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UUTISET
Muurlan
joulumarkkinoilla
lähiherkkuja
ja käsitöitä
Koruja, villasukkia, sisustustöitä ja muita käsitöitä sekä monenlaisia lähiherkkuja muun muassa
löytyy M-Market Muurlan pihapiirissä tulevana lauantaina kello
10–15. Kaupan järjestämillä joulumarkkinoilla on reilut 20 myyjää.
Monenlaisten tuotteiden lisäksi markkinoilta on mahdollista hankkia myös aineettomia lahjoja, kuten palvelulahjakortteja.
– Kiva saada eloa kylän keskustaan ja myyjille mahdollisuus
päästä esittelemään tuotteitaan
ja palveluitaan, kauppias Marjukka Akkanen Muurlan MMarketista sanoo.
Tapahtumassa hyörii myös
joulupukki. Kahviota pitävät Salon Vilppaan koripalloilevat B-tytöt. Hermannin koulun 9A-luokka hoitelee jouluarpajaiset ja kartuttaa samalla luokkaretkikassaansa. (SSS)

Runoryhmä
esiintyy
Mathildedalissa
Salon kansalaisopiston runoryhmän lausujat esiintyvät Mathildedalissa tulevana lauantaina. Jouluinen runoilta ”Joulun sanoma
kuuluu kaikille” Mathildan Marinassa alkaa kello 18.
Runoilta herättää kuulijat
miettimään, mikä on oikea ja todellinen joulun sanoma. Salon
kansalaisopiston runoryhmän
lausujien mielestä sen pitäisi
kuulua jokaiseen päivään riippumatta siitä, millaisessa elämänvaiheessa olemme – sekä hyvinä
että huonoina päivinä.
Tilaisuudessa kuullaan muun
muassa Lassi Nummen, Anna-Maija Raittilan ja Yrjö Jylhän runoja sekä Nina Källbergin huilunsoittoa. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy. (SSS)

Päättäjät
tekevät ruoat
pikkujouluihin
SAUVO Kunnan työntekijät ja

luottamushenkilöt viettävät perjantaina pikkujouluja yläkoululla. Tänä vuonna Sauvon kunnan
pikkujouluissa syödään päättäjien tekemää ruokaa. Idea luottamushenkilöiden ruoanlaittotalkoisiin tuli valtuuston puheenjohtaja Jari Hakkaraiselta
(kok.), joka on intohimoinen harrastajakokki.
Päättäjät hyödyntävät ruoanlaitossa yläkoulun remontoituja
keittiötiloja. Kunnan pikkujouluihin osallistuu noin 80 juhlijaa.
SSS | Minna Filppu

Vinkkaa uutinen: (02) 770 2314 |toimitus@sss.fi

Soodataikinasydämiä

Soodataikinakoristeet leivotaan piparien tavoin.

Taitavilla käsityöläisillä on
pop up -myymälä Marttilassa.
SSS | Anneli Kajander-Ekström
anneli.kajander-ekstrom@sss.fi

Monipuolinen kattaus kynttilöistä keramiikkaan ja mansikkahillosta koruihin on esillä Marttilan Osuuspankin liiketilassa. Pop
up -myymälän on avannut marttilalainen Sini Ruohonen, jonka
omien töiden lisäksi tuotteita on
kuudelta muulta tekijältä.
Pop up -myymälän viime vuonna saama vastaanotto oli rohkaiseva. Sen perusteella Ruohonen on
laajentanut omien tuotteidensa
valikoimaa ja saanut mukaan uusia tekijöitä seudulta.
– En pysty olemaan jouten. Tulee laiska olo, hän vastaa hymyillen
kysymykseen ajan riittämisestä.
Salossa päivätöissä käyvä perheenäiti ompelee, neuloo, virkkaa ja varsinkin pujottelee kauniita lasihelmiä ja kiviä koruiksi. Illan
myöhäiset tunnit ovat omaa aikaa,
kun perheen 2,5-vuotias Eino-poika on unten mailla.
– Karjalasta kotoisin ollut mummo teki aina jotain ja opetti mi-

nutkin. Virkkasin patalappuja alle
kouluikäisenä. Kaikki jouluruoatkin teen itse sen takia, että mummokin teki.
Ruohonen innostuu helposti
kokeilemaan uutta. Tämän syksyn
tuotteita ovat muun muassa jalkakylpykuulat, piparien lailla leivotut
soodataikinakoristeet ja huovutetuista palloista kootut pannunaluset. Eikä niiden tekeminen pääty
jouluun.
– Puolasta on matkalla 1 300 villapalloa. Tilasin netistä.
Ruohosen idea koristella suuret
liiketilan ikkunat on mainio. Lumhiutaleet on painettu ikkunoihin
sabluunalla ja piimällä.
Hän on tehnyt tuotteita myyntiin seitsemän vuotta. Myyntikanavana ovat lähinnä myyjäiset ja
tapahtumat.
– Omaa työtä on järjettömän
vaikea hinnoitella. Hintaa voi peilata materiaaleihin ja käytettyyn
aikaan. Kun hinta on kohdallaan,
ostaja löytyy.
Tytti Mäki saapuu myymälään

Sini Ruohonen perusti Marttilaan jouluisen
pop up -myymälän viime vuoden hyvien
kokemusten rohkaisemana.

Yläneeltä sylissään suuria pahvilaatikoita. Hän nostaa telineeseen lumivalkoisia kransseja, jotka hän on kutonut puikoilla paperinarusta ja hapsulangasta ja kieputtanut metallirenkaan ympärille. Osaan kransseista syttyvät led-

valot kuin tähdet.
– Aloitin kranssien tekemisen
viime vuonna. Kokemukset ovat
hyviä, ihmiset tulivat kädet ojossa hiplaamaan näitä, Mäki kertoo.
Tuuheiden kranssien koristelemisessa auttavat lapset, Ida ja

Suurituloisia verotetaan kovalla kädellä,
Veronmaksajat: Verotus iskee ankarasti uralla etenemiseen ja lisäansioihin.
STT | Liisa Kujala,
Tuomas Savonen

Pienten palkkojen verotus on
Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta verotus kiristyy tulojen noustessa, käy ilmi Veronmaksajien kansainvälisestä palkkaverovertailusta.

Vertailun mukaan jo suomalaista keskipalkkaa eli 42 500 euroa vuodessa ansaitsevan veroprosentti on 2,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin
Euroopan vertailumaissa.
Veronmaksajat arvioi, että verotus iskee ankarasti palkansaajan uralla etenemiseen ja lisä-

ansioiden kannustimiin. Sen mukaan keskituloisen palkansaajan
sadan euron palkankorotuksesta
47 euroa menee veroihin.
Tutkimuksen mukaan Suomen
palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna hyvin progressiivista. Vertailussa suurituloisin tienasi 138 000 euroa vuodessa. Hän-

tä verotettiin Suomessa seitsemän prosenttiyksikköä ankarammin kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin.
Suurituloisen veroprosentti on Suomessa neljänneksi korkein Belgian, Italian ja Ruotsin
jälkeen.
Veronmaksajat kuitenkin muis-
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iä ja piimähiutaleita
KUVAT: SSS/KIRSI-MAARIT VENETPALO

Tähdet tuikkivat Tytti Mäen valmistamassa vauvan pipossa, tumpuissa ja tuttipidikkeessä.

Piparitalot ovat Kaisa Järven leipomia.

Matias Mäki.
He ovat askarrelleet kahvisuodatinpusseista söpöjä ruusuja,
jotka äiti kiinnittää.
– Puuduttavaa, mutta kivaa,
Ida kertoo ruusukkeiden näpräämisestä.

Mäenkin mielestä käsityön
hinnoittelu on todella vaikeaa. Se
johtuu siitä, että toiset arvostavat
käsityötä, toiset taas eivät yhtään.
– Tästä ei saa palkkaa, mutta
tämä on harrastus, jolla saa nollattua pään, ilmastointisuodat-

timia työkseen valmistava Mäki
miettii.
Käsityöharrastus alkoi neljä
vuotta sitten pipoista.
– Vein muutaman pipon lasten
maastojuoksuihin. Ne menivät, ja
kysyttiin, tuotko lisää.

pienituloisia keskitasoisesti
tuttaa, että suunta on muuttunut
Suomessa tänä vuonna, kun palkkaverotusta kevennettiin ensimmäistä kertaa kaikilla tulotasoilla
moneen vuoteen.
Tutkimuksessa oli mukana 14
Euroopan maata sekä Australia,
Japani, Kanada ja Yhdysvallat.
Tuloverotus kevenee Suomessa ensi vuonna, mutta palkansaajan kokonaisveroaste pysyy tämän

vuoden tasolla, koska kulutuksen
verotus kiristyy, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva.
Evan mukaan palkansaajat
maksavat tuloveroja vuonna 2018
tulotasosta riippuen 0,2–0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin
vuonna 2017.
Palkansaajan tuloverotuksen
lopullinen muutos riippuu asuinkunnasta. Kuntakohtaiset erot
ovat Evan mukaan merkittäviä,

sillä 52 kuntaa korottaa ensi vuonna kunnallisveroa ja seitsemän
laskee sitä.
Arvonlisäverotus pysyy Evan
mukaan ensi vuonna ennallaan,
mutta valmiste- ja tuoteveroja korotetaan muun muassa tupakkatuotteiden ja alkoholin sekä öljyja kaukolämmityksen osalta.
Tiedot käyvät ilmi Evan Verokoneesta, joka laskee palkansaajan kokonaisveroasteen.

Hirvi- ja talokynttilät ovat yläneläisen Maija Peltosen valamia.

Vakuutusalan työriita
uhkaa ensi maanantaina
Sovittelua jatketaan
keskiviikkona.
Vakuutusalaa koskevan lakonuhan sovittelu jatkuu keskiviikkona
aamupäivällä, kertoo valtakunnansovittelija Minna Helle Twitterissä. Jos sopua ei löydy, ensimmäinen kahden päivän mittainen lakko
uhkaa alkaa ensi maanantaina.

Aiemmin on kerrottu, että riita
koskee työaikoja ja erityisesti viikonloppuna tehtävää työtä. Vakuutusalan työehtosopimuksen
piirissä on noin 10 000 toimihenkilöä.
Vakuutusväen liitto on jo aiemmin julistanut alalle ylityökiellon. Työriitaa soviteltiin valtakunnansovittelijan johdolla tiistaina.
(STT)

