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• 10-vuotias Kaapo Heino on käy-
nyt Häijään markkinoilla joka vuo-
si. Se on helppoa tuon ikäiselle, 
sillä markkinat järjestettiin sun-
nuntaina 43. kerran.

Tämän vuoden markkinat sai-
vat taistella sadetta vastaan, mut-
ta Heinolle vetinen keli kääntyi 
onneksi. Vaikka narunvedosta tu-
li seiska, sai hän valita palkinnon 
mistä tahansa korista.

Voiton, vihreän örkin, lisäksi 
Heino ehti ostaa pillin, jolla saa 
puhallettua hauskoja ääniä.

Markkinoilla hänen seuranaan 
oli isoisä, joka asuu Häijäässä.

– Aina täällä on poikettava, iso-
isä Risto Eerilä kertoi.

Moni kuvaa Häijään markkinoi-
ta seuraavalla sanaparilla: pirusti 
ihmisiä.

Kahdeksan vuotta sitten kävijöi-
tä oli niin paljon, että Suomen suu-
rin 250 kilon juusto katosi täysin 
markkinavieraiden suihin.

Sunnuntaina aamulla sateessa ei 
sielunvihollismaisista ihmismää-
ristä ollut vielä puhetta, vaikka va-
rovaisia markkinavieraita saapui 
paikalle koko ajan.

Häijään kylä oli jälleen kerran 
houkutellut paikalle metrilaku-
kauppiaat, leivonnaisten myyjät, 
tuohituotteet ja pikkupojat sekä 
paukkunapuset.

– Vaikka keli on tämmöinen, on 
täällä markkinameininki, Marika 
Vilén vakuutti.

Hänen seuralaisensa, liki 3-vuo-
tias Jere Vilén löysi markkinailon 
suuresta lätäköstä, jonka aikuiset 
kiersivät kaukaa.

PIrkAnmAAn suurimpaan kuntaan 
mahtui samana päivänä kahdet 
markkinat.

Vammalan torilla järjestetyillä 
Sastamalan Kylämarkkinoilla eri 
puolilla kuntaa asuvat kyläläiset 
tekivät tuttavuutta toisiinsa.

– Sastamala on nykyisin niin suu-
ri, ettei toistemme tunteminen ole 
itsestäänselvää, Kirsi Mäkelä Jaa-
rasta kertoi.

Jaaran kylä entisten Kiikoisten 
kunnan alueella onkin uusimpia 
Sastamalaan liittyneitä alueita. 
Jaara on kuulunut Sastamalaan 
vuodesta 2013.

Sunnuntain Kylämarkkinoille oli 
tullut 16 kylää. 

Kylien aktiivit esittelivät koti-
kyliensä toimintaa ja myivät pa-
rasta satoaan. Oli leipää, t-paitaa, 
lepakkopönttöä ja lättyä.

Jaaran kyläseuran teltta oli yk-
si monipuolisimmista. Tarjolle oli 
aseteltu talkoilla leivottuja leivon-
naisia, oman kylän yritysten lasi-
koruja, pellavatavaroita, puutar-
hakasveja ja tomaatteja.

– Ja nämä ovat sitten maankuu-
luja tomaatteja, huudahti yksi ko-
jun asiakkaista ja naapurikylän en-
tisistä asukkaista.

Kaukolan kylän aktiivi Riitta 
Norri kertoi käyvänsä uteliaana 
myös muiden kylien kojuissa. Vä-
hähaaralaiset olivat tänä keksineet 
myydä vihtoja.

Kylien vireystila kuulosti sen 
verran hyvältä, ettei vierailuja 
kannata jättää pelkkään toritelt-
taan kerran vuodessa.

Kaukolan kyläseura järjestää jo-
kakesäisen yhteislauluiltamansa 
ensi sunnuntaina. 

Jaaran kyläseuralaiset kertoivat 
puolestaan järjestävänsä ympäri 
vuoden monenlaisia tapahtumia, 
esimerkiksi omia markkinoita, loi-
mulohi- ja rosvopaisti-iltoja.

Stormiin, Illoon tai Kiimajärvel-
le voisi tehdä vierailun jo pelkän 
nimen perusteella, ja Häijäässä on 
kuuluisat markkinat.

Vähähaaralaisten kotiseututalo 
ja leipomo kuulostivat houkuttele-
vilta vierailukohteilta. Perinteinen 
leipä, kakko kävikin sadeasuisille 
markkinavieraille hyvin kaupaksi.

Samaan aikaan, kun kaksi kylä-
läistä myi kakkoa, paistoivat toiset 
sitä lisää Vähähaarassa.

 a AL KLippi Logo 
Katso videolta, kuinka kyläläiset ke-
huvat kyliään: aamulehti.fi/klippi

●● Sastamalalaiset panivat sunnuntaina 
pystyyn kahdet markkinat.

●● Niiltä löytyi kuntaliitoksissa kasvaneen 
Sastamalan ylpeys: virkeät kylät.

Markkinat 
paljastivat 
Sastamalan 
aarteen

”Sastamala on 
nykyisin niin suuri, 
ettei toistemme  
tunteminen ole 
itsestäänselvää.”
KIrSI MäKeLä
Jaaran kyläseura

Timo ja VirVe ilTanen odottelivat kello       yhdentoista aikaan ostajia. Sorvatut puupikarit ja tuopit myytiin pari viikkoa sitten loppuun Narvan markkinoilla.  
– Kauhealla kiireellä tein viime viikolla           lisää tuotteita, Timo Iltanen kertoi nauraen. Hän tekee tuotteet kotonaan Pirkkalassa.

• Salolainen nuori nainen joutui 
myöhään lauantai-iltana seksu-
aalisen häirinnän ja ahdistelun 
kohteeksi Salossa. Miesmatkus-
taja aloitti naisen häiritsemisen 
sopimattomasti ja seksuaalissä-
vytteisesti jo julkisessa liikenne-
välineessä matkalla Helsingistä 
Saloon.

Kun he saapuivat Saloon, ky-
seinen miesmatkustaja lähti seu-
raamaan naista. Poliisin mukaan 
mies kävi naiseen käsiksi ja kos-
ketteli naista loukkaavasti ja sek-
suaalista itsemääräämisoikeut-
ta loukaten. Nainen yritti läh-
teä paikalta.

Nainen sai hälytettyä ystävän-
sä apuun, ja teosta epäilty mies 
poistui paikalta. Poliisi tavoitti 
miehen tuntomerkkien ja naisen 
kuvaaman tekotavan perusteella.

Nuorehko Salossa asuva mies 
pidätettiin asunnostaan ja toi-
mitettiin Salon poliisin tiloihin 
asian jatkotutkimuksia varten. 
Juttua tutkitaan pakottamisena 
seksuaaliseen tekoon. AAmUlEhTI 

Haahkan kesä- 
metsästys 
halutaan lopettaa
• Suomen luonnonsuojelulii-
ton mielestä haahkakoiraiden 
kesämetsästys kannattaa lopet-
taa. Liiton mukaan se edistäisi 
uhanalaisten haahkojen säily-
mistä paremmin kuin lintulajin 
täysrauhoitus. Koiraita on tähän 
saakka saanut metsästää kesä-
kuun alusta alkaen. Lajin koko-
mittainen metsästyskausi alkaa 
elokuun 20. päivänä.

Maa- ja metsätalousministeriö 
on esittänyt haahkakoiraiden ke-
sämetsästykseen kolmeksi vuo-
deksi ajallisia ja alueittaisia rajoi-
tuksia. Liiton mielestä ministe-
riön esitykset eivät ole riittäviä.

Oikaisu
• Suomen perusturvaetuuksien 
tasoa koskeneen uutisen yhdes-
sä taulukossa oli Aamulehdessä 
26.7.2015 sivulla A13 virhe. Asu-
mistukea saavien kotitalouksien 
määrät olivat tuhansia, mitä ei 
taulukossa mainittu.

Mies kävi käsiksi 
naiseen Salossa, 
ystävä avuksi

MANSIKKAA itsepoimien ja poimittuna 
sekä hernettä ja Siikli-perunaa 

Hämeenkyrön Mahnalassa
Suoramyymälä-kahvio Puimasuuli avoinna joka päivä.
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Marja-riitta Laihinen (vas.) ja 
Suvi Holmström edustivat Kylä-
markkinoilla Jaaran kylää. – Jaara 
on vireä kylä, jossa asuu mukavia 
ihmisiä, kuvaili marraskuussa ky-
lään muuttanut Holmström.

Leena LaMMijärvi tanssi Sasta-
malan kylämarkkinoilla Vammalan 
eläkkeensaajien tanhuesitykses-
sä. Hän aikoi kiertää myös kojuja. 
– Aika paljon täällä on tuttuja myy-
mässä, kertoi Tyrvään pukuun pu-
keutunut Lammijärvi.

LUETUImmAT

1. 9-tie yhä ajoittain poikki Ori-
vedellä – kiertotie ruuhkainen

2. Lääkärit eivät pysty helpotta-
maan oloa – sairastunut lupaa 
5000 euron palkkion auttajalle

3. Video: Tällainen on Kukkais-
viikkojen komein jenkkiauto

KommEnToIdUImmAT

1. Tampereelle avataan Suomen 
ensimmäinen topless-parturi

2. Osa kirkon jäsenistä raivos-
tui suurmoskeijan tukemises-
ta, Kirkko: Emme ole toimija

3. Immonen: En peräänny tuu-
makaan linjalta

Verkon kuumat

Poiminta

”Lama-ajan ilmiö. 
Ysärillä topless-baarit, 
nyt topless-parturit.  
Nyt voinemme virallisesti 
julistaa laman alkaneeksi 
taantuman sijaan.”
Lukijan kommentti juttuun Tampereelle avataan 
Suomen ensimmäinen topless-parturi

uutisVinkki

0800 02030
• Vinkkaa Aamulehdelle uutisesta. Soita numeroon 0800 02030. 
Numero on maksuton. Vastaamme puheluusi arkisin kello 8–24, 
lauantaisin kello 9–24 ja sunnuntaisin kello 14–24. Muuna aika-
na voit jättää viestin vastaajaan. Voit myös lähettää meille säh-
köpostia osoitteeseen al.uutisvinkki@aamulehti.fi.

aL kLiPPi -Logo

• Palvelunohjaajat Elina Tani (vas.) ja Kirsti Rode Lassila & Ti-
kanojalta kertovat, millaista kiertävän siivoojan työn on, mitä 
häneltä vaaditaan ja näyttävät, kuinka saavat puhdasta aikaan: 
aamulehti.fi/klippi

AAmulehti.fi
PÄIVÄN KYSYMYS

Aamulehti kysyi lukijoilta eilen
Onko Ukrainan kapinallisten sotilaaksi 
lähtevä suomalainen maanpetturi?

  6 Vastaa osoitteessa aamulehti.fi Vastaajia: 885
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Tämän päivän kysymys
Pitäisikö Olli Immonen erottaa 
eduskuntaryhmästään? Ei

Kyllä

64

tiMo ja virve iLtanen odottelivat kello       yhdentoista aikaan ostajia. Sorvatut puupikarit ja tuopit myytiin pari viikkoa sitten loppuun Narvan markkinoilla.  
– Kauhealla kiireellä tein viime viikolla           lisää tuotteita, Timo Iltanen kertoi nauraen. Hän tekee tuotteet kotonaan Pirkkalassa.

Kaapo Heino oli lähdössä mark-
kinoilta Helsingin reissulle isosis-
kon kanssa.
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