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■ OVET AUKI EUROOPPAAN

Sokerilobbari osaa verkostoitumisen
SAMPSA HAKALA

kallinen tie, jos me täällä Suomessa teemme aina juuri niin
kuin direktiivissä sanotaan.
Miksi jokaisen äänioikeutetun pitää äänestää europarlamenttivaaleissa?
– Jos esimerkiksi vain yksi
kolmesta äänestää, niin se yksi
tulee käyttäneeksi niiden kahdenkin äänet. Yhden äänen vaikutus on sitä väkevämpi mitä
useampi jättää äänestämättä.
Perheesi?
– Vaimo on Naantalin sivistystoimenjohtaja. Tytär opiskelee yliopistossa Turussa. Vanhemmalla pojalla on paikka
yliopistoon, mutta hän on tällä
hetkellä armeijassa. Nuorin
on yhdeksännellä luokalla ja
pelaa jalkapalloa Interissä.
Kuinka korkeaksi äänestysprosentti nousee?
– Uskon, että huoli tulevaisuudesta ja työpaikkojen
säilymisestä nostaa äänestysaktiivisuuden lähelle 60 prosenttia.

Loimaa
Sampsa Hakala
Mynämäkeläinen EU-vaaliehdokas Pekka Myllymäki, 49,
(kesk.) kampanjoi Loimaan
torilla perjantaina.
Miksi haluat EU-parlamenttiin?
– Olen tutustunut EU:n toimintaan muun muassa EU:n
sokeriuudistuksen yhteydessä,
jolloin olin MTK:n asiantuntijatehtävässä. Kokemusteni
perusteella henkilökohtaiset
ominaisuuteni pääsevät parhaiten esille, kun saan toimia
edunvalvojana ja lobbarina.
Työ EU:ssa on ennenkaikkea verkostoitumista, ja sen
osaan.
Mitä asioita ajat, jos tulet valituksi?
– Suomalaista työtä ja
ruokaa on puolustettava. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan jo tekoja. EU:
n eri alueita on kohdeltava
tasapuolisesti. Myös EU:n kilpailukyvyn turvaaminen on
tärkeää. Joka viides aikuinen
saa palkkansa ketjusta, jonka
alkupäässä on maanviljelijä, ja
EU:ssa meillä onkin puolustettavana suomalaista työtä lähes

Pekka
Myllymäki
tukijoukkoineen tarjoili
torikansalle
soppaa ja puhetta.

300 000 työpaikan edestä.
Mitä kaikkien pitäisi tietää
EU:sta?
– Olisi hyvä suurinpiirtein

tietää, miten tehtäväjaottelu
toimii EU:n, valtioiden ja paikallishallinnon kesken. Käytännön arjen asiathan ovat

Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset -yhdistys on
aloittanut keräyksen, jolla kerätään varoja omaishoitajien
ammattitaitoiseen ohjaukseen
ja neuvontaan. Keräysvaroilla
yhdistys palkkaa työntekijän
tähän tehtävään.
Vastaavaa työtä yhdistyksessä on tehty parin viimeisen
vuoden ajan Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän Elämänvoima-projektin tuella.
Projektin aikana muun muassa
perustettiin tärkeiksi koettuja
vertaistukiryhmiä ja omaishoitajat saivat projektityöntekijältä myös henkilökohtaista apua
ja ohjausta.
Elämänvoima-projekti
päättyi viime vuonna, eikä
uutta rahoitusta myönnetty.
Yhdistyksen varoilla työnte-

kijän työsuhdetta pystyttiin
jatkamaan maaliskuulle, mutta työlle toivotaan edelleen
jatkajaa.
– Omaishoitajat ovat olleet
huolestuneita tilanteesta ja
heidän toiveestaan tämä keräys onkin lähtenyt liikkeelle,
yhdistyksen puheenjohtaja
Antti Koivunen kertoo ja toteaa, että neuvontaa ja ohjausta
tarvitaan edelleen.
Tavoitteena on selvitä ensi
vuoden helmikuulle, jolloin
uusi vireillä oleva kolmevuotinen projekti voisi alkaa. Keräyksen onnistumisesta riippuen
projekti on tarkoitus aloittaa
aiemmin ja työntekijä palkattaisiin jo syksyllä. Koivusen
mukaan tarvetta olisi noin
30 000 eurolle.
Koivunen harmittelee lamakauden osuneen yhdistyksen
kannalta huonoon aikaan. Hän
kuitenkin jaksaa uskoa myötä-

tuntoa olevan liikkeellä.
– Kun taloudellisesti on vaikeaa aikaa, sosiaaliset asiat
nousevat pinnalle.
Keräystä varten yhdistys on
saanut asianmukaiset luvat
Varsinais-Suomen poliisilaitokselta. Keräysaika on toukokuun loppuun ja keräysvarat
on käytettävä ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Keräyskirjeitä postitetaan
tämän viikon aikana. Yhdistys
toivoo tukea erityisesti toimialueensa yrityksiltä, mutta
myös yksityisiltä henkilöiltä
sekä yhdistyksiltä.
Yhdistys toimii Loimaan, Oripään, Pöytyän, Kosken, Tarvasjoen, Marttilan ja Auran kuntien
alueella. Omaisestaan huolehtivia alueella on noin 2 000.
Rahankeräystili Loimaan Seudun Osuuspankissa, tilinumero 523900-20076495.

Mutala ja Ek-Marjamäki
maakuntahallitukseen
Yrittäjä Tellervo Mutala (kok.)
ja palvelupäällikkö Teija EkMarjamäki (kesk.) Loimaalta
on valittu uuteen maakuntahallitukseen kaudelle 2009–
2012. Ilkka Kanerva (kok.)
jatkaa maakuntahallituksen
puheenjohtajana.
Maakuntahallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto valitsi
puoluesihteeri Ari Korhosen
(sd., Turku) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi EU-asiantun-

tija Pekka Myllymäen (kesk.,
Mynämäki).
Maakuntahallituksessa on
19 jäsentä. Muut jäsenet ovat
Juhani Nummentalo (kok., Salo), Pauliina Haijanen (kok.,
Laitila), Aki Lehtonen (kok.,
Turku), Anne-Mari Virolainen
(kok., Lieto), Jouko Antola (sd.,
Uusikaupunki), Talvikki Koskinen (sd., Turku), Jaana Ritamäki (sd., Paimio), Katja Taimela
(sd., Salo), Matias Ollila (kesk.,
Turku), Mika Helva (vihr., Turku), Mari Saario (vihr., Kaa-

rina), Raimo Nieminen (vas.,
Salo) ja Nina Söderlund (vas.,
Länsi-Turunmaa) ja Anders
Lauren (r., Kemiönsaari).
Keskustan 26-vuotias Ollila
on koko joukon nuorin. Ikähaarukan toista päätä edustavat 61-vuotiaat Kanerva ja
Antola.
Edellisellä kaudella Loimaalta maakuntahallituksessa mukana olivat Tiina Perho
(kok.) ja Pentti Jussilainen
(kesk.).

Tietoa vieraskasvilajeista
Tutkija Hanna Ranta Eviralta
kertoo vieraslajeista Loimaan
Seudun Luonnonsuojeluyhdistyksen kevätkokouksen
yhteydessä. Meille tuttuja vie-

raslajeja ovat muun muassa lupiini, jättipalsami ja jättiputki.
Ranta kertoo myös viljakasvien
vieraslajeista.

Vieraslajit, ongelma vai rikkaus -luento Eviran tiloissa, Tampereentie 51, ti 24.3. klo 18.
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Loimaa
Sari Keskitalo

Kansainvälinen rahoituskriisi askarruttaa ihmisiä
– erikoista syytä huoleen ei Loimaan seudulla kuitenkaan ole
KATI UUSITALO

NDER

Loimaa
Kati Uusitalo
Kun osakekurssit laskevat ja
pankkeja kaatuu yksi toisensa
jälkeen Yhdysvalloissa, tuntuvat järähdykset tantereessa
tälläkin puolella maailmaa.
Vai tuntuvatko, sitä ovat
ainakin ihmiset kysyneet loimaalaisissakin pankeissa.
– Asiakkaat ovat halunneet
keskustella
kansainvälisen finanssi- Sijoikriisin vaiku- tuksissa
tuksista Suokysytään
meen, kontpääomatorinjohtaja
Jani Mikkola turvattuja
Liedon Säästuotteita
töpankista
ja lainoiskertoo.
Hän kui- sa korkotenkin muiskatot ovat
tuttaa, että
suosittuja.
Suomessa
pankkien
toimintalogiikka on erilainen
kuin vaikeuksiin joutuneilla
pankeilla Yhdysvalloissa. Suomessa toiminta perustuu talletuskantaan, ei riskirahaan.
– Ja talletuskanta on hyvä.

Monenlaista korkoa
Paitsi keskusteluissa, kansainvälinen kriisi on näkynyt käyttäytymisessä. Asuntomarkkinat ovat hieman hiljentyneet.
– Mitään paniikkia ei ole,
Nordean Loimaan konttorin
johtaja Leena Kairus rauhoittelee.
– Lainoja on mennyt vähemmän, mutta talletukset
ovat houkutelleet. Sijoituksissa kysytään pääomaturvattuja
tuotteita ja lainoissa korkokatot ovat suosittuja.
– Vaikka korot ovat korkeimmillaan mitä ne euron aikana
ovat olleet, en näe että tämänhetkisen korkotason pitäisi
edes viivästyttää omia suunnitelmia, kunhan suunnitelmat

Senaatti-Kiinteistöt myy Loimaalta valtion virastotalon jyväskyläläiselle kiinteistösijoitusyhtiö Royal House Oy:lle.
Valtioneuvosto oikeutti
Loimaan virastotalon lisäksi
samalla kaupalla myymään
Forssassa, Riihimäellä ja Paraisilla sijaitsevat rakennukset ja kiinteistöosakeyhtiöiden
osakkeet 8,6 miljoonan euron
kauppahinnalla.
– Kaupat tehdään marraskuun loppuun mennessä.
Erillisten rakennusten kauppasummia ei ole vielä eritelty,
myyntipäällikkö Jyrki Maikola
Senaatti-Kiinteistöistä kertoo.
Loimaan virastotalo on rakennuksista suurin ja siinä on
hyötyneliöitä noin 7 000.
Virastotaloa kaupattiin
myös Loimaan kaupungille
3,5 miljoonan euron hinnalla.
Loimaa luopui kuitenkin ostoaikeista, sillä Alastaro ja Mellilä
eivät lämmenneet asialle.
Maikola sanoo nykyisten
virastojen jatkavan entisellään
tiloissa omistajavaihdoksesta
huolimatta.

Rehutehtaan
rakentaminen
aikataulussa
VAMPULA Vampulassa rakenteilla olevan rehutehtaan rakennustyöt etenevät suunnitellussa aikataulussa ja tehdas
on harjakorkeudessa. Tehdas
otetaan käyttöön joulukuussa ja varsinaiseen tuotantoon
päästään tammikuussa 2009.
Raaka-aineet tuleviin rehuseoksiin on varmistettu. Satarehu
ei osta viljaa suoraan tiloilta.
Satafoodin toimesta rakennetaan parhaillaan rehuturvallisuuden hallintajärjestelmää,
jonka Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tulee hyväksymään.
Henkilöstövalinnat rehutehtaalle on suoritettu. Tuotantoon
on valittu kolme osaavaa rehuntekijää, he aloittavat yhtiön
palveluksessa joulukuussa.
Rehutehtaan suunnitteluvaiheessa ja rakentamisvaiheessa yhtiötä on johtanut
toimitusjohtajana Jukka Haikonen, hänen seuraajanaan
aloittaa 6.10. yhtiön toimitusjohtajaksi valittu insinööri
Jarkko Jokinen. Jokinen toimii
tällä hetkellä myös Rehux Oy:
n toimitusjohtajana.
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Loimaan Seudun Osuuspankin keskiviikkoisessa sijoitusillassa oli ennätysyleisö. Rahamarkkinoiden
tilanteesta kertovat oppaat kävivät kaupaksi tilaisuuden jälkeen.

on
mitoitettu
oman talouden mukaan.
Jos on kyse esimerkiksi asunnon
ostamisesta,
laina-aika on niin pitkä, pari-

senkymmentä vuotta jopa,
että siinä ehtii olla monenlaista korkoa, Jani Mikkola
vertaa.
Loimaan
Seudun
Osuuspankin toimi-
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Loimaan seutu
Marika Timonen

– Direktiiveihin liittyy paljon
väärinymmärryksiä. Niissähän
voi oikeasti käyttää aika paljon
kansallista harkintaa. On tus-

P1D

Omaishoitajat keräävät
varoja ohjaukseen
ja neuvontaan

hyvin pitkälti omissa käsissämme.
Mikä on yleisin EU:iin liittyvä
harhaluulo?

Pekka Myllymäki aloittaa Ovet
auki Eurooppaan -sarjamme.
Haastattelemme vakiokysymyksin niitä eurovaaliehdokkaita, jotka pitävät vaalitilaisuuksia levikkialueellamme.

tusjohtaja Juha Pullinen toteaa, että selkeimmin vaikutukset näkyvät osakekurssien
laskun aiheuttamassa riskin
karttamisessa.
– Talletukset kasvavat, tuotto houkuttelee.
Loimaan seudulla vaikuttaa

h

tietenkin maatalouden paha
kustannuskierre.
– Maataloudessa on huonoin vuosi aikoihin. Tuotteiden hinnat ovat laskeneet,
mutta toisaalta kustannukset
ovat kasvaneet.

Autot kolaroivat

Hyvä Olo
Hyvä Olo -teemassa käsitellään mm. ikääntymisen eri puolia,
sukelletaan miehisen hyvän olon karskin kauniiseen maailmaan,
selvitään kriisistä kuin kriisistä sekä lasketaan, mitä onni ja hyvä
olo mahtaisivat maksaa. Hyvä Olo -teema esittelee lisäksi jokaiselle
soveltuvat jumppaohjeet - ja tietenkin hyvää oloa edistetään
myös maukkaalla ruualla ja resepteillä.
Toimita ilmoitusaineistosi viimeistään torstaina 26.3. klo 12 mennessä
konttoriimme osoitteella:
LOIMAAN LEHTI/ilmoitukset PL 2, 32201 LOIMAA
Fax 02-763 1233, sähköposti: ilmoitukset@loimaanlehti.fi
Ota yhteyttä:
Liisa Kivinen
Päivi Alm-Huhti
Veli-Matti Knuuti

p. 02 762 6050
p. 02 762 6060
p. 02-762 6040

