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AURA

Auran Nuortentalolta hä-
visi sunnuntaiyöllä yhden 

ja kahdeksan välillä video-
tykki. 

Tykki anastettiin henkilö-
kunnan tiloista.

Videotykki voroille

MARTTILA

Marttila lähes kuusinker-
taistaa omaisuusvakuutuk-
siensa omavastuuosuuden. 
Omavastuuosuuksien nos-
tamisen nykyisestä 1 700 
eurosta 10 000 euroon las-
ketaan säästävän vakuutus-
maksuissa useita tuhansia 

euroja vuodessa. Kunnassa 
on sattunut melko harvoin 
vakuutuksen korvaamia 
omaisuusvahinkoja.

Kunnanhallitus päätti 
omavastuuosuuden korot-
tamisen ohella myös tar-
kistaa vakuutettavien koh-
teiden luetteloa ja poistaa 
sieltä pienimmät kohteet.

Marttila pelaa uhka-
peliä vakuutuksilla

PÖYTYÄ, 
TARVASJOKI

Peurat ja autot kolaroivat 
maanantaina sekä Pöytyällä 

että Tarvasjoella. Aamulla 
kantatiellä ja iltapäivällä 
Tarvasjoen Rasuntiellä sat-
tuneissa kolareissa vältyttiin 
henkilövahingoilta.

Peuroja kolareissa

ORIPÄÄ
Marko Vihriä

Oripään urheilutarjonta on 
jälleen kasvanut: Oripäässä 
avattiin sunnuntaina en-
duron harjoitusalue. Harjoi-
tusalueen toiminnasta vastaa 
Turun Seudun Moottoriur-
heilijat ry (TSMU). 

–On todella hienoa, että 
kuntamme urheilutarjon-
ta kasvaa. Meille valmistui 
vuosi sitten urheiluhalli, mi-
kä vilkastutti lentopallo- ja 
salibandytoimintaamme. 
Vanhaan liikuntasaliin tuli 
puolestaan kuntosali. Li-
säksi ulkoilu- ja hiihtopolut 
ovat merkittävässä asemassa 
kunnallemme. Meiltä löytyy 
myös ampumarata, ja nyt siis 
enduropolku, harjoitusalu-
een avannut kunnanjohtaja 
Marja Tuohimaa kiitteli ava-
jaistapahtumassa.

Varikkoalueelta on viiden 
kilometrin matka Oripään 

keskustaan. Puolustusvoimat 
käyttää samaisia maastoja 
harjoitusalueenaan. 

Sekä Oripään kunta että 
TSMU uskovat, että endu-
ropolku voi toimia harjoit-
telun lisäksi myös kilpailu-
reittinä.

–Aktiivinen jäsenistömme 
kehittää jatkuvasti toimin-
taamme ja hakee uusia har-
rastuspaikkoja. Olen erittäin 
iloinen Oripään kunnan suh-
tautumisesta toimintaamme 
sekä lupa-asioiden nopeaan 
etenemiseen, TSMU:n pu-

heenjohtaja Harri Riitamo 
tuumaili.

■ Oripään enduropolku on 
avoinna arkisin ja lauantaisin 
kello 9–20 sekä sunnuntaisin 

kello 10–20. Varikko löytyy 
osoitteesta Ketunhautaintie.

Oripää sai enduron 
harjoittelualueen

TSMU:n endu-
rovastuuhen-
kilö Mika Allen 
(vas.), Oripään 
kunnanjohtaja 
Marja Tuohi-
maa, Oripään 
kunnan teknisen 
lautakunnan pu-
heenjohtaja Ka-
levi Mäntysaari, 
TSMU:n perus-
tajajäsen Jyrki 
Nurmi ja TSMU:n 
puheenjohtaja 
Harri Riitamo 
kiittelivät Ori-
pään monipuo-
lisia harrastus-
mahdollisuuksia.

KOSKI
Päivi Perkiö

Kosken kunta on teettänyt 
Youtubeen kolmen ja puolen 
minuutin pituisen mainos-
videon. Siinä Kosken koulua 
ja muita palveluja, harras-
tusmahdollisuuksia, tont-
titarjontaa ja liike-elämää 
esitellään Koskelle muuttoa 
suunnittelevan perheen Mi-
ro-pojan kertomana.

Videoidean isä on kunnan-
johtaja Jari Kesäniemi.

–Tavoitteena oli vähän 
Simpsonien alkutekstien 
tyyppisesti etenevä tarina, 

hän kertoo.
Hän uskoo, että video on 

huomattavasti tehokkaampi 
markkinointitapa kuin esi-
merkiksi yksittäinen, yhtä 
paljon maksava tonttimainos 
maakuntalehdessä.

 Made in Koski -videon 
ideoi ja toteutti koskelainen 
Summit Media. Alakoulua 
käyvää Miroa esittää Miro 
Seitz, hä-
nen äitiään 
Maarit Seitz 
ja isää Jussi 
Lehto. Mi-
ron selosta-
jaäänenä on 

Esko Heikkinen. Videon on 
kuvannut yleisöönmenevis-
tä elokuvista runsaasti koke-
musta omaava ammattimies: 
kaikki Uuno-elokuvat kuvan-
nut Juha Jalasti.

Video on ollut Youtubessa 
vasta viikon, joten Kesäniemi 
on iloisesti yllättynyt sen saa-
masta suosiosta. Jo parina en-
simmäisenä päivänään sitä oli 

katsottu 1255 
kertaa.

Kuntavi-
deo saa ensi 
vuonna myös 
jatkoa. Ta-
lousarviossa 

on 3 000 euron määräraha, 
jolla kuvataan kaksi uutta vi-
deota. Niistä toisessa keskity-
tään Kosken tonttitarjontaan 
ja toisessa sivistystoimeen se-
kä sen sisällä oleviin erilaisiin 
palveluihin, kuten paljon ku-
viteltua mukavampaan oppi-
lashuoltoon.

–Kosken kuntastrategian 
kärjessä on sivistystoimi ja 
sen hyvät palvelut, joten sitä 
on aihetta tuoda julki, Kesä-
niemi perustelee.

■ Katso video: 
www.youtube.com/

watch?v=X7AwqYzYVAg

Kosken kunta esittelee
parhaat puolensa Youtubessa

Videon on 
kuvannut 
kaikki Uu-

no-elokuvat kuvan-
nut Juha Jalasti.
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PÖYTYÄ/Yläne
Päivi Perkiö

Tampere-talon huomisiin 
Linnan juhliin osallistuvat 
myös yläneläiset Tapio ja 
Anne Rintala. Rintalan 
tilan lampaita oli kesällä 
Kultarannassa ja tapaa on 
tarkoitus jatkaa myös ensi 
vuonna.

–Me ratsastamme siis 
lampailla Linnan juhliin, 
hymähtää Tapio Rintala.

Rintalat ovat tyytyväisiä 
siihen, että saivat kutsun 
juuri Tampereen juhlakon-
serttiin.

–Harvempi on käynyt 
linnan juhlissa Tampereel-
la kuin Helsingissä ja tänne 
on kutsuttukin vähemmän 
väkeä. Myös konsertin oh-
jelma vaikuttaa mukavalta, 

Tapio perustelee
 Anne Rintala uskoo, että 

Tampereen vähän epävi-
rallisempi tunnelma sopii 
hänelle varmasti paremmin 
kuin perinteiset Linnan juh-
lat.

Tapio hanki juhlaan uu-
den tumman puvun, mutta 
Anne valitsi asukseen poi-
kansa häihin valmistetun 
pitkän leningin.

–Se on kuparinruskea 
eli samaa väriä kuin Kul-
tarannassa olleen Ystävä-
lampaan turkki. Mukaan 
tulee myös jotain suomen 
lampaan villasta tehtyä. 
Kokonaisuudessa on myös 
auranmaalaista osaamista, 
sillä valitsin asuun marttila-
laisen Sini Ruohosen Sini-
design-korut, Anne Rintala 
paljastaa.

Rintalat lähdössä 
Linnan juhliin

Puh. (02) 484 484   Härkätie 733, 21490 Marttila   www.htp.fi

Päivän tarjous!

Kannettavan tietokoneen

ostajalle esiasennus 

kaupanpäälle! (norm. 40€)

DNA liittymän ottajalle tai päivittäjälle
lahjaksi pinkkiä tai mustaa...

DNA Rajaton 3G vielä
19,80€ / kk / 12kk (norm. 29,50€, ei määräaikaisuutta)

TERVETULOA
Tänään TORSTAINA 5.12. klo 12-19

Jouluglögille!
 FB-joulukalenterissamme tänään

 Acer-tabletti, jonka arvontaan voit 
osallistua myös myymälässämme!

 


