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PÄIVYRI
maanantaina 18. marraskuuta 2019

Yhteystiedot:

paivyri@mt.fi

Ostetaan omaan käyttöön 6000 
sarjan Valmet etukuormaajalla. 
Soita 0402181406. T. Vesa Läh-
teenmäki  

MARJAN- 
VILJELIJÄT

Varaa nyt  
taimet ja tarvikkeet  

vuodelle 2020 
Puh. 0400–670 868 (Vexi)

040–9306 230 (Yrjö)

WWW.MARJALAATIKKO.FI

Puimureita John Deere, Claas, 
Massey Ferguson. Kunnossa 
olevat tai korjattavaksi. vara-
osakonekin käy! P. 041 7525580

Konemyynti
0424 720 600

Koneet kuivitukseen
ja rehunjakoon

PR 2000 ja 4000
paalisilppurit

HYDROPAIL
Kurottaja

SOITA 
JA

KYSY
LISÄÄ

paalisilppurit

Maatila SEINÄJOKI(perä)Eu 
8.5ha. 
mah.vuo.300�/ha.Met.20ha 
Mhy ar.pe.pui.yli 
100000�Myy.tar.per.Myyj 
pid.oik.hyv.t.hyl.tar.040533341
9-0505429215  

MIES, SOITA MEILLE SUORAAN!
02 6516 1312 Hinta 0,99€/min + 
pvm/mpm. Lähetämme siitä eril-
lisen laskun! KESKUSTELUA 24h 
PL 36  02661 Espoo

Kiinteistöt
ja tontit

Selvänäkijä 0700 1 7131 Life
2,21e min+pvm.PL17 Esp 26

Maa- ja metsä-
taloustuotteita

Uusia ja käyt. meri- ja viljakontte-
ja, mafeja, silta-alustoja. Lahdes-
sa, Parkanossa, Iisalmessa, Lap-
peenranta, Urjalassa. Kuljetus.
P. 0400 261820 Halerpalvelut Oy

Muut tuotteet

Erittäin hyväkuntoisia 9 m Bulk 
merikontteja. Vahvarakenteisia, 
teräslattialla. 5 kattoluukkua + 
purkuluukkua. Esim. viljalle.
P. 010 583 1880. Halerpalvelut.fi 

Työkoneita

OSTAMME KÄTEISELLÄ: MB, 
Man, Volvo, Scania, ym. k-autot 
ja moottorit. Euro-Teli Oy, Hki,
p. 0400-646200, 0500-659678.

Henkilö-
kohtaiset

Ostetaan traktorit, kaivinkoneet, 
kuormaajat yms. myös kuolin-
pesät. P. 045 157 4599

BRIDGESTONE VX-renkaat 
420/85R28 ja 520/85R38 4840� 
540/65R28 ja 650/65R38 5880� 
HÄRMÄNPELTO 064845175  

Sekalaiset

KAIVINKONEEN kanto / kivi-
haroja, salaoja- kaapelioja- ja 
kuokkakauhoja ym. kauhoja sekä 
laikkumätästimiä. www.tlatvala.fi  
P. 0500 269 944 JALASJÄRVI.

Kuivaa heinää ja olkea paalattu-
na, paikalle toimitet. 0503384175.

ALLIANCE-renkaat sis. alv. 
420/85R28 ja 520/85R38 3020� 
540/65R28 ja 650/65R38 4480� 
HÄRMÄNPELTO 064845175  

Palveluja
tarjotaan

Mies, Suomen vanhin ja suosituin 
numero!
0700-1-0700  0,99€ min+pvm 
Live!  TL PL36 02661 Espoo

Koulutus & työ

FARMEX-peruskunnostus

Millaisessa kunnossa farmarisäiliösi on?
Ota yhteyttä ja tilaa kunnostusnouto.

Puh. 06 484 6330
info@farmtools.fi 
www.farmtools.fi 

Laadukkaat GRIP X lumiketjut 
traktoreihin ja muihin 
työkoneisiin. Paljon kokoja!
www.maatalouskoneet.fi   
P. 0400 895 174 tai
0400 157 701.

Huolletut vesipumput 
käyttöön tai varalle
Makot, Iskut, Tourut, Ratkot.
Pumppupaketit ja sähkömoottorit
Metallix Oy Pieksämäki,
040 5157117, myös ilt. ja vkl.
www.metallixoy.com

Iltahuuto -postikortit

Ilahduta läheistäsi ja lähetä  
postikortilla pala Talvisodan historiaa.

Osta Iltahuuto -postikorttipakkaus,  
joka sisältää 6 postikorttia  

R-kioskilta á 10 €.

Tai tilaa netistä:  
www.suomenmoneta.fi/veteraani-tuotteet

Samalla tuet sotiemme miehiä ja naisia, 
joita saamme kiittää vapaudestamme.

“Ei kuulu mulle -ajattelun sijaan,  
mieti tilannetta Suomessa 80 vuotta sitten.  

Silloin kaikki, mitä tänään pidämme  
itsestäänselvyytenä, oli vähällä lakata olemasta.  
Siksi kehoitan nyt ojentamaan auttavan käden.  

Kuuluu myös sulle.” - Kyösti Mäkimattila

Uudet pienoiskiväärivaimentajat
SAK2 ja Pocket nyt varastosta!
www.ouluntyostokeskus.com
040-5085833, 08 31131 33

Maatalous-
koneita

Ammattityövoimaa Virosta ja 
Ukrainasta maatalous- ja
rakennustöihin.
EstRek OÜ   0400 703079
www.estrek.fi 

Maataloustarvikkeita

Meiltä markkinoiden parhaat  
edulliseen hintaan

SUIRE & McCONNEL
Vaakatasomurskaimet

0400-806 165 0500-335 302

Myydään

Maahantuojalta maatalouteen:
– Elevaattorihihnat, -kupit ja -pultit 
– Puimureiden kiila-, latta- ja variaattorihihnat 
– Pyöröpaalaintenhihnat ja liittimet 
– Kumimattoja 
– Lieteimu- ja muut letkut 
– Kiila- ja kuljetinhihnat kaikkiin koneisiin 
– Ruohonleikkurien kiilahihnat 
– Kumilevyt, tiivistelmäkumit, parsimatot jne 
– Kuljetinrullat

Laaja valikoima – Edulliset hinnat  
Tutustu myös nettikauppaan! 

www.halikonkumipalvelu.fi

Salaistentie 652, 24240 Salo, p. 02–721 6666, fax. -721 6655

Varaosia ja
tarvikkeita

Ostetaan

Koneita

(Magnum Tedium)
Hengenvaaralliseksi 
luokiteltu, pitkällistä 
nuivettumista aiheuttava, 
ympärivuotinen loissieni. 
Ruokasieneksi kelpaamaton 
energiasyöppö.

Yhteistyössä

Älä turhaan kasvata otsatattia. Löydä uusi työ.
Katso avoimet työpaikat tai täytä tietosi 
osaajapankkiin ja tule löydetyksi.

Toistolla tehoa 

Löydät MT:n 

 myös verkosta.

USAsuomeksi.net-sivusto täyt-
ti tänä vuonna kaksikymmentä 
vuotta. Sivuston suosio on jat-
kuvassa kasvussa, siitä on tullut 
tärkeä osa viikoittaista ja jopa 
päivittäistä rytmiä erityisesti lu-
kuisille Yhdysvalloissa asuville 
suomalaisille.

Se tuo esille pääasiassa ame-
rikansuomalaisia koskettavia 
asioita juttujen ja kuvien kautta, 
mutta mukana on myös aineis-
toa kotimaasta. 

”Ensin kerättiin pääasiassa 
tietoa kotimaasta ja linkkejä 
Suomen lehtiin. Ensimmäis-
ten kuluttajatasoisten digitaa-
likameroiden hintojen tultua 
siedettävimmiksi aloin saada 
ihmisiltä kuvia Yhdysvaltojen 
suomalaistapahtumista sekä 
toki ottaa niitä itsekin”, sivuston 
vuonna 1999 perustanut Timo 
Vainionpää kertoo.

”Ensimmäisen digitaalika-
merani kuvanlaatu ja kuvien 
koko oli kuitenkin varsin kehno, 
eikä kuvia mahtunut muistiin 
kuin kahdeksan kerrallaan”, hän 
hymyilee.

Heti alusta saakka oli tavoite 
uutisoida erilaisista tapahtumis-
ta.

”Lukijoille on aina ollut tär-
keää nähdä tekstiä ja kuvia ta-

pahtumista. Silti suosituin paik-
ka on sivu, jonne kuka tahansa 
voi laittaa ilmaiseksi ilmoituk-
sen, jossa tarjoaa työsuorituk-
sia.”

Tampereella syntyneen Vai-
nionpään työhistoria selittää 
sivuston kehitystä. Hänellä oli 
hankittuna vuosikymmenten 
kokemus erilaisista tietokone-
ammattilaisen töistä. 

Lisäksi hän oli mukana työ-
ryhmässä, jonka kädenjälki 
näkyy muun muassa Pariisin 

metrossa, Ruotsin sosiaalitur-
valaitoksessa sekä Yhdysvalto-
jen elintarviketurvallisuusvi-
rastossa.

”Elämäni oli keski-ikäisenä 
varsin kiireistä, mutta saatua-
ni tilaisuuden muuttaa South 
Palm Beachin pikkukaupunkiin 
Atlantin valtameren rannalle 
päätin tehdä sen.”

”Kun olin asettunut aloilleni, 
alkoi vanhaa ohjelmoijaa kieh-
toa ajatus oman nettisivun pe-
rustamisesta, ja homma käyn-
nistyi. Sivuston nimi taas tuli 

Palm Beachin suomalaisalueella 
asuvalta Mikko Torilalta”, Vai-
nionpää muistelee.

Sivuston suosio on kasvanut 
matkan varrella.

”Sadan päiväkävijän raja 
rikkoontui vuonna 2002, ja tu-
hat saavutettiin vuoden 2007 
itsenäisyyspäivänä. Nykyisin 
kävijöitä on päivässä jopa yli 
20 000.”

”USAsuomeksi-sivua seura-
taan tilastojen mukaan eniten 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa, 
joista tulee noin kuusikym-

mentä prosenttia lukijoista. 
Suomesta on kolmekymmentä 
prosenttia kävijöistä.”

Sivuston pitkään luetuin juttu 
oli floridansuomalaisen laula-
jan Eino Grönin syntymäpäi-
väraportti ja kuvasarja.

”Nyt ennätystä pitävät ku-
vasarjat ja raportit Suomen sa-
tavuotisjuhlista Floridassa. Se 
kertoo Suomen itsenäisyyden 
merkityksestä lukijoille.”

Vainionpää päivittää uutisia 
monista eri maista, sillä hän 

matkustelee mielellään.
”Sivusto on saanut uut-

ta sisältöä, kun olen ollut 
Kambodžan viidakossa ja Tan-
sanialle kuuluvilla Sansibarin 
saarilla, unohtamatta monia 
muita maita.”

Mukaan on myös mahtunut 
haastavia hetkiä.

”Tein kerran päivitysaska-
reita pienessä turkkilaisessa 
kylässä, missä väliaikaisen net-
tiyhteyden sai luotua lanka-
puhelimella ja todella hitaalla 
modeemilla.”

”Työ oli keskeytettävä, kun 
suuri joukko ihmisiä halusi 
kokeilla kannettavaa tietoko-
nettani, painella näppäimiä ja 
käännellä ruutua ääriasentoi-
hin nähdäkseen paremmin, 
mitä oli tapahtumassa”, Vai-
nionpää nauraa.

Sitoutumaton ja tasapuolisesti 
asioita käsittelemään pyrkivä 
sivusto on  joutunut muutaman 
kerran hyökkäysten kohteeksi. 
Erään niistä teki lakimies.

”Hän uhkasi oikeustoimilla 

sivuston kerrottua epämieluisia 
asioita erään asianajajan toimis-
ta. Uhkailut loppuivat kuitenkin 
nopeasti asianajajan menetettyä 
lakimieslupansa väärinkäytös-
ten vuoksi.”

Myös tulevaisuuden suunni-
telmat ovat sivuston osalta sel-
keät.

”USAsuomeksi-sivu aikoo 
kukoistaa vielä pitkään. Uute-
na suunnitelmana on aloittaa 
suorien lähetysten välittäminen 
lähiaikoina”, Vainionpää kar-
toittaa.

Verkkosivusto yhdistää Atlantin kahta puolta
USAsuomeksi- 
sivustolta 
 toivotaan uutisia 
tapahtumista.  
Suosituin on silti 
ilmoitusosasto.

TOMI OLLI

RUUTUKAAPPAUS TIMO VAINIONPÄÄN KOTIALBUMI

USAsuomeksi.net-sivustolle tehdään päivityksiä eri puolilta maailmaa, sillä Floridassa asuva Timo 
Vainionpää ja hänen vaimonsa Nezihe matkustelevat mielellään.

USAsuomeksi.net-sivuston suosio on kasvanut matkan varrella. Sadan päiväkävijän raja rikkoontui vuonna 2002, ja tuhat  
saavutettiin vuoden 2007 itsenäisyyspäivänä. 

Markkinapaikka
Jätä ilmoitus
Soita: 020 413 2321
Sähköpostilla: ilmoitus@maaseuduntulevaisuus.fi
Ilmoitusautomaatilla: www.maaseuduntulevaisuus.fi/ilmoitus


