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valmistuneet

50 v uotta y r i ttä j ä nä
Iida-Maria Isotalo on valmistunut kauppatieteiden
maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta.
Mikko Isotalo on valmistunut agrologiksi (amk) Hämeen ammattikorkeakoulusta, Mustialasta.
Vammalan ammattikoulu:
autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja sastamalalaiset Tomi Anttila, Konsta
Hakala, Ilari Krapi, Kaisa-Marjaana Laakso, Sami
Leppäniemi, Aleksi Mustalahti, Elmore Nieminen, Mika Ohrankämmen,
Kristian Rantala, Miikka
Saarela, Juho Toiviainen,
Tomi Tulonen, Aleksi Venetpohja.
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi
sastamalalaiset Nina Hiirisalmi, Sanna Koivula, Julia Pentti.
Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja huittislainen Aleksi Tapanila, sastamalalaiset Antti Aalto,
Matti Aalto, Jussi Hakala,
Tommi Honkonen, Topi
Kankare, Niko Luhtalampi, Ville Mäkinen, Toni
Oras, Markus Suoniemi,
Frans Valkama, Tuomas
Vesamäki.

Ylisarkki.
Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja huittislaiset Miikka Hongisto, Olli Kivistö, Santeri Mäkelä,
Aaro Saretsalo, Eetu Tapanila, sastamalalaiset JuhaMatti Ahlgren, Niko Eino,
Juha Haavisto, Lauri Honkamäki, Marko Inkinen,
Markus Kolu, Anton MäkiKerttula, Mikko Mäntylä,
Juho Pelttari, Mikko Suontakanen, Markus Ylinen.
Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori
huittislainen Laura Vuorisalo, sastamalalaiset Johanna Metsänkylä, Johanna
Mäkinen, Elina Ollinpoika, Heli Pajuranta, Eero
Rantala, Riina Toivonen,
Santra Veittimäki, Silja
Vuorisalo.
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokki huittislaiset Julius Saarikko, Minna Suomi, sastamalalaiset Jutta Honkamäki,
Nita Iltanen, Antti Järvenpää, Sanni Lahti, Joni Lehto, Anna-Maria Mikkola,
Janika Mustalammi, Sanna
Myllymäki, Tero Nurmi.
Cateringalan perustutkinto, suurtalouskokki sastamalalaiset Mervi Lahdensuu,
Mira Lehtola.

 Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja sastamalalaiset Aleksi Forss, Matias Järvinen,
Riku Keljo, Oskari Laurila,
Aki Lehtinen, Risto Liukko-Sipi, Jari Lundan, Niko
Mast, Ilmari Pitkänen, Ilari Pohjala, Aleksi Rannikko, Riku Rantanen, Eero
Tahvanainen, Jesse Vesanen.
Hiusalan perustutkinto,
parturi-kampaaja huittislainen Fanny Suomela, sastamalalaiset Serena Kyrkkö,
Emmi Lehtinen, Annamaria Lemmetyinen, Sanni
Nieminen.
Puualan perustutkinto,
puuseppä huittislainen Tino Mattila, sastamalalaiset Tatu Heinonen, Ville
Nieminen, Kristo Puusalo, Mika Väisänen, Janne

 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja huittislaiset Tomppa Ketola, Erika Ojala, Sami Roukka, Joel Salo, sastamalalaiset Marko Aronen,
Santtu Erkkilä, Eero Huju,
Jarno Impola, Leevi Kuutti, Samu Laikko, Timo
Maier, Niko Mäki-Laurila,
Tuukka Partanen, Lauri
Penttilä, Tuomas Taipale,
Janne Takala, Tapio Vänniä, Juho Ylipaino.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja huittislaiset Samuli Mäenpää, Diana
Selin, sastamalalaiset Santeri Erkkilä, Santeri Hakala,
Samu Kiviniitty, Anniina
Moisio, Aleksi Raesilta,
Juuso Rantaniitty, Hans
Syrjälä, Tony Tuomisto,
Aleksi Vainionperä.

vauvoja

Huittislaiset Satu Tuominen ja Mikko Vihlman ovat
saaneet pojan 31.5. Satakunnan keskussairaalassa. Vauva
painoi 3 369 grammaa ja oli
49 senttiä pitkä.
Anna Moisio ja Tapio Niemenmaa Huittisista ovat

saaneet tytön 4.6. Vammalan
aluesairaalassa. Vauva painoi
3 570 grammaa ja oli 50 senttiä pitkä.
Riina ja Pasi Poikkeus
Huittisista ovat saaneet tytön 7.6. Satakunnan keskussairaalassa.

meidän kesken

ONNITTELEMME
Kukonharjan kylää vuoden 2013
Satakunnan kyläkilpailun voitosta!

Kova sisu on
vanhemmilta peritty
Satu Ojala

Sirkka Savikangasta kiehtoi
laukkubisnes, kun alalla näytti menevän lujaa. Jonkin aikaa menikin, mutta tie on ollut myös kuoppia täynnä.
virstanpylväs
Satu Ojala

Sirkka Savikangas istuu
verstaassaan ompelukoneen
takana. Valmistumassa on
pinkki reppu. Päässä pyörivät ajatukset uusista malleista, väreistä ja kuoseista, joita
hän yhdistelee silmäänsä sopivasti. Lompakoita ja laukkuja hän on tehnyt kauan.
Yrittäjänä täyttyi maaginen
50 vuoden taival kesäkuun
ensimmäisenä päivänä.
–Kovan sisun olen perinyt
vanhemmiltani. Olen syntynyt Ruskealassa Karjalassa ja
jo vauvana ollessani lähdimme koko perhe evakkotaipaleelle ensin Luhangalle, sieltä Nakkilaan Anolan kartanoon, kertoo Savikangas.
Perhe sai korvauksena
menetetystä kodistaan metsäpalstan Tohmajärveltä ja
muutti sinne.
–Meidät yritettiin sijoittaa
metsäpalstamme naapuritaloon asumaan siksi aikaa,
kunnes uusi kotimme valmistuisi, mutta naapuri ei
meitä huolinut, koska meitä lapsia oli neljä ja viides
tulossa. Asuimme ensin havumajassa, jota lämmitti rakovalkea, kertoo Sirkka Savikangas.
 Ensin tehtiin saunamökki ja sitten rintamamiestalo
ja sen jälkeen navetta.
–Minut lähetettiin karjatalouskouluun Kangasalle ja
kun koulu oli käyty, olin 17vuotias. Äitini tuumasi, että

Sirkka Savikangas valittiin Äetsän vuoden yrittäjäksi 2003.

minun on aika lähteä etsimään töitä. Niitä löytyi Huittisista Huhkolan kartanosta,
jonne tulin sikapiiaksi.
–Olin Huhkolassa kolme
kuukautta, kun Väinö Mäkelä houkutteli minua ompelemaan laukkuja. Sanoi,
että työ on helpompaa. Kysyin, saanko kokeilla. Kokeilin ja toden totta, ei se työltä
edes tuntunut siihen verrattuna mitä tein sikalassa.
 Työ Mäkelässä oli kuin
laukkualan korkeakoulu.
Sirkka Savikangas ammensi
sieltä muutamassa vuodessa
oppinsa. Mäkelät pitivät häntä kuin tyttärenään.
–Laukkualan ihmisillä
näytti menevän lujaa. Päätin,
että minä myös, ja sanoin itseni irti. Vuokrasin Leppäkoskelta talon, jossa oli kotini ja verstaani. Kaksi vuotta
siinä meni, kunnes menimme Veijon kanssa naimisiin
ja muutimme Keikyään. Täällä oli Frimanin tukkuliike,
josta ostin tarvikkeet.
Laukkualan lihavat vuodet veivät yritteliästä naista

Sirkka Savikankaan lompakoissa erilaiset värit ja kuosit sopivat hyvin yhteen.

myös messuille Italiaan parikymmentä kertaa. Sieltä hän
haki ideoita ja vähän erilaisia materiaaleja.
–Olin ollut sekatyömies,
sillä teimme nahasta kaikkea
mahdollista lompakoista takkeihin. Nahkatakkimyymälä
oli olohuoneessamme. Tuija
Laaksonen ompeli kanssani
takkeja. Takkimyynti loppui
siihen, kun Suomeen alkoi
tulla ulkomaisia halpatakkeja. Kotimaiselle takille ei
enää ollut markkinoita.
–1980-luvulla keskityin
pelkkiin lompakoihin. TEkeskuksesta sain apua ja kävimme Norjassa myyntireissulla. Myimme 7 000 lompakkoa, mikä olikin kapasiteetin ylärajoilla. Kaikki ystävät
ja kylänmiehet tekivät niitä.

Lompakoita, laukkuja ja reppuja
Pian 75-vuotiaan naisen
vanttuissa piisaa edelleen
virtaa. Hän myy ompelemiaan tuotteita nettikaupassa ja syksyn ohjelmassa
ovat viidet messut.
–Aiemmin myin messuilla muidenkin laukkuja,
mutta nykyään vain omiani.
Päässä pyörii jatkuvasti uusia ideoita ja niitä toteutan
kykyjeni mukaan. Minulla
on aina tuossa työpöydällä
vihko, johon piirrän malleja
sitä mukaa kun ideoita tu-

lee, sanoo Sirkka Savikangas.
–Istun ompelukoneen takana niin kauan kuin elonpäiviä riittää.
Tilanne laukku-ja lompakkomarkkinoilla on
kuitenkin muuttunut, sillä
suomalaisten ostovoima on
hiipunut.
–Katselen syksyn messut ja sen jälkeen mietin,
mitä teen. Vaikka parhaina
vuosina Keikyässä tehtiin

laukkuja melkein joka talossa, on nyt jäljellä muutama yrittäjä. Olen kyllä sitä
mieltä, että tällä ansaitsee
edelleen leipänsä, mutta
työtä se vaatii.
–Rakastan tätä työtäni ja
tätä nahkan tuoksua. Voisin opettaa jonkun nuoren
tähän työhön, mutta se ei
käy ihan hetkessä. Vuosi ei
tähän kouluun välttämättä
riitä, sanoo Sirkka Savikangas.

Se tiivisti tätä yhteisöä.
 Sirkan aviopuoliso Veijo alkoi sairastaa 1970-luvun
puolivälissä ja hänen työpanoksensa hiipui vähitellen.
Vuonna 2003 hän joutui sairaalaan useaksi kuukaudeksi
ja hänet siirrettiin saattohoitoon. Sitkeä nainen otti miehensä kotihoitoon ja hoiti
häntä työnsä ohessa loppuun
asti. Sirkka Savikangas jäi
leskeksi toukokuun lopulla.
–Mieheni sairastaessa
myös tyttäreni sairastui ja
hoidin myös hänen kolme
alaikäistä lastaan. Myin yritykseni Kirsi ja Ilkka Syrenille, kun tuntui, että minulla oli hoidettavana neljä lasta
ja tunnit vuorokaudesta loppuivat kesken.
–Firman myynnin jälkeen
loppui kuitenkin rahantulo
enkä lasten hoitoon saanut
pitkään aikaan apua edes sosiaalitoimelta. Miehestäni en
saanut edes omaishoidon tukea koskaan.
–Pakkohan minun oli istua
uudelleen ompelukoneen
taakse. Siitä sain kuitenkin
monta vihamiestä, mutta mitä muuta olisin voinut tehdä.
Kauppakirjassa ei ollut rajoitettu oman yritystoiminnan
aloittamista, joten en tehnyt
mitään lain vastaista.
Lapsenlapset ovat mummun suurena ilona. Aikuiset
lapset ovat jo maailmalla leivän syrjässä kiinni.

