puimurin hyttiin pääse-
minen toimii niin lapsille 
kuin eläkeläisrouvillekin, 
Laine naurahtaa.

S a r k a - m u s e o s s a 
on näyttelyjä kolmessa 
rakennuksessa. Päära-
kennuksessa on esillä 
Maatalouden aika, jossa 
käydään läpi suomalaista 
maataloushistoriaa ensi-
kokeiluista nykyaikaan. 

Omassa hallissaan on 
Konenäyttely, jossa pää-
see tutustumaan niin höy-
rykoneeseen kuin eri aika-

SARKA-museo puhuttelee kaikenikäisiä

Pienoismallit kiinnostavat kaiken ikäisiä.

Tänä kesänä Sarka-museossa pääsee katselemaan kanoja, lampaita ja pupuja. —Lapsille löytyy tekemistä sekä ulkoa että sisältä, kertoo mu-
seolehtori Kirsi Laine.

Vanhankirkontie 383, Loimaa 
(02) 763 7700
www.sarka.fi

Rompeloimaan leimalla 
sisäänpääsy museoon

puoleen hintaan!

Loimiranta ottaa varaslähdön Rompeloimaaseen

Loimiranta sijaitsee aivan Rompepäivien pääportin 
kupeessa. Anu Suomela on pyörittänyt ravintolaa viime 
marraskuusta lähtien.

me tulee Rompepäivien 
myyntipöytiä, Suomela 
kertoo.

Paikka kannattaa ko-
kea — jo pelkästään upe-
an 1902 valmistuneen 
rakennuksen sekä kau-
niin pihapiirin ja jokiran-
nan takia.

—Loimirannalla on pit-
kä ja värikäs historia. Alun 
perin kiinteistö rakennet-
tiin pankinjohtajan asun-
noksi. Vuodesta 1957 se 
on toiminut ravintolana.

Turuntie 6, Loimaa | (02) 762 4200  
Ma-to  9-17, pe  9-18, la  9-14 (3.8. 9-15)
www.ribbon.fi

SISUSTUSTALO RIBBON

TAKAPIHAPÄIVÄ 
LA 3.8. KLO 9-15

Sisäpihalla ja 
sisätiloissa 3 
kerroksessa!

Jakkara 
E60,  
koivu  
(199,-)

155,-
E60 valkoisella tai mustalla  
istuimella 179,- (219,-)

Riippuvalaisin  
A110 käsikranaatti, 
valkoinen tai  
musta (398,-)

329,-

artek

Paljon kaikenlaisia - isoja, pieniä, villaa, puuvillaa, hamppua, muovitettuja...
MATTOJA PUOLEEN HINTAAN

KAIKKI KESÄN

VAATTEET

-70%

110,-

Combonibili  
3 lokeroinen,  
valkoinen 
(138,-)

79,-

Combonibili 
2 lokeroinen, 
valkoinen
(100,-)

PENTIK PUSSI- 
LAKANASETTI 25,-

Harmaa tai roosa.

kauden traktoreihinkin. 
—Esillä on muun mu-

Teksti ja kuvat: Maria Suomi

assa ihan ensimmäinen 
Valmet-traktori.

Maaliskuussa Sar-
kaan avattiin upouusi 
näyttelyhalli. Helsingin Vii-
kin maatalousmuseo kär-
si muutama vuosi sitten 
mittavan vesivahingon, 
joten nyt sen esineistö 
on vakituisesti sijoitettu 
Loimaalle.

—Ennen koneita -näyt-
telyssä hahmotetaan esi-
neistön kautta sitä, miten 

omavarainen kotitalous 
ennen pärjäsi, mitä työ-
kaluja ja kädentaitoja tar-
vittiin.

Näytillä on kuulemma 
tuttuja, mutta myös ”ihan 
mysteeriesineitä”.

—Näyttelyssä seikkai-
lee Munne-kissa, jonka 
etenemistä lapset voivat 
seurata, Laine lisää.

Vaihtuvina näyttelyinä 
on tällä hetkellä Matka 
maidon historiaan ja Anu 

Tuomen taidetta otsak-
keilla Elämänlanka ja Rau-
taa ja lankaa.

—Täällä on lapsiper-
heille monenlaista näh-
tävää, tehtävää ja koet-
tavaa. Ympäristö on rau-
hallinen, mutta palvelut, 
kuten ravintola, on lähel-
lä. Museon ympäristö on 
turvallinen ja sijainti hel-
posti lähestyttävä, Kirsi 
Laine kuvailee.

Sarka-museo on kesä-
kaudella auki joka päivä 
kello 10—17. Rompepäi-
vien lipulla näyttelyihin 
pääsee puoleen hintaan.

Pankaas poiketen!

Teksti: Maria Suomi, kuva: Trival

Vuosien saatossa ja 
tyhjänä ollessaan Loimi-
rannan loisto kuitenkin 
hiipui. Anu Suomela ke-
huu vuolaasti vuokranan-
tajaansa, joka saneerasi 
tilat.

—Oli mieletön kulttuu-
riteko laittaa vanha upea 
rakennus kuntoon, hän 
lisää.

sijainti on napakymppi. 
Ravintola seisoo nimittäin 
aivan pääsisäänkäynnin 
kupeessa.

—Lauantain pääpäivä-
nä avaamme heti aamus-
ta. Myös meidän parkki-
paikallemme ja pihallem-

Tervetuloa
ROMPEPÄIVILLE!

UUTTA SYKSYÄ SAAPUNUT. TULE JA IHASTU!

KESÄALE

Vesikoskenkatu 7
p. 044 030 6004

bellomondo.�

Vesikoskenkatu 7
p. 044 030 6004

bellomondo.�

Rompepäivänä 3.8. 
olemme avoinna 9.00 - 16,00

f
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Loimaalaisuuteen kuuluu vakaus ja yritteliäisyys
Teksti: Maria Suomi

Kulunut vuosi on ollut yh-
tä juhlaa. Kaupunkioikeu-
det myönnettiin Loimaalle 
1969 eli tasan 50 vuotta 
sitten. Siksi on järjestetty 
näyttelyitä ja tansseja, on 
lanseerattu muun muas-
sa juhlavuoden korusar-
ja, Loimaa-mitali ja leivos. 
Päätapahtumaa vietettiin 
toukokuussa torilla.

—Olemme halunneet, 
että juhlavuotena huomi-
oidaan kaikki loimaalaiset, 
sanoo kaupungin markki-

50-vuotiasta kaupunkia juhlitaan monin tavoin. 
Rompeloimaa on yksi juhlavuoden tapahtumista.

nointisihteeri Anna Mus-
tikkamäki. 

—Tapahtumia on jär-
jestetty yhdessä: kaupun-
ki, paikalliset yhdistykset, 
seurat, yhteisöt ja yrityk-
set. Näin on juhlavuotena 
saatu nostettua esiin laa-
jasti loimaalaista osaamis-
ta, tuotteita ja palveluita.

Ja mikäs siinä juhlies-
sa, mukava kaupunki Loi-
maa kun on. Tarja Mäki-
Punto-Ristanen muutti 
kymmenisen vuotta sitten 

takaisin Loimaalle, kotipi-
täjäänsä. Lapsiperheelle 
vajaan 16 000 asukkaan 
maalaiskaupunki on loista-
va paikka arjen pyörittämi-
seen, nykyään kaupungin-
valtuustoa johtava Mäki-
Punto-Ristanen sanoo.

—Loimaalla asuminen 
on helppoa ja edullista. 
Palveluita on, samoin iso-
ja työnantajia. Täällä elä-
minen on sujuvaa.

Entinen kansanedus-
taja Olavi Ala-Nissilä 

Meininkejä eli 50-vuotiaan Loimaan kaupungin juhlavuoden pääjuhlaa vietettiin tou-
kokuussa. Väki intoutui torilla muun muassa Lavis-jumppaan. Kuva: Matti Norr LOIMAAN PRISMAN

ROMPEPÄIVIEN
MAKEA TARJOUS!

Hinta voimassa perjantai–lauantai 2.–3.8.2019

449
kg

IRTONAMUT

Prisma Loimaa

PRISMA LOIMAA 
Avoinna: ma–la 7–21, su 9–21tok.fi

PIDENSIMME AUKIOLOAIKOJAMME!

24.7.-3.8.2019

Pyydä kissan tai koiran kuivaruoasta
tarjous  ja  ylläty  positiivisesti, 
toimitamme rahtivapaasti jo 50€ 
ostokset  ympäri  Suomen.
Ole yhteydessä, kerromme lisää!

Viherrakentamisen ammattilainen

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

LAARIMÄKI
Monivuotisten kasvien erikoismyymälä

Kuva: Loimaan lehti

kehuu kotikaupunkinsa 
sijaintia. Maaseutu on 
upea, kulttuuri kehittyy 
ja tapahtumatarjonta 
laajenee jatkuvasti. 

—Loimaassa paras-
ta on itse loimaalaisuus, 
johon kuuluu yrittäjyys, 
luonnonläheisyys ja tiet-
ty vakaus, Ala-Nissilä 
luonnehtii.

Haasteitakin tietysti 
on. Kun väki pakkaantuu 
isoihin kaupunkeihin, 
Loimaan kaltaiset seu-
tukaupungit kärsivät. 

Mäki-Punto-Ristanen 
ja Ala-Nissilä ovat yhtä 
mieltä, että markkinoin-
tiin täytyy satsata, jotta 
muutkin tietäisivät, mi-
ten hyvä paikka Loimaa 
on asua. Uusia asukkai-
ta kaivataan.

—Tarvitaan lisää 
uusia yrityksiä ja kehit-
tää jo olemassa olevia. 
Kauppa tänne onkin jo 
hyvin panostanut, Ala-
Nissilä jatkaa.

Loppuvuosi vielä  
juhlitaan

Syksy ei tiedä juhlavuo-
den tapahtumien loppua 

— päinvastoin. Tiedossa on 
muun maussa valokuva-
näyttelyitä, Loimaa-aihei-
sia luentoja ja teatteriesi-
tyksiä. Juhlavuosi näkyy ja 
kuuluu myös elokuun 25. 
järjestettävässä Sillanalus-
rockissa.

—Syyskuussa järjes-
tetään juhla yrittäjille ja 
marraskuun lopulla uudis-
tettu joulunavaus. Vuoden 
viimeisenä päivänä on tie-
dossa juhlavuoden päätös, 
Anna Mustikkamäki lisää.

Kaikki 50-vuotisjuh-
lavuotena syntyneet loi-
maalaiset tullaan huomi-
oimaan. Loimaalle muutta-
neille on alettu juhlavuoden 
kunniaksi lähettää Tervetu-
loa Loimaalle -pakettia.

1969–2019 

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

Hei hulinaa!
Paljon tuotteita -70%  

Hei hulinaa!
Paljon tuotteita -70%  
Tasaraharekeistä teet hyviä löytöjä!

Pssst... Syksyn uutuuksia        jo saapunut.

Pssst... Syksyn uutuuksia        jo saapunut.

Prismakeskus, Loimaa
Ark. 10-17.30 La 10-15
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Koneurakointi Järri OyKoneurakointi Järri Oy
Ammattitaidolla mm.
     harvesterityöt      tonttihakkuut
     harvennus- ja uudistushakkuut
     kaivinkonetyöt 12-24 t      iskuvasaratyöt
     ojien kaivuut
     maakaapelointityöt

Hannu Järri   0400 531 984

Kerralla kuntoon!
www.pjyrjola.�

ja

vai laitetaanko
Pantiinko HALVALLA

KERRALLA

KUNNOLLA?

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

Rakennamme rautaisella 
ammattitaidolla!
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TMI SM-HITSAUS
SEPPO MÖRSKY

Hitsausta monen vuoden ammattitaidolla
Alumiinihitsaus     Ruostumattoman teräksen hitsaus

Kuparin hitsaus     ym. mahdolliset hitsattavat materiaalit

sm-hitsaus.�       0400-908 677
Venttontie 210, 32200 Loimaa

WWW.PEMAMEK.COM/FI      

Make More.Make More.

Maailman parasta hitsausautomaatiota 
tehdään Loimaalla. 

OK-LVI SerVIce
Vanhankirkontie, Loimaa
Puh. 040 411 2909
oklviservice@gmail.com

LVI-ASeNNUKSeT
Käyttövesiremontit
Viemäröinnit
Huoltotyöt
Lämmitysjärjestelmät
Maalämpöjärjestelmät

Ilmainen kartoituskäynti!

ILmALämpöpUmpUT ASeNNeTTUNA

www.tasmaputti.fiPuh. 02 721 89 88

MINIGOLF
AVOINNA MYÖS 
ROMPEPÄIVÄNÄ!

www.rompeloimaa.fi

Rompeloimaasta startataan uuden kauden odotus
Teksti: Anssi Rämö, kuva: Juuso Riponiemi

Lentopallon Mestaruus-
liigan yksi viime kausien 
menestyneimmistä seu-
rajoukkueista, Hurrikaani-
Loimaa, starttaa kolman-
teentoista liigakauteen 
vahvasti kotimaisena. 
Suuria muutoksia tulevan 
kauden kokoonpanoon ei 
tule, sillä joukkuerunko 
tukee seuran uutta stra-
tegiaa. Tarkoituksena on 
panostaa kotimaisten 
pelaajien kehittämiseen 
ja pitkäjänteiseen työnte-
koon.

Iloisia uutisia saatiin 
heti viime kauden jälkeen, 
kun valmennusvelho Jus-
si Heino lunasti sopimuk-
sessa olleen option. Hän 
jatkaa Hurrikaanin peräsi-
messä seuraavat kaksi 
kautta. Heinon pelifiloso-
fiassa työnteko on ainoa 
tapa tuoda menestystä. 
Myös Heino on sitoutu-
nut pitkään projektiin ja 
kesäharjoittelun osalta 
mies on ollut tyytyväinen 
näkemäänsä. Pääpaino 
kesäharjoittelussa on ol-
lut fyysisten ominaisuuk-
sien parantamisessa, 
mutta samalla pelaajien 
lajiteknisiä heikkouksia on 
pyritty vahvistamaan.

Joukkueen suurin 
muutos ensi kauteen ta-
pahtui keskitorjuja osas-
tolla, sillä kapteeni Matti 
Oivanen päätti viime kau-
den edetessä siirtyä len-
topallokentiltä ”eläkkeel-
le” ja näin ollen lopettaa 
aktiiviuran Hurrikaani-pai-
dassa. Saman ratkaisun 
teki herrasmiespelaaja 
Tomi Rumpunen, jonka 
mittava lentopalloura 
pääsarjatasolla tuli pää-
tökseen viime kauden 
jälkeen.

Uutta verta uuteen 
kauteen

Uusia pelaajiakin näh-
dään tulevalla kaudella, 
sillä Hurrikaani nappasi 
monien joukkueiden ne-
nän edestä todellisen 
helmen yleispelaajaosas-
tolle. Sakari Mäkinen siir-
tyy Valko-Venäjän liigasta 
kotoiseen Suomeen ja 
Hurrikaanin paitaan. 

Uuden keskitorjujan 
sekä hakkurin Hurrikaa-
ni löysi try-out-jakson jäl-
keen. Keskitorjujaksi Loi-
maalle saapuu 202-sent-
tinen Mikko Suomalai-
nen. Suomalainen pelasi 

viime kaudella Joensuus-
sa, Karelian Hurmok-
sessa. Antti Ropposen 
pariksi hakkuri hommiin 
Hurrikaani kiinnitti viime 
kaudella Jyväs-Lentistä 
edustaneen Tino Vuoren. 
Niin ikään Vuorelle kuin 
Suomalaiselle tuleva kau-
si Hurrikaani-paidassa 
tulee olemaan uran en-
simmäinen Mestaruuslii-
gassa. 

Valmis ei joukkue kui-
tenkaan vielä ole, sillä 
seura etsii markkinoilta 
vielä vahvistusta passari-
puolelle.

Kausikortteja myytävä-
nä, pelaajia tavattavana

Kahdeksan kauden mit-
tainen mitaliputki kerää 
myös paineita joukkueen 
menestymiselle. Vaikka 
mestaruus on vielä tois-
taiseksi kiertänyt loimaa-
laisia, on joukkueen viime 
vuodet olleet hämmästyt-
tävän hyviä. 

Seurajohto on onnis-
tunut markkinoimaan 
joukkuetta Loimaan ta-
lousalueen ulkopuolelle ja 
yritysyhteistyö on kasva-
nut viimeisten vuosien ai-

kana tehokkaasti. Tähän 
on varmasti monta syytä, 
mutta yksi iso osatekijä 
on ottelutapahtumien 
onnistunut suunnittelu ja 
toteutus. Hurrikaani on 
ollut viimeisten vuosien 
aikana yleisökeskiarvolla 
mitattuna maan johtavia 
seuroja. Se kerää otte-
luihinsa eniten yleisöä ja 
tunnelmaa Loimaalla ke-
hutaan maan parhaaksi. 

Jotta joukkue kykenee 

Ensi kaudella Hurrikaani-paidoissa nähdään muun muassa tutut Tapio Toiviainen 
(vas.), Karri Kutinlahti ja Antti Ropponen.

menestymään, sillä pitää 
olla fasiliteetit kunnossa. 
Yhteistyö Loimaan kau-
pungin kanssa on ollut 
aina helppoa ja mutkaton-
ta. Kaupunki on ymmärtä-
nyt Hurrikaanin mainos-
arvon ja panostaa omien 
resurssien puitteissa 
joukkueen näkyvyyteen. 

Samoin seura on mu-
kana aktiivisesti Loimaan 
seutukunnan tapahtu-
missa, kuten esimerkiksi 

Rompeloimaassa. Seura 
haluaa olla siellä, missä 
on ihmisiä ja tuoda lajia 
ja joukkuetta tunnetuksi. 
Rompeloimaalla joukku-
een ja sen pelaajia löytää 
Kelloliike Iisakin edestä 
Vesikoskenkadulta, mis-
sä se myy tulevan kau-
den kausikortteja. Paikan 
päällä myös tavattavissa 
pelaajia.

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

L
i

KÄTEVÄSTI 
HUOLTOON!

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

mittaukset ja pesut. aina-auto
huollon ajaksi käyttöös !

FLO-716; Renault TWINGO 
SCe 70 S&S Soleil; -15; 18 
tkm; RUSKEA(BEIGE); 
3.7/4.2/5.0; 95.g/km; 1-om., 
Vähän ajettu, Kangaskatto, 
Ilmast., ABS, Hillhold, 
Cruise, Met.väri, ; 9900

RSX-195; Toyota AVENSIS 
2,0 D-4D DPF Sol Edition 
Wagon; -10; 181 tkm; 
harmaa metallinhohto; 
4.7/5.4/6.7; 142g/km; 
H-kirja, Ilmast., Vetok., 
Aluv., 2xrenk, Cruise, 
Met.väri, Bluetooth, MMI, ; 
12400

NKY-365; Opel ASTRA 
Sports Tourer Enjoy 1,0 T 
ecoFL S/S(17.5; -17; 13 tkm; 
valkoinen ; 3.9/4.3/5.2; 
103g/km; 1-om., H-kirja, 
P-tutka, Ilmast., Aluv., 
2xrenk, Cruise, Nahkaverh., 
MMI, ; 19900

ENU-359; Opel MOKKA 5-ov 
Cosmo 1,6 CDTI ecoFLEX S/S 
100 (16; -15; 103 tkm; Musta ; 
3.8/4.1/4.7; 109g/km; H-kirja, 
Nahkaverh., P-tutka, Ilmast., 
TC, Aluv., 2xrenk, Cruise, 
Met.väri, MMI, ; 14900

KRX-840; Kia OPTIMA 1,7 
CRDi EX A; -13; 247 tkm; 
hopea; 4.9/6.0/7.9; 
158g/km; Autom. vaiht., 
H-kirja, P-tutka, Ilmast., 
Aluv., Cruise, Met.väri, ; 
9400

JKM-222; Mercedes-Benz 
VITO 116 
BlueTEC-3,05/32KB keskip 
A2 A (15.3; -15; 119 tkm; 
hopea metallinhohto; 
5.3/5.8/6.7; 149g/km; 
Autom. vaiht., 
Alv-väh.kelp, H-kirja, 
Ilmast., ESP, Vetok., Cruise, 
Met.väri, ABS, ; 39900

RPM-766; Honda INSIGHT 
1,3 Elegance Business 5d 
A; -11; 67 tkm; turkoosi ; 
4.5/4.6/4.7; ; Autom. 
vaiht., Vähän ajettu, 
H-kirja, Ilmast., Aluv., 
2xrenk, Cruise, Met.väri, 
MMI, ABS, ; 11800

RRA-766; Hyundai I20 5D 
1,2 Classic I 20 5d; -14; 13 
tkm; sininen; 4.2/4.9/6.1; 
114g/km; Vähän ajettu, 
H-kirja, Ilmast., Vetok., 
2xrenk, MMI, ; 9900

RUC-280; Ford FOCUS 1,0 
EcoBoost 125hv A 
Titanium Wgn(19.2); -19; 
3 tkm; punainen ; ; 
130g/km; Autom. vaiht., 
H-kirja, Navi, P-tutka, 
Ilmast., Aluv., Cruise, 
Met.väri, MMI, 
Nahkaverh., Webasto, ; 
27800

VXA-570; Ford FOCUS 2,0 
TDCi 140 PShift Titanium 
Wagon A (12; -13; 163 
tkm; ruskea(beige) ; 
4.4/5.3/6.8; 134g/km; 
H-kirja, Ilmast., ESP, 
Vetok., Aluv., 2xrenk, 
Cruise, Met.väri, CD, MMI, 
12400

VVC-662; Citroen C5 THP 
156 Dynamique Business 
Tourer A; -10; 113 tkm; 
harmaa ; 5.8/7.7/11.1; 
179g/km; Autom. vaiht., 
H-kirja, P-tutka, Kattoikk., 
Ilmast., ESP, Aluv., 2xrenk, 
Cruise, Met.väri, CD, MMI, 
11800

LMP-585; Fiat 500X 1,6 
Etorq 110 PopStar MT5 
FWD; -16; 33 tkm; 
PUNAINEN; 5.0/6.0/7.8; 
139g/km; 1-om., Vähän 
ajettu, H-kirja, Ilmast., 
ESP, Aluv., 2xrenk, Cruise, 
ABS, Hillhold, MMI, ; 
15800

TZI-378; Ford KUGA 
2,0TDCi 140 PowerShift 
AWD Titanium A; -14; 117 
tkm; VIHREÄ; 5.5/6.2/7.4; 
162g/km; 4x4, H-kirja, 
P-tutka, Ilmast., Vetok., 
Aluv., 2xrenk, Cruise, 
Met.väri, CD, Nahkaverh., 
ABS, MMI, ; 21900

RRG-659; BMW 520 D A 
E60 Sedan Business; -10; 
263 tkm; MUSTA; 
4.6/5.6/7.5; 149g/km; 
Autom. vaiht., H-kirja, 
Xenon, Ilmast., 
Hiukkassuod., Vetok., 
Aluv., 2xrenk, Cruise, CD, 
MMI, ; 9900

EPY-980; BMW X5 3.0d 5d 
A; -07; 191 tkm; Beige; 
7.2/8.7/11.3; 231g/km; 
Autom. vaiht., 
Nahkaverh., Xenon, 
Kattol., Ilmast., 4x4, 
Hiukkassuod., Vetok., 
Aluv., 2xrenk, Cruise, 
Met.väri, MMI, ; 18400

XVR-348; Audi A6 Sedan 
Busin 2,0 TFSI 132 
multitron S/S; -14; 93 
tkm; MUSTA; 5.4/6.4/8.1; 
149g/km; Autom. vaiht., 
H-kirja, Xenon, Ilmast., 
ESP, Aluv., 2xrenk, Cruise, 
CD, MMI, ; 26800.

SMB-262; BMW 5-SARJA 
F11 Touring 518d A Bsn 
Exclusive Edt(17); -17; 33 
tkm; HARMAA; 
4.1/4.5/5.2;  Autom. 
vaiht., H-kirja,Nahkaverh.,  
P-tutka, Xenon, Ilmast., 
Aluv., Cruise, Sadetunn., 
Bluetooth, MMI, 
Sport-ist., ; 35800

LMK-469; Citroen C4 
CACTUS VTi 82 Shine 
Bright; -14; 71 tkm; 
HARMAA; 4.0/4.6/5.6; 
107g/km; H-kirja, Navi, 
Ilmast., Aluv., 2xrenk, 
Cruise, USB, ; 11800
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VOIMAKATU 1, 

32200 LOIMAA

...ja ne varmasti oikein
mitoitetut

lämpöratkaisuthan löydät
meiltä!

 

 0400 482 796

 info@lvi-optimus.fi

Esimerkiksi tämä Boschin

huippu-uutuus invertteri

maalämpöpumppu 7001i

LWM alkaen 
12 500 €

Maalämpöä hankittaessa
tulee muistaa, että

paraskaan pumppu ei ole
toimiva, jos se on väärin

mitoitettu...

Varaa kartoitusaika
Niklaselta:

045 8567 185
niklas@lvi-optimus.fi

SUOMALAISTEN KANOJEN MUNIA
kiekuoy.fi

Hyvä ja

  herkul
linen!Hyvä ja

  herkul
linen!
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Kananmunien 
suoramyynti

Pakkaamotunnus FI200

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

Kananmunien 
suoramyynti

29,90€29,90€

Lamminkatu 5 • 32200 Loimaa

16,90€16,90€

2,00€2,00€ 3,00€3,00€

3,00€3,00€

3,00€3,00€

ÖljynsuodatinÖljynsuodatin

5W-30 5L
VW Longlife Diesel-öljy

Ardeca
5W-30 5L

VW Longlife Diesel-öljy

King 5W-40  5LKing 5W-40  5L

(Esim. Toyota 1,6/1,8 97-08)(Esim. Toyota 1,6/1,8 97-08)

Öljynsuodatin
(Esim. VW 1,9TDI 98-05)

Öljynsuodatin
(Esim. VW 1,9TDI 98-05)

Öljynsuodatin
(Esim. MB C/E-srj Diesel)

Öljynsuodatin
(Esim. MB C/E-srj Diesel)

Öljynsuodatin
(Esim. VW 1,9TDI 98-05)

Öljynsuodatin
(Esim. VW 1,9TDI 05-10)Täyssynteettinen moottoriöljyTäyssynteettinen moottoriöljy

tuotenro: 102201 

tuotenro: 100601 

tuotenro: 100901 

tuotenro: 586501

tuotenro: 114-1011-5

tuotenro: 114-9540-5

Tarjoukset ovat voimassa 22.7. - 3.8. tai niin kauan kuin tavaraerää riittää

KUN TAHDOT PANKILTA 
PALVELUA, 
ET KOHTELUA.

Loimaalla: Kauppalankatu 9-11

Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku | P. 010 430 900* saastopankki.fi/liedonsp
* Hinta 8,35 snt/puh. + snt/min. kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä.

Castrol MTX 10W-40 
Vaihteistoöljy 1L

7,90€
Norm. 17,90€

ROMPETARJOUKSET
Arctic Auto Snow 
Foam Lance vaahdotin

19,90€
Norm. 39,00€

MOPOJEN 
VARAOSISTA

-20%
TARJOUS VOIMASSA VAIN 

3.8.2019 EIKÄ KOSKE TARJOUS-/TILAUSTUOTTEITA  

KAUPPALANKATU 9-11 LOIMAA
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Luotettavaa tehokkuutta Loimaalta 

 Kosteusmittaukset   

 

                       WWW.klkcontrol.fi         050 40 66 281 

 
 

  

 

RAKENNUSSANEERAUS

Markku Reunanen
- Keittiöremontit   - Kylpyhuoneremontit
           - Kaikki sisäsaneeraukset

Kirkkosaarentie 68, 32270 Metsämaa 0500 528 414

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

Yksilölliset konditoriatuotteet
tilauksesta 20v kokemuksella

- makeat ja suolaiset kakut- makeat ja suolaiset kakut

- pikkuleivät - pikkuleivät Juhlaleivoksia saatavilla
torin varrella: Cafe Hannanasta

 ja Jaskan Puodin kahvilasta

-tuotteet:

Hoitavat nivelsuojat 
ja asusteet

ihmisille ja eläimille

Annantien liikekeskus      p. 045-1442355 
Annantie 2, 32100 Ypäjä          Laatu Ansku

Rompetarjouksia
  Kauppalantorilla!

Rompetarjouksia
  Kauppalantorilla!

f

Laatu Ansku

Studio Heartbeat
PrinsessatehdasPrinsessatehdas

Rompetarjouksia
 Kauppalantorilla!
Rompetarjouksia
 Kauppalantorilla!

p. 0400 773523
www.prinsessatehdas.fi

ASIAKASASIAKAS

PALVELUPALVELU
++

www.tiinankukka.fi

Kukkien väriloistoa
ja lämmintä palvelua

ma – pe  9-17
la  – su   9-13
ma – pe  9-17
la  – su   9-13

Väinämöisenkatu 7
32200 LOIMAA

Puh (02) 763 1193

Refleksologista
koko kehon

vyöhyketerapiaa

Korvenkuja 6, Loimaa

www.luontaishoitolamisaelle.fi

Ajanvaraus: p. 050 348 5272

Digimarkkinointi

Mainosmateriaalit

Video- ja valokuvaus

Internetsivut ja -palvelut

Printtimarkkinointi

Ilme ja sisältö

Ulko- ja sisämainokset

Loimaa-Lempäälä
044 700 9000/ 044 700 9065

info@trival.fi



Luonnollisesti Loimaa! 
LÖYDÄ MAASEUTUKAUPUNGIN MONET PUOLET 

Nauti maaseutukaupungin aidosta, 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!

loimaa.fi/matkailu
loimaantapahtumat.fi

TILAA LOMAILLA JA NAUTTIA ARJESTA

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.

loimaankauppajapalvelut.fi 
loimaa.fi

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.
kotiloimaalta.fi

1969–2019 
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