sunnuntaina
18. huhtikuuta 2010

Antiikkia ja taidetta
TASOKASTA VARASTOMYYNTIÄ
tänään Valtakulma Karjalankatu 15, katutaso (sis.käynti radan puolelta)
Muina aikoina sopimuksen mukaan
Esillä mm. talonpoikaisantiikkia ym. antiikkia, taidetta
kelloja, valaisimia, aitoja mattoja ym. sekalaista wanhaa tavaraa.
LAATUA EDULLISESTI!
Avoinna tänään klo 10-15

T:mi Aulis Pihlajamäki, p. 040 595 5517

Laitilassa tarjottiin vaihtoehtoja
uusiutumattomille energialähteille

Puhujina Simo Koivunen, Markku Antola, Riitta Roos, Tapio Seppälä, Tapani
Viirros ja Mirja Vuoristo. Musiikista vastaavat Mertti Haavela ja Heli Kangasniemi.
Buffetti avoinna 17.00-18.00 ja väliajalla. Sydämellisesti tervetuloa !

LAITILA

Kolmevuotias Adrian tuijottaa
suurta hakekonetta silmät lautasina. Sitä hetken ihailtuaan
pikkumies ottaa varmoin askelin harppauksia kohti seuraavaa
kohdetta, traktoria.
Paraisilta Laitilan mummilaan vierailulle tullut Adrian on
suuri maatalouskoneiden ystävä, onhan kotonakin naapurilla
kone jos toinenkin.

Esa Urhonen

Adrian ei kuitenkaan ollut
isoisänsä Pekka Laulajaisen
kanssa Laitilan Energiapäivillä
kuin katselemassa.

STT–REUTERS–DPA

Kiitollisina muistamme Ilmi-mammaa
rakkaudestaan ja yhteisistä hetkistämme.
lastenlapset ja
lastenlastenlapset

paankin, aurinkopaneeli vedenlämmitystä varten.
– Erityisesti mökillä, jossa
lämmintä vettä kuluu paljon,
siitä olisi hyötyä. Kovasti on jo
tarjouksia kyselty ja aurinkopaneeli on vakavassa harkinnassa,
pariskunta kertoo.
Vaikka sijoitus hetken kirpaisee, ovat Saariset sitä mieltä, että pitkällä aikavälillä hankinta
kannattaa.
– Kyllä se jossain vaiheessa
sähkölaskussa näkyy. Ja mieluummin sitä asuntoon liittyviin
asioihin sijoittaa kuin esimerkiksi autoon, josta ei koskaan
saa omiaan pois.

Markku Ulander

Tapahtuma oli suunnattu niin
yrityksille kuin kotitalouksillekin.
– Erityisesti näin kylmän talven jälkeen uusiutuvat energiamuodot ovat ajankohtainen
asia. Kevät on myös otollisin aika messuille, sillä juuri nyt ihmiset tekevät kyseisiä hankintoja.
Ehkäpä ensi vuonna Energiapäivä voisi olla vielä muutamaa
viikkoa aikaisemmin, Lions Clubin presidentti Matti Salmila
kertoo.

Reijo Laitinen
tiovarainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsen sekä
liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsen.

Pekka ja Adrian Laulajainen tulivat paikalle ihailemaan suuria koneita.

Rakas puolisoni, isämme ja faarimme

Jukka Olavi Nikolai
HAUTA
s. 10. 07. 1933
k. 10. 04. 2010
Tutuilla kaduilla on autiota, pimeää.
Ei varjot enää yhteen jää,
ei helise soittimet.
Tuota miestä rakastin niin...
Kiitos, että olit elämässäni.
Sinikka

(Salvatore Quasimodo)

Raija ja Atte
Ilmari ja Henriikka
Olavi ja Tea
Aleksi, Elina
Janne ja Maria
Mathilda
Johanna ja Timo
Oskari, Olga, Otto
Sukulaiset ja ystävät

Lions Club Laitilan/Untamoisen
ideoima Laitilan Energiapäivä
järjestettiin nyt ensimmäistä
kertaa. Kukko-areenalla oli paikalla nelisenkymmentä vaihtoehtoenergiaan suuntautuvaa
yritystä esittelemässä uusinta
väline- ja laitetuotantoaan.

Rakkaamme siunataan perjantaina 30. 4. 2010 klo 14.30
Monnan kappelissa. Muistotilaisuus lähiomaisille.
Rakkaamme

SANA SUNNUNTAIKSI

NOPEAT

Tunnetko hyvän

HELSINKI Yhdysvaltojen ulkoministeri Hillary Clinton
vierailee Suomessa keskiviikkona 21 huhtikuuta

Stringer/Belgium

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Sydämellinen kiitos kaikille teille suruumme osallistuneille ja
äitimme muistoa kunnioittaneille. Kiitos myös Kaunisjärven
vanhainkodin os. 3:n ihanalle henkilökunnalle äitimme hyvästä
hoidosta hänen viimeisinä vuosinaan.

Jokainen yksinään maan sydämellä,
auringonsäteen lävistämänä:
ja äkkiä on ilta.

Ensi vuonna
uudelleen

EU-presidentti julkaisi
haikukokoelman
BRYSSEL

Muun korvaa aika minkä vei,
sydäntä Äidin konsaan ei.
lapset

Energiapäivän vetonaula, Think City -kaupunkisähköauto veti eniten kiinnostuneita puoleensa. Autoa ihailivat myös Raimo ja Anne Saarinen (vas.).

STT

Jyväskyläläinen kansanedustaja Reijo Laitinen (sd.) ei
aio asettua ehdolle seuraavissa
eduskuntavaaleissa. Laitinen
on nyt eduskunnassa viidettä
kautta.
Asiasta kertoi sanomalehti
Keskisuomalainen lauantaina.
Lehdessä Laitinen kertoo luopumisen syyksi politiikan arvostuksen romahtamisen. Muutos
johtuu hänen mukaansa vaalirahoituskohusta ja muusta kielteisestä julkisuudesta.
Laitinen on syntynyt vuonna
1950. Hän on eduskunnan val-

lapset perheineen
lastenlapset perheineen
lastenlastenlapset
muut sukulaiset ja ystävät

Raimo ja Anne Saarinen
puolestaan olivat liikkeellä tosimielellä.
Saarisilla on jo kotona lämpöpumppu ja takka, ja nyt suunnitelmissa olisi hankkia kotiin
tai mökille, mahdollisesti kum-

Reijo Laitinenkin
jättää eduskunnan

s. 04. 06. 1911 Rauma
k. 23. 03. 2010 Rauma
Kiittäen ja ikävöiden

Mökille aurinkopaneeli
vettä lämmittämään

Koulutie 4,
27100 EURAJOKI
puh. (02) 868 0065
opisto@eko.ﬁ, www.eko.ﬁ

JYVÄSKYLÄ

Ilmi Meeri Maria
PIILMA
o.s. Laiho

Energiapäivä järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.
TIIA JOKISALO, LÄNSI-SUOMI

Vapunaattoseurat 30.4. klo 18.00 alkaen
Eurajoen kristillisessä opistossa

Rakas äitimme ja mammamme, parturimestari

Eevi Maila Hillevi
GRÖNQVIST
o.s. Lehtonen
s. 06. 10. 1929
k. 28. 03. 2010

Rakas puoliso, isä ja pappa

Markku Antero
YLIKLEEMOLA
s. 16. 7. 1947 Pyhärannassa
k. 3. 4. 2010 Raumalla
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