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Myynti lentoon! Ilmoitus alkaen 50 euroa! Lehteä voi lukea internetissä: www.turist.fi /bestseller
Jakelu: Nakkila-Harjavalta-Kokemäki-Ulvila-Kiukainen YHTEENSÄ  n. 16 000 TALOUTEEN
Pyydä tarjous tai mediakortti: 0500 597 259 tai bestsellermainos@gmail.com

Lue asiakastiedott eemme

sivulta 8

Kauppatie 2, 29250 NAKKILA, 
Puh. 044 335 3143, www.nkk.fi 
Ma-pe 10-19, la-su suljettu

Sirukortilla 6-22, la 6-17

PUMPP

MA TI KE TO PE LA SU

easySPINNING
 

11.30-12.15

SPINNING
Elise

17.30-18.25

ZUMBA
 

17.30-18.25

SPINNING
Sari

17.30-18.25

20.1. alkaen 
NISKA-SELKÄ

Elise
17.30-18.25

SPINNING
Jutta

17.30-18.25

SPINNING
Vaihtuva

17.00-17.55

PUMPPI
Elise

18.45-19.40

SPINNING
Jutta

18.45-19.40

ZUMBA
Sari

18.45-19.40

Rasvanpoltto-
Muokkaus
18.45-19.40

ZUMBA
Vaihtuva

18.15-19.10

Balance
Sari

20.00-20.55

                          -PERUS- JA PAKKALAITTEET AKTIIVIHARRASTAJALLE.
                          -PAKKALAITTEET SENIOREILLE, NAISILLE JA  ALOITTELIJOILLE.

Harjoitusohjelma, opastus ja harjoittelukortti veloituksetta tammikuun ajan.

Viikko-ohjelma alkaen 10.1.2011
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Lasten omat

-ryhmät alkavat
helmikuussa:
Ma  10-12 v.
Ke  7-9 v.
La  4-6 v.

Katso www.nkk.fi 
Kunto

Nyrkkeily
1.2. alkaen

DAVID CORE ZONE -selkäklinikka.

Sporttinen ja dynaamisen 
ketterä Swift on luokkansa 
kilpailukykyisin auto, jossa 
varustelutaso, suorituskyky 
ja turvallisuus yhdistyvät 
eleganttiin ajomukavuuteen. 

Hinta alk. 14 992,19 €. 
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MEauto Espoo
Kuitinmäentie 30, 
puh. 0207 612 612, 
Ma-Pe 8-19, La 10-15

Suzuki Swift 1,2 VVT GL 3D 5MT autoveroton hinta alk. 12 320 €, arvioitu autovero* alk. 2 672,19 €, kokonaishinta 
alk. 14 992,19 € + toimituskulut 600 €. Hinta yhteensä 15 592,19 €. Kulutus 5,0 l/100km (EU-yhdistetty). *CO2-päästöllä 116 g/km.. 

UUSI SOPII SINULLE!

Esittelyssä uusi isompi

Swift

HYUNDAI ON LAADUKKAIN AUTOMERKKI*

www.hyundai.fi

ix35 alk. 23 997,21 € autoveroton hinta 18 750,00 € + arvioitu autovero 5 247,21 €  = 23 997,21 € + tk 600 €  = 24 597,21 €. 
 

*) Suuri saksalainen AutoBildin laatututkimus 2010

NYT MYÖS ETUVETO

Hyundai ix35-mallistossa on nyt todellista valinnanvaraa. Valitsetpa miten tahansa, Hyundai 

ix35:n virtaviivaiset linjat viehättävät silmää, hyvät tilat houkuttavat matkantekoon ja uudet 

moottorit antavat taloudellisesti tehoa upeaan ajokokemukseen. Hyundai ix35 nelivetoinen 

tai etuvetoinen.

   

UUSI ETUVETO                               ALK. 23 998 €

ix35 4WD alk. 29 232,30 € autoveroton hinta alk. 21 730,00 € + arvioitu autovero 7 502,30 € = kokonaishinta 29 232,30 €  
+ tk 600 € = 29 832,30 €. Malliston CO

2
-päästöt 135–195 g/km. Kulutus 5,2–8,2 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

€ = 2424 5975972121 €

ETUVETO

NELIVETO

BENSIINI

DIESEL

MANUAALI

AUTOMAATTI

HYVIN VARUSTELTU 

YLELLINEN

     

JÄRKI       TUNTEET 

Valta on vaihtunut.
HYUNDAI LAADUKKAIN AUTOMERKKI.

HYUNDAI i20 HYUNDAI i30 HYUNDAI i30 WAGON HYUNDAI iX35 HYUNDAI SANTA FE HYUNDAI iX55

L U E  L I S Ä Ä    >> www.hyundai.fi        >> www.autobild.de 

LAADUKKAIMMAT  
AUTOMERKIT 2010: 

1. HYUNDAI

2. HONDA

3. AUDI

MAZDA

TOYOTA

6. MITSUBISHI

7. SUZUKI

8. BMW

MERCEDES-BENZ

10. NISSAN

SEAT

SKODA

13. FORD

KIA

OPEL

VW

17. RENAULT

18. CITROËN

FIAT

20. PEUGEOT

Korjuuntie 17-19, Herralahti, Pori
AV. ARK. 9-18, LA 10-14   www.autotalopelttari.fi 

Juhani Paloviita 044 560 1267
Markus Koivisto 044 560 1268

Pekka Tuunainen 044 560 1269
Riikka Laaksonen 044 560 1274

Huolto 044 560 1277
Varaosat 044 560 1276

Alkaen helmikuussa Alkaen helmikuussa
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Soitan puhelun isoon sähköyh-
tiöön heinäkuussa, ja odotan, 
että joku ihminen vastaa pu-
heluuni. No siellä joku tieto-
koneääni kysyy, mitä asia kos-
kee. Seuraavaksi se kysyy, missä 
paikka on ja mikä postinumero 
on? (No en minä voi sitä pos-
tinumeroa tietää, kun asun eri 
paikkakunnalla, missä ko. on-
gelma on.)

Siirryn seuraavaan paikkaan, 
jossa on puhelinluettelo. Löy-
dän sieltä ko. fi rmalle uuden 
numeron ja alan taas soittaa. 
Puhun taas samat asiat uudes-
taan ja odotan, löytyykö Suo-
mesta vielä ihmisiä, jotka pu-
huvat asiakkaan kanssa. No ei 
mitään, musiikkia ja odotusta.

Puhuu toista puhelua
Kysyn itseltäni? Minkä takia 
minun pitää sinne heidän fi r-
maansa soittaa? No mutta kun 
on pakko soittaa, kun sähköt 
on katkaistu ja pitää selvittää 
miten tämä asia hoidetaan. 
Kun ja kun siellä ei ole ihmi-
nen, vaan joku koneääni, onko 
asia se tai se, paina se tai tämä 
numero. Kun olen päässyt sen 
jutun ohi, odotan ja odotan. 
Muutaman minuutin välein 
joku ääni siellä kertoo, että 
kyseessä oleva henkilö puhuu 
toista puhelua. Minä odotan ja 
odotan ja mietin, että puhuu 
toista puhelua ja minä olen 
odottanut täällä linjoilla jo 25 
minuuttia. Minun mielestäni 
se on ensimmäinen puhelu, ja 
kun minun vuoroni tulee, niin 
minä puhun sitä toista puhe-
lua. Jos se tulee.

Kun on kulunut lähes tun-
ti, fi rmassa vastaa ihminen mi-
nulle ystävällisesti ja on asial-
linen ja kertoo miten minun 
pitää toimia, että saan sähköt 
päälle. Kun olen saanut selvil-
le maksamattomat laskut, he 
pyytävät vielä etumaksua, (ki-
ristävät) tuleviin maksuihin, 
melkein 1000 euroa. No minä 
fi ksuna miehenä kysyn, mene-
vätkö nämä johtaja Liliuksen 

Ihmeellisyyksien aika

 Paina se tai tämä numero...

Painos: n. 16 000 kpl

Jakelu:
Harjavallan, Nakkilan,
Kokemäen, Kiukaisten ja 
Ulvilan talouksiin

Kustantaja:
Covire Oy
Jarmo Virtanen
p. 0500 597 259
turist.fi @hotmail.com 

Toimitus:
Karjalankatu 12
28130 Pori
p. 0500 597 259

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy
p. 0500 597 259

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:
Maisan paja
p. 040 503 6149
info@maisanpaja.info

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin 
markkinointi ja tiedotuslehti. Ilmestymispäivät

Vk 5 ...............ke 2.2.2011
Vk 8 ...............ke 23.2.2011
Vk 11 .............ke 16.3.2011
Vk 13 .............ke 30.3.2011
Vk 15 .............ke 13.4.2011
Vk 17 .............ke 27.4.2011
Vk 19 .............ke 11.5.2011
Vk 21 .............ke 25.5.2011
Vk 23 .............ke 8.6.2011
Vk 25 .............ke 22.6.2011
Vk 27 .............ke 6.7.2011
Vk 31 .............ke 3.8.2011

Jakelu 2 viikon välein
n. 16 000 talouteen.
Nakkila-Harjavalta-Kokemäki-
Ulvila-Kiukainen.

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

Lahden vastuu ilmoituksen jul-
kaisemisessa sattuneesta virheestä 
rajoittuu ilmoituksen hintaan.

Painopaikka:
Allatum Oy

Ilmoitushinnat
alkaen 50 euroa!
Pyydä tarjous:
0500 597 259 tai
bestsellermainos@gmail.com

INFO

HÄTÄNUMERO  112
TERVEYSKESKUS
HARJAVALTA . . . . . . . . . . . .02-6773111
NAKKILA . . . . . . . . . . . . . . . .02-6773444
KOKEMÄKI . . . . . . . . . . . . . .02-6773361
ULVILA . . . . . . . . . . . . . . . . .02-6772230
Panelia/terveysas. . . . . . . . . . .02-83980611
Kiukainen/hammaslääkärit . . .02-83980618
EURA/lääkäripäivystys . . . . . .02-83980400
PORI, terveyskeskus . . . . . . . .02-6213500
Satakunnan Keskussairaala . . .02-62771

HARJAVALLAN KAUPUNKI  . . . .02-5359011
NAKKILAN KUNTA . . . . . . . . . . . .044 7475800
KOKEMÄEN KAUPUNKI . . . . . . .02-5406111
ULVILAN KAUPUNKI . . . . . . . . . .02-6774511
EURAN KUNTA  . . . . . . . . . . . . . . .02-839901

TAKSI
HARJAVALTA . . . . . . . . . . . .060030035
NAKKILA . . . . . . . . . . . . . . . .0100-85222 
KOKEMÄKI . . . . . . . . . . . . . .1060664
ULVILA . . . . . . . . . . . . . . . . .0600-30033
KIUKAINEN/Rosenberg J.  . .0500-598340

Mainos ja tiedotusjakelua 2 kertaa viikossa Ydin-
Satakunnan alueella, Harjavallan jakelupalvelu ja 
Covire Oy p. 0500-597259

Nakkilan Kuriiri, joka keskiviikko Nakkilaan 
jaettava julkaisu p. 0400-723085 / Markus Ketola

optioihin, johon saan vastauk-
sen, että Lilius on jo eläkkeellä. 
Olen vastaukseen tyytyväinen.

Kuukauden päästä tästä kes-
kustelusta, tulee ko. fi rmasta 
sopimuspaperi, jossa pyyde-
tään allekirjoittamaan sopimus 
siitä, että etumaksu voi olla 
heillä kaksi vuotta vakuutena. 
No en allekirjoita. Enkä lähe-
tä paperia fi rmaan, koska olen 
irtisanonut sopimuksen jo heti 
elokuussa.

Maksa laskut ajallaan
Mitä tästä opimme? Kannat-
taa käyttää aina paikallisia säh-
köyhtiötä, missä voi sopia vai-
keatkin asiat molemmin puolin 
hyvin. Toinen tärkeä asia, mikä 
pitää muistaa, on maksaa las-
kut ajallaan. 

Kun tulee kuluneeksi 2 kuu-
kautta ja olen maksanut fi rmal-
le kaikki laskut, tulee ilmoitus, 
että olen maksanut heille liikaa. 
Olen odottanut nyt sitä liikaa 
maksettua rahaa, sekä sitä (ki-
ristys) etumaksua 3 kuukautta, 
eikä tapahdu mitään.

Olen katkaissut kaikki säh-
kösopimukseni ko. fi rmaan.

Ps. Jouluviikolla tuli kirje, jossa 
pyydettiin tilinumeroa. Odo-
tetaan. Toivottavasti teidän ei 
tarvitse soittaa ko. fi rmaan, ja 
jos täytyy, ottakaa selvää ennen, 
onko siellä kukaan paikalla?

Ja tässä ei vielä kaikki. Kun sil-
loin kesällä menin maksamaan 
näitä maksuja Porin kaupun-
gissa olevaan pankkiin, vartin 
jonossa oltuani oli vielä 20 ih-
mistä siinä edellä ja palvelijoita 
2. Ajoin Nakkilaan pankkiin. 
Siellä oli 10 minuutin jälkeen 
maksut maksettu ja soitettu ko. 
sähköyhtiöön.
 
Kyllä maalla on mukavaa! Ei 
jonotuslappuja ja täällä on vie-
lä ihmisiä!

J Virtanen
Ja tosi on!

VUOSI 2010 MUISTOISSA
Lumi- ja pakkastalvi oli kova vuosikausiin.
Keväällä Islannin tulivuorenpurkaus pölyt haittasi ihmisten lentoja.
Pääministeri Vanhasen  moninaiset Nuorisosäätiö ym. toilaukset.
Kreikan tuki miljardit kuohuttivat Suomalaisia keväällä.
Perussuomalaisten  gallupmenestys ja hurja nousu.
Junaliikenteen ainaiset huolenaiheet, missä on siniset lättähatut?
Irlannin pankkien tukeminen nosti monen suomalaisen karvat pys-
tyyn.
Lumentulo Euroopassa, joulukuun vitsaus lentokentillä.
Loppuvuodesta viikon Finnairin lentoemojen lakko.

ENNUSTE VUODELLE 2011
Junat kulkee tai ei kulje, myöhästelevät kuitenkin.
Jäteviemäri puhdistuslaitteet uusiksi, ministeri Lehtomäki tietää
Finnair lentää tai ei lennä, (tuulilasin pyyhkijäpojat lakossa.) 
Verot nousee Katainen keksii uusia veroja, mm. kenkien käyttövero
Köyhät köyhtyy, sosiaalitoimistot lopetetaan
Rikkaat rikastuu, lisää lisätukiosia, optioita.
Nakkilan kunta täyttää 150 v.
Kesällä on lämmin tai sataa paljon 
Sokerijuurikkaan viljely lopetetaan.
Portugalille muutama miljardi
Persuille lisää kansanedustajia 23
Venäjältä lisää laivatilauksia.
Korpela paperi, isot juhlat kesällä 2011 Kokemäellä
Siemenperunaa saa viljellä Suomessa vielä 2 vuotta
Afganistaniin lisää sotilaita, Nato haluaa
Työntekijöille ei palkankorotuksia, huonot ajat.
Ministereille lisää verotonta matkustusrahaa 15000 €/kk
Sokerituotteiden valmistus lopetetaan
Maajusseille lisä tuki, kuukauden loma Havaijilla
Lisää tukea Euroopan pankeille 1000 € / suomalainen.
Joulupukki räjäyttää itsensä Stockmannilla.
Joulupukki tulee, jos on tullakseen
Suomi liittyy Natoon ikijäseneksi.
Karamellin syöntitilat kouluille 
Myydään ja ammutaan raketteja, (jos on koeammuttu, Tukes tietää)

•
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Tarvitsemme Kokemäelle
mediatuotteiden jakajan

Lisäämme postinjakoaluettamme Kokemäellä ja 
palkkaamme uuden jakajan. Oma auto välttämätön.
Alueena Korkeaoja-Kauvatsa 2-3 viikon välein.

Keski-Satakunnan Nykyaikaisinta 
Aluemainontaa 20000 talouteen!

Covire Oy / Postinjako ja Bestseller-lehti
Jarmo Virtanen, Puh. 0500 597 259

EKOLOGISET HAUTAUSPALVELUT
SATAKUNNASSA

www.ekoarkku.fi

Tulee kyllä välillä mieleen, että 
täällä Suomessa ilotulitteita ei 
testaa kukaan. Kyllä tämä Tukes 
ja herra Ministeri Pekkarinen 
ovat vastuussa näissä asioissa. 
Tilanne tuntuu vähän siltä, että 
nämä Tukesin miehet vain dele-
goivat testaukset maahantuojil-
le, ja heidän organisaattoreilleen 
ja parveilevat siellä konttorissa 
odottamassa, että mitään pahaa 

ei tule tapahtumaan, eivätkä lähde 
pakkaseen niitä testaamaan ja an-
tavat lupia ihan muilla seikoilla. 

Muutenkin valvonta pettää 
kovin usein. Myyntipaikkoja on 
paljon ja varmaan koulutetut 
henkilöt niitä myymässä, mutta 
entä se uudenvuoden yö ja nii-
den lähettäminen taivaalle oi-
kein ja turvallisin tavoin.

Ei valtakunnassa riitä poliiseja 
ammuntaa valvomaan. Pienellä-
kin paikkakunnalla raketinlähet-

täjiä on tuhat ihmistä, kuka mis-
säkin kunnossa, pitäisi varmaan 
kehittää testausta ja ottaa alko-
metritkin käyttöön. Ihmeellistä 
asian suhteen on sekin, kun sä-
detikkujakaan ei voi ostaa, kuin 
18 vuotta täyttäneet. Nuoruu-
dessani ainoat raketit olivat sä-
detikut, ja nyt ne on niin vaa-
rallisia, enemmän kuin kilon 
dynamiittipaketit.

J Virtanen

Kahden silmävamman aiheut-
tajaksi epäilty ilotulitepata oli 
läpäissyt myös Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto Tukesin testit. 
Vuodenvaihteen kohuttu ilotu-
lite sisältää kilon ruutia ja se 
ampuu 49 ilotulitetta peräkkäin. 
Suomessa näitä Bling-Bling-pa-
toja myytiin 1800 kpl ja niistä 
tuli useita vaurioita ohjeidenkin 
mukaan ampuneille.

Kohuttu ilotulite oli 
viranomaisten testaama
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Kauppatie 2, Nakkila, Wanha-Pankki
Puh. (02) 537 4004

Meikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja Alusasupuoti

Aukioloajat:Aukioloajat:Aukioloajat:
Maanantaina Virpillä on vapaapäivä!

Ti-pe 10-17
La 9-13

Nyt alkoiNyt alkoi

   Rintsikka- ALE!
   Rintsikka- ALE!Nyt alkoi

   Rintsikka- ALE!

Tervetuloa toivottaa
Tervetuloa toivottaa

VirpiVirpiTervetuloa toivottaa

Virpi

Tommi Anttilan työelämä alkoi 
silloisen Kansallis-Osake-Pankin 
leivissä. Pankinjohtajan työtä teh-
dessään hän oppi paljon elämän-
kokemusta. Asioinnit maatilojen 
hoitajien kanssa vaikuttivat myö-
hempiin omiin bisneksiin. Pank-
kialalla hän toimi lähes 15 vuoden 
ajan. Pankkimaailman myllerrys-
ten ja fuusioiden jälkeen on ollut 
tuorevihannesten tukkukauppaa 
sekä lehti- ja kustannus toimin-
taa eri muodoissaan. Maatilojen 
myyntiyritys Suomen Maaseutu-
välitys Oy on työllistänyt Tommi 
Anttilaa yli 15 vuotta, jonka ohes-
sa on keskitytty myös maatilojen 
arviomyyntikirjojen tekoon, mit-
kä mahdollistaa erinäisissä tilan-
teissa tilojen jakamisen, kaikkien 
osapuolten tasapuoliseen kohte-
lun. Anttila toimii myös julkise-
na kaupanvahvistajana. Kokemä-
en Kaupunginvaltuustoon hän 
on kuulunut yli 8 vuotta.

Nykyisin eniten ympäri vuo-
den työllistää kansainväliseen H1 
Hostel -ketjuun kuuluva Karta-
no Hostel Anttilan tilalla. Ant-
tilat tarjoavat aamiaismajoitusta, 
vuokraavat juhlatiloja, tiloja yri-
tysten koulutustilaisuuksiin sekä 
tilalla olevia saunomis- ja kylpy-
mahdollisuuksia ympäri vuoden.

Kesäaikana, väliin läpi yön-
kin häntä työllistää Hernerengas 
Oy, jonka ohjaimissa hän toimii 
Tommi Mäkitalon kanssa. Her-
nerengas markkinoi Anttilan ti-
lan tuotannon. Talvella myydään 
herneensiemeniä ja muita tuot-
teita ennakkoon ympäri suomea. 
Huippuaikana Hernerengas ja 
tila työllistävät lähes 100 henkeä, 
joista noin 20 % on suomalaisia, 
ja lisäksi ulkomaalaisia poimijoi-
ta. Työntekijät osallistuvat myös 
aikaisten palkoherneiden, vadel-
mien ja muiden erikoiskasvien 
viljelyyn, on harsojen levitystä, 

kastelua ym. sekä kesällä tuot-
teiden myyntiä ympäri Suomen, 
tukkuja, toreja, kauppoja, ja eril-
lisiä myyntikanavia käyttäen.

Tilalla toimii Hernerenkaan ti-
lamyymälä, missä asiakkaita käy 
vuosittain yli 14000 henkeä, on 
oma mehu- ja suomen pienin li-
monaditehdas, myös loppukesäs-
tä metsämarjojen välitystä. 

Kesä aikana vaimo Oili ei näe 
miestänsä joka päivä lainkaan, 
kiirettä piisaa, aika kuluu nope-
aan.

MTK:n Maaseutuyrityksek-
si tila valittiin kesäkuussa 2010. 
Talvella ladataan akkuja ja ideoi-
daan uusia asioita.

Tila tunnetaan Kokemäellä Ve-
karan maalaiskartanona, vanhalta 
nimeltään Anttila-Wekarana.

Tietoa saa lisää kotisivulta 
www.anttilantila.fi 

J Virtanen

Tommi Antila, vaikuttaja

MONESSA MUKANA
Ei tietänyt nuori sosionomi Tommi 30 vuotta sitten, 
mihin miestä viedään myöhemmin.

Tommi Anttila Hostellin edessä
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Karhuseudulta puoli 
miljoonaa Leader-rahaa
Vuoden 2010 kuluessa maaseu-
dulla toimiville yhdistyksille ja 
yrityksille myönnettiin tukea 500 
000 ja hankkeiden kokonaiskus-
tannukset nousivat yli 700 000 
euroon. Yhdistysten hankkeita 
alkoi tänä vuonna 18 ja yritys-
ten 8. 

Leader-rahalla kehitetään mm. 
Kokemäen Juustolaa kulttuuri-
keskukseksi, kunnostetaan Jä-
rilän urheilumajaa ja hankitaan 
Luvian Tasalaan katsomoraken-
teet. 4H nuorten ja Perinnelaiva 
Ihanan kaksi eri Viroon suuntau-
tuvaa hanketta antavat nuorisolle 
kansainvälistä kokemusta. 

Yhdistykset ovat tehneet Kar-
huseudun tuella mm. melonta-
reittiä Kokemäen Sääksjärvelle, 
polkureittiä Ulvilan Kaasmar-
kusta Nakkilan Salomonkalliolle, 
Kairilan elämyspolkua, Kuumi-
naisten Tollukaspolkua ja retkei-
lykohteita Porin Pinomäen ja Lu-
vian Luodonkylän laavuilla.

Maaseudun yrityksille
Karhuseudun alueella toimivil-
le yrityksille myönnettiin tu-
kea investointeihin, kehittämi-
seen ja ensimmäisen työntekijän 
palkkaamiseen. Esimerkiksi Sa-
lomonkallio Oy:lle myönnet-
tiin tukea lumetusjärjestelmän 

parantamiseen, Luvialla toimi-
valle SAKUVIlle yritystoimin-
nan kokoaikaistamiseen tarvitta-
viin konehankintoihin, Ahlman 
Konsultointi & suunnittelulle 
lepakko- ja luontokartoituksis-
sa tarvittavaan välineistöön sekä 
paikkatieto-ohjelmaan. Nakki-
lan Kuntokeskukselle myönnet-
tiin investointitukea ikäihmis-
ten liikkumisen kehittämiseen ja 
Meri-Porissa toimivalle yrityksel-
le työntekijän palkkaamiseen.

Viimeisimmässä kokouksessa 
24.11.2010 Karhuseudun hallitus 
myönsi tukea Nakkilaan Biker’s 
Houselle konditoria ja majoitus-
toiminnan käynnistämisinves-
tointeihin, Kullaalle Niemisen 
pakarille toiminnan kehittämi-
seen sekä Kokemäen Kalustetyöl-
le suunnitteluohjelman hankki-
miseen puusepälle.

Leader-tukea 2011 
n. 800 000 euroa
Karhuseutu myöntää 2011 Lea-
der-tukea arviolta 800 000 eu-
roa. Tukea tullaan myöntämään 
”perinteisempien” hankkeiden 
lisäksi mm. lasten ja nuorten va-
paa-aikaan liittyviin investointei-
hin, kylien ja yhdistysten markki-
nointiin sekä uusien tapahtumien 
kehittämiseen. Karhuseudulla ol-
laan valmiita hyväksymään myös 
uudenlaisia hankeideoita asuin-

viihtyvyyden parantamiseksi ja 
yritystoiminnan kehittämiseksi. 

Tukien haku on jatkuvaa ja ha-
kemuksen tekemiseen saa apua 
Karhuseudun toimistolta.

Oppilaitosten rakennus-
hankkeisiin 4,8 miljoonaa
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
on vahvistanut valtakunnallisen 
koulutuksen perustamishank-
keiden rahoitussuunnitelman 
vuosille 2011-2014. Satakun-
nan maakunnassa käynnistyy 
oppilaitoshankkeet, joita valtio 
tukee 4,8 miljoonalla eurolla. 
Valtion tukemana toteutetaan 
neljän vuoden aikana yhteensä 
kolme peruskorjaus- ja uudisra-
kennushanketta. Valtionavustus 
on tasoltaan noin puolet kunkin 
toteutettavan hankkeen avuk-
seen oikeuttavista kustannuksis-
ta. Yleissivistävän koulutuksen 
rahoitussuunnitelma perustuu 
valtion vuoden 2011 talousar-
vioesitykseen ja valtiovarainmi-
nisteriön kehyspäätökseen vuo-
sille 2011 - 2014.
Vuonna 2013: Kokemäen Tulkki-
lan koulun peruskorjaus ja laajen-
nus, 1-vaihe, 1,5 milj. euroa.
Vuonna 2014: Kokemäen Tulkki-
lan koulun peruskorjaus ja laajen-
nus, 2-vaihe, 1,9 milj. euroa sekä 
Porin Kaarisillan koulun peruskor-
jaus, 1-vaihe, 1,4 milj. euroa.  

Jouluherkkujen jälkeen maistuu:
Kevyt kanapata
4 henkilölle

3 perunaa
2 porkkanaa
1 sipuli
n. 7 dl vettä (keskikokoiseen vuokaan)
1 kana- tai kasvisliemikuutio
1 tl hunajaa tai siirappia
1 pkt Broilerin fi lettä tai rintaleikettä

Kuori perunat, porkkanat ja sipuli. Perunat 
ja porkkanat viipaloidaan paksuhkoiksi vii-
paleiksi. Sipuli lohkotaan. Ainekset sekoite-
taan keskenään ja laitetaan uunin kestävään 
vuokaan. Lisätään hunaja tai siirappi. Broi-
lerit asetetaan päällimmäisiksi. Kaada kana- 

tai kasvislientä vuokaan niin, että broilerit 
juuri ja juuri peittyvät. 

Paista uunissa 175 asteessa noin tunnin ajan. 
Tarkista broilerin kypsyys haarukalla fi leen tai 
leikkeen paksuimmasta kohdasta (kun ulos 
valuva neste on kirkasta broileri on kypsä).

Halutessasi voi maustaa pataa myös musta- 
tai maustepippurilla ja salvialla. Broilerin si-
jaan voi käyttää esim possun suikaleita.

Ahmintahäiriö BED on yleis-
tymässä. Tämä lihavan ahmin-
tahäiriö jää usein lääkäreiltäkin 
huomaamatta, sillä sairastuneet 
häpeilevät hallitsematonta ah-
mimistaan. Salailu, valehtelu ja 
itseinho ovat yleisiä ihmisillä, 
joilla on ongelmallinen suhtau-
tuminen ruokaan. He pyrkivät 
salaamaan syömishäiriönsä kai-
kilta läheisiltään. Ahmintakoh-
tauksen voi laukaista minkä ta-
hansa syöminen, eikä sitä voi 
kontrolloida. 

- Sitä vaan syö ja syö niin 
kauan, kun sitä ruokaa edessä 
riittää, tautia sairastava kolmi-
kymppinen mies kertoo.

Hänellä oireilu on aaltoile-
vaa ja välillä menee hyvin, mut-
ta stressikausina ahmimisjaksot 
saattavat kestää pitkään. 

BED on ahmintahäiriö, johon 
ei yleensä liity oksentamista. 
Tila johtaakin tyypillisesti liha-
vuuteen. Tämä lihavan ahmin-

Lihottava syömishäiriö 
tahäiriö on yleisintä aikuisilla ja 
sairastuneiden joukossa on yhtä 
paljon miehiä kuin naisiakin. 

Laihduttelu altistaa 
ahmimiselle
Tarkkoja tietoja sairastuneiden 
määristä ei ole, mutta  BED 
on yleistymässä. Professori Aila 
Rissasen mukaan häiriö on jo 
huomattavan yleinen niiden 
joukossa, joilla on runsaasti lii-
kapainoa. 

- Kun väestön paino on nous-
sut, se on johtanut siihen, että 
ihmiset laihduttelevat. Laihdut-
telu on suurin tunnettu riskite-
kijä tälle ahmintahäiriölle, Ris-
sanen sanoo. 

BEDin diagnosoiminen on 
vaikeaa ja ahmintahäiriö sekoi-
tetaan usein tavalliseen ylipai-
noon, sillä potilaat eivät kerro 
ahmimiskohtauksistaan. 

- Maltilliset laihduttamiseen 
tarkoitetut elämäntapaohjeet 

ovat hyödyksi myös ahmintahäi-
riöiselle, mutta kaikki ylenmää-
räiset, rajoittavat tai yksipuoliset 
dieetit pikemminkin pahentavat 
häiriötä, Rissanen sanoo. 

Syömisen hallintaan saami-
nen edellyttää monesti myös 
psyykkistä tukea. 

Ongelmasta pitää puhua
- Monesti keski-ikäiset ah-

mijapotilaat sairastavat myös 
esimerkiksi ja verenpainetau-
tia, kantavat nivelet ovat kulu-
neet, ja uni on huonoa ja mie-
li maassa, professori luettelee. 
Hän rohkaisee BEDiä sairasta-
via kertomaan asiasta lääkäril-
le, vaikkasiitä puhuminen hä-
vettäisikin. Ongelman kanssa ei 
tarvitse olla yksin, sillä apua on 
saatavissa. Hoitona on elämän-
tavan järjestäminen ja myös lää-
kehoito. Nykyisin myös suu-
rin osa terveyskeskuslääkäreistä 
tuntevat oireyhtymän. 
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Raken ajan palsta

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

Lämpö ja Vesi Kankeri Oy
Pellettipolttimet ja pelletin 
myynti, Lv-alan huollot, 
asennukset ja tarvikkeet
Kankerintie 89, NAKKILA 
puh. 0400 598 950 ja 0400 965 377

T:mi Rami Salo
- uudis- ja korjausrakentaminen
- pesuhuoneremontit
- vedeneristykset
Nakkila, puh. 0500 427 930
rami.salo@netti.fi 

   Laatoitus    Tapetointi
Puh. 0400 594 906, Nakkila

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

Mäntykuja 2, Nakkila
040 501 0248, www.rp-tervo.fi 

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

Rakennuspalvelu
Wentjärvi Tmi
p. 040 535 0784, Harjavalta 
Uudisrakennus, saneeraus

Saneeraus Jonera
p. 040 583 6333. HARJAVALTA 
jouni.alapaholuoma(at)pp.nic.fi 

- Yleiset talonrakennustyöt 
- Kostean tilan työt

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

Porin Tiiviste
O Kallinen Tmi, Harjavalta 
p. (02) 674 0818, 0400 591 955 
Julkisivuremontit ja maalaukset

2 palsta x 30 mm
Kuukausihinta:

55 euroa + alv 23%

Kuukausihinta:
1 palsta x 30 mm:

30 euroa + alv 23%
1 palsta x 20 mm:

20 euroa + alv 23%

KANTA-ASIAKKAAN VUOSI ON 10 KUUKAUTTA!
Vuosisopimusasiakkaille kaksi kuukautta kaupanpäälle!

Varaa oma paikkasi: puh. 0500 597 259

Sat-Electric Oy
 p. (02) 54 64 084, Kokemäki 
Sähkösuunnittelu ja -asennukset, 
keskusvalmistus ja tarvikemyynti

T:mi RT LAMMI 
Nakkila p. 050-5536612
- Maansiirtoa  - Kaivuut
- Murskeet ja hiekat ajettuna

RAKENNUSTYÖT - LAATOITUKSET
- VESIERISTYKSET

Rakennuspalvelu Lindholm Oy
Loukkurantie 22, Vanha-Ulvila

p. 044 533 2661, fax 02 538 6860
mikko@rp-lindholm.fi

www.rp-lindholm.fi

- Puun käytön lisääminen on te-
hokas väline ilmastonmuutoksen 
torjumisessa. Yhteen puukuutio-
metriin sitoutuu noin tonni hiili-
dioksidia. On laskettu, että puu-
rakentamisen osuuden kasvu 10 
prosentilla Euroopassa vastaisi 
jopa 25 prosentin osuutta Kioton 
päästötavoitteista, ministeri Väy-
rynen totesi.

Ministeri Väyrynen pitää vali-
tettavana, ettei puurakentamista 
ole ryhdytty edistämään EU:ssa, 
vaikka eri yhteyksissä on kiinni-
tetty runsaasti huomiota vihreän 
talouden mahdollisuuksiin. EU-
tasolla rakentamisessa on kiinni-
tetty huomiota lähinnä sisämark-
kinoiden toimivuuteen.

- Komissio on katsonut, et-
tei yhtä rakennusmateriaalia 
voi suosia muiden kustannuk-
sella, vaikka puurakentamisen 
ilmasto- ja ympäristöpoliittiset 
hyödyt ovat tulleet EU:ssakin 
vahvasti esille. Työryhmän eh-

dottama vertaileva tutkimus eri 
rakennusmateriaalien elinkaari-
vaikutuksista tulisi saada aikaan 
mahdollisimman pian. Sen avul-
la sekä virkamiehet että poliiti-
kot heräävät huomaamaan puu-
rakentamisen hyödyt.

Ministeri Väyrynen näkee puu-
rakentamisen lisäämisellä olevan 
mittavat vaikutukset Suomen 
kansantalouteen ja työllisyyteen. 
Se avaa myös yhteistyömahdolli-
suuksia Venäjän kanssa.

- Energiatehokkuuden, ilmas-
tonmuutoksen ja ympäristöky-
symysten odotetaan nousevan 
päätöksiä ohjaaviksi tekijöiksi 
Venäjällä. Venäjän viranomaiset 
ovatkin alkaneet ohjelmatasol-
la jo kiinnittää huomiota puura-
kentamisen edistämiseen. Se avaa 
mittavia mahdollisuuksia mait-
temme väliselle metsäalan yhteis-
työlle ja suomalaisten yritysten 
toiminnalle Venäjällä, ministeri 
Väyrynen painotti.  

Puurakentamista 
kannattaa edistää

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen puhui 
8.12.2010 Helsingissä keväällä 2010 asettamansa puuraken-
tamisen edistämistä tutkineen työryhmän raportin julkista-
mistilaisuudessa. Hänen mielestään Suomen on pikimmiten 
käynnistettävä laaja kansainvälinen vaikuttamisohjelma puura-
kentamisen edistämiseksi.

Pääosa Suomen sähkömittareis-
ta muutetaan etäluettaviksi vuo-
teen 2014 mennessä. Esimerkik-
si Pori Energia Sähköverkot Oy 
aloittaa vuodenvaihteen jälkeen 
mittavan projektin, jossa kaikille 
sen 50 000 sähkönkäyttöpaikalle 
asennetaan uusi etäluettava säh-
kömittari.

Etämittareita on asennettu 
Lammaisten Energian alueel-
la jo vuodesta 2008 alkaen,noin 
7000 kpl ja homma alkaa olla 
loppusuoralla, viimeiset 150 
asennetaan alkuvuodesta, kertoo 
Lammaisten Energian Projekti-
päällikkö Juhani Tervo.

Nyt asiakkaat, varsinkin talvel-
la, ihmettelevät isoa sähkön ku-
lutusta, koska saavat tietää reaa-
li-ajassa kulutuksen. Sähköyhtiö 
kerää keskitetysti vuorokausittain 
tiedot reaaliajassa omiin tiedos-
toihin, mistä voidaan tarkistaa jo-
kaisen käyttäjän tiedot nopeasti. 

Lammaisten Energia ostaa säh-
kön pitkäaikaisilla sopimuksella 
tuntiveloituksena, mutta myyn-
ti tapahtuu kiinteillä hinnoilla, 
ja pyritään pitämään asiakkaista 
hyvää huolta. Niille sähköyhtiöil-
le, jotka ovat alkamassa mittarien 
vaihdon nyt myöhemmin, on pi-
demmät jonot mittareiden saan-
nin osalta.

Juhani Tervo kertoo, että Lam-
maisten Energian osalta tämä 
ruljanssi tulee maksamaan yli 
miljoona euroa. Liikehdintä so-
pimusasioissa on ollut plus-merk-
kistä, eli ”paluumuuttajia” on tul-
lut takaisin mm. hyvän palvelun 
ansiosta 

Todennäköisesti uusi lasku-
tusvaihtoehto on pörssisähköön 
perustuva laskutus, mutta ei nyt 
ajankohtainen. Valitettavasti lä-
hivuosina laskut eivät pienene. 
Kaiken energian hinta tulee kas-
vamaan.  

Etämittarien vaihto 
alueellamme kulkee
eri tahdissa

Sähkömittareiden muuttaminen 
etäluettaviksi antaa sähköyhtiöille 
mahdollisuuden kehitellä kokonaan 
uudentyyppisiä sähkönmyyntituot-
teita. Sähkön hinta saattaa tule-
vaisuudessa vaihdella jopa tunnin 
välein.

Ruosteen kemiallinen merkki: 
LaDa 

* * *
Osta Lada voimapesä, korjaa 
sitä koko kesä, Ladassa on 
myös hyvä puoli, sitä varkat-
kaan kun eivät huoli. 

* * *
Lada on Suomen teille eniten 
levinnyt auto, vai oliko se sit-
tenkin Moskvitsh? Siis Mosse, 
ei mösjöö Mosse. 

* * *
Missä Venäläiset maajussit säi-
lyttävät heiniään???? Ladoissa!.

* * *
Vuoden auto, ehkä joskus toi-
senkin! 

* * *
Tankki täynnä. NO NIIN, 
NYT ON LADAN ARVO 
TUPLATTU! 

* * *
Jarrut lisätty. ARVO 3x PA-
REMPI! 

* * *
Lada tuhatkaksisataa - ruostet-
ta rajan takaa! 

* * *
Osta lada, voiman pesä. Työn-
nä sitä koko kesä. Ladalla 
pääsee lappiin asti, kun vain 
työntää ahkerasti! 

* * *

Mitä Ladalla ja kylpyammeella 
on yhtenäistä? Kummastakaan 
ei oikein ilkeä tulla pois ylei-
sellä paikalla. 

* * *
Lada kiihtyy alamäessä, kuski 
ylämäessä. 

* * *
Mikä on Lada jossa on katto-
luukku? Kylpyamme. 

* * *
Lada ei koskaan juutu ruuh-
kaan, koska on aina jonon en-
simmäinen.

* * *
Lada on Venäjän vahvin (ja 
ainoa) auto, koska se pystyy 
vetämään 1200km autojonon 
Ivalosta Helsinkiin. 

* * *

Öljyn hinnan kallistuessa voi 
rikastua keräämällä vuotavaa 
öljyä Ladoista. 

* * *
Montako ihmistä tarvitaan 
valmistamaan Lada? 
Kaksi: toinen leikkaa, toinen 
liimaa. 

* * *
Lada on eniten levitellyt auto. 

* * *
Kun tilasin roska-auton, en 
tarkoittanut tätä! 

* * *
Lada on nopeimmillaan liuku-
hihnalla! 

* * *
Idän ihme, lännen kauhu, pe-
rästä nousee sankka sauhu.

* * *

BRUMM! PUT! PUT! BOOOOM! 

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

Piipun pellitykset * Konesauma-
katot * Listoitukset ym. ym.

P. 044-9688529 Nakkila

VUOKRATTAVANA
erikokoisia varastotiloja
Porista Karjalankadulta

Puh: 040-5511163

040 503 6149, www.maisanpaja.info
Lehtiä? Esitteitä? Ilmoituksia? Nettisivuja?

Tasavallan presidentti on anta-
nut Suomen liikuntakulttuu-
rin ja urheilun suuret ansioristit 
kahdelle moninkertaiselle olym-
piavoittajalle, Marja-Liisa Kir-
vesniemelle ja Lasse Virénille.

Kirvesniemi, 55, voitti aikoi-
naan hiihdossa kaikkiaan seitse-
män olympiamitalia, joista kol-
me kultaista ja neljä pronssista 
ja lukuisia MM-mitaleja. Ny-
kyään hän toimii kuntohoitaja-

na ja yrittäjänä. Kirvesniemi on 
muun muassa valittu vuoden 
urheilijaksi vuonna 1984.

Virén voitti kaksissa olympia-
kisoissa peräkkäin yleisurheilus-
sa yhteensä neljä kultamitalia. 
61-vuotias Virén on kokoo-
muksen kansanedustaja.

Liikuntakulttuurin ja urhei-
lun suuri ansioristi voi olla sa-
manaikaisesti enintään kah-
dellatoista elävällä henkilöllä. 
Ansioristien antaminen tuli 
mahdolliseksi Martti J. Karvo-
sen ja Pentti Linnosvuon kuol-
tua. 

(Lähde: STT )

Suuret ansioristit
Kirvesniemelle 
ja Virénille

Peipohjassa asunut ja 3.2.2010 
kuollut Hilkka Marjatta Poik-
kinen testamenttasi 408.877 
euroa ja vanhahkon omakoti-
talon Kokemäen kaupungille. 
Testamentin mukaan varat tu-
lee käyttää kaupungin Henri-
kinhovin vanhusasukkaiden 
ja kotihoidossa olevien van-

husten hyvinvoinnin paranta-
miseen ja heidän virkistystoi-
mintaansa. 

Kaupunginhallitus käsittelee 
asiaa seuraavassa kokoukses-
saan, jolloin päätetään vastaan-
ottaa em. testamentin varat ja 
laatia käyttösuunnitelma varo-
jen vuosittaisesta käytöstä.  

Merkittävä 
testamenttilahjoitus 
Kokemäen kaupungille

Joulukuun lukijakilpailun voitti:
Jari Timoska, Kokemäki

Onnittelemme!
Oikea vastaus oli Kokemäen Seuratalo.

Katso www.turist.fi /bestseller
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Hannu 02-5336220 ja Riitta-Liisa 02-6741447
www.valtaliikenne.com

Ostosmatka Tallinnaan

18.-20.2.  215€
Ostosmatka Tallinnaan

26.-27.3.  140€

�����������	�	

���������

Itäkeskuksenkaari 4, Pori, (Prisman lähellä)
Puh. (02) 630 5800, Avoinna ma-pe 9.30-17.30

www.teknisetmattila.net      www.konepistemattila.fi 

KONEPISTE MATTILAKONEPISTE MATTILAKONEPISTE MATTILAKONEPISTE MATTILA

MOOTTORIKELKAN
Varusteet, varaosat, 
kypärät, ajovarusteet...

MOPOT, MÖNKIJÄT
Renkaat moottori-
pyörään, mopooon, 
mönkijään...
Kypärät, jalkineet, hanskat...

Maksuaikaa
TUOHI-rahoituksella!

Kysy lisää myymälästä!

Moottorisahan ja 
ruohonleikkurin 
varaosat...

Nyt lähtee 

HALVALLA...

TAMMIALE

VENEITÄ ja TRAILEREITAVENEITÄ ja TRAILEREITA
LOHI 410 ja 415 VENEITÄLOHI 410 ja 415 VENEITÄ
VENEITÄ ja TRAILEREITA
LOHI 410 ja 415 VENEITÄ

20 hv:n perämoottorilla!

RUOHONLEIKKURIT, 
SAHAT JA VARUSTEET...
PERÄMOOTTOREITA,
METSÄVARUSTEITA

PoikkeaPoikkea

uudistuneeseen
uudistuneeseen

myymälään!
myymälään!

Poikkea

uudistuneeseen

myymälään!
Vieraile verkkokaupassa:

Vieraile verkkokaupassa:

www.konepistematt ila.fi 

www.konepistematt ila.fi Vieraile verkkokaupassa:

www.konepistematt ila.fi 

Nyt kaikki pois!

Nyt kaikki pois!

Mitään ei jätetä!

Mitään ei jätetä!
Nyt kaikki pois!

Mitään ei jätetä!

Avoinna ti-pe 11-18 ja la 10-14.

HM Kirppis-Market

Tattarantie 42, NAKKILA.
Kysy myyntipaikkoja: puhelin 046 880 9441

Myynnissä: käsinkudottuja villasuk-
kia, vaatetavaraa, astioita, paljon 

leluja, taloustavaraa, linnun ruokin-
tapönttöjä ym. ym.

Tervetuloa!

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

Palvelusetelillä myös 
siivousapua?

Apua tarvitsevat voivat saada Po-
rin alueella ensi vuonna palvelu-
seteliä vastaan siivouspalveluita, 
mikäli perusturvalautakunnalle 
tehty ehdotus etenee suotuisasti.

Viranhaltijan myöntämällä se-
telillä on tähän asti voinut ostaa 
apua tilapäiseen kotihoitoon, asi-
ointiin ja omaishoitajan sijaistar-
peisiin. Tarveharkinnan lisäksi 
setelin myöntämisen perusteena 
ovat tulorajat ja setelillä tuetaan 
pääasiassa ikäihmisten ja pitkä-
aikaissairaiden mahdollisuuksia 
asua omassa kodissa.

Satakunnan 
työllisyyskatsaus 
11/2010 

Työllisyystilanne on parantunut 
selkeästi viime vuodesta, mutta 
heikentynyt hieman viime kuus-
ta. Työttömien työnhakijoiden 
määrä on vuoden aikana vähen-
tynyt yli 1 200:lla vuoden takai-
sesta. Lomautettujen määrä on 
laskenut vuodessa yli 600:lla. Sa-
takunnan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen alueella oli 
työnvälitystilaston mukaan mar-
raskuun lopussa työttömiä työn-
hakijoita 11 000, mikä on lähes 
sata enemmän kuin kuukausi sit-
ten. Myös lomautettujen mää-
rä nousi runsaaseen 1 000 hen-
keen. Työttöminä työnhakijoina 
oli miehiä 6 100 ja naisia 4 900. 
Työttömien osuus työvoimasta 
oli 10,5 %.

Lauantain toivotut 
loppuu

Ylen Radio Suomen ohjelmisto 
muuttuu valtakunnalliseksi lau-
antaina 8.tammikuuta. Muun 
muassa paikallisen Lauantain 

      www.turist.fi /bestsellerLÄHETÄ JUTTU TAI
JUTTUVINKKI

bestsellermainos@gmail.com
tai soita 0500 597 259.

toivotut -ohjelman sijalle tulee 
uusi, valtakunnallinen onnitte-
luohjelma Onnen sävel. Uudel-
ta kanavalta voidaan lauantaisin 
kuunnella Minna Pyykön luon-
to-ohjelmaa heti Onnen sävelen 
jälkeen ja keskipäivällä tulee 80-
lukuun painottuva viikoittainen 
musiikkiohjelma.

Lunta, lunta ja lunta 

Kyllä sitä lunta on tullut jo tänä 
talvena ihan liikaakin, vasta on 
tammikuun alku, vielä kerkiää 
tulemaan. Kerron tämän asian 
postin jakelijoiden puolesta, kun 
viime talvena itselläni normaalis-
ti meni aikaa jakeluun keskiviik-
koisin 9-10 tuntia, niin pisimmät 
ajat viime talvelta, kun lunta oli 
vielä puolet enemmän, olivat 15 
tuntia. Oli kyllä lapio mukana 
koko talven, ja välillä postilaa-
tikolla meni aikaa jopa 1 tunti, 
kiitos myös avuliaille työntäjille. 
Olisi hyvä jos postin saajat put-
saisivat laatikon edustat isom-
mista lumista ja lumenauraajat 
hiljentäisivät vauhtia laatikoiden 
kohdilla, ikään kuin koukkaisivat 
lähempää.

Myös auraajille, olisi hyvä jos kat-
soisitte risteysalueilla, mihin lumen 
työnnätte, että näkyvyys säilyisi, et-
tei tulisi kolareita sen tähden.

Kuuma vesi jäätyy 
kylmää nopeammin

Äkkiseltään ajateltuna kuuman 
veden jäätyminen nopeammin 
sotii maalaisjärkeä vastaan, 
mutta taustalta löytyy fysiikan 
lakeja. Ilmiön keksi afrikkalai-
selta koulupoika, joka keksi sen 
jäätelöä tehdessään. 

Jäätyminen on monimutkai-
nen prosessi ja on olemassa olo-
suhteet, joissa kuuma vesi jäätyy 
kylmää nopeammin. Jos laitetaan 

Tunturit, porot ja hiihtäminen 
kuuluvat monen Lapissa kävijän 
ohjelmaan. Myös huskyt, pilk-
kiminen ja lumikengät saatta-
vat tulla tutuiksi matkan aikana. 
Päästäkseen aitojen Lapin koke-
musten pariin pitää matkasuun-
nitelma ja varaukset tehdä ajoissa, 
jopa pari-kolme kuukautta ennen 
matkaa.

- Silloin löytyy sopiva majoitus 
ja mahtuu varmasti junaan ja saa 
kaikille paikan makuuvaunussa. 
Ja jos matkustaa lentäen, ovat lip-
pujen hinnatkin vähän halvem-
mat etukäteen ostettaessa, sanoo 
Pyhä-Luoston matkailuyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Anu Sum-
manen.

Oma auto tuo lomaan 
joustavuutta
Lappiin matkataan useimmin 
omalla autolla. Etelästä Lappiin 
ajettaessa matkaan saattaa mennä 
yli puolikin vuorokautta, mut-
ta liikkuminen on perillä vaivat-
tomampaa omalla autolla. Vaik-
ka matkalippuja ei tarvitsekaan 
omaan autoon varata, kannattaa 

Lapissa käy vuosittain yli kaksi 
miljoonaa matkailijaa, joista puo-
lisen miljoonaa on ulkomaalai-
sia. Lapin matkailu on kokenut 
huikeaa kasvua lähes koko 2000-
luvun ajan. Lama on kuitenkin 
tuntunut viime vuosina.

- Pari viime vuotta on ollut vä-
hän seesteisempää, mutta nyt me 
kyllä uskomme uuteen nousuun, 
sanoo Anu Summanen.  

matkan reitti ja sopivat pysähdys-
paikat tutkia tarkkaan etukäteen. 

- Jos aikaa on vähän, yksi vaih-
toehto on pakata auto mukaan 
yöjunaan, siinä säästää luonnon 
lisäksi autoaan ja ennen kaikkea 
itseään. Aamulla on sitten heti 
valmiina lähtöön omalla autolla. 
Monet ajavat paluumatkan takai-
sin, ja matkalla voi pysähtyä vaik-
ka sukuloimassa.

Talven pituus lisää 
mahdollisuuksia
Hiihtolomaviikoilla Lapissa riit-
tää kävijöitä ruuhkaksi asti, sa-
moin pääsiäisen aikaan. Tilaa 
löytyykin parhaiten juuri ennen 
sesonkeja. Mikäli on niin onnel-
lisessa asemassa, että voi vapaas-
ti valita matkustusajankohtansa, 
kannattaa reissuun lähteä Sum-
masen mukaan loppukeväästä.

- Kevät on ihanaa aikaa Lapis-
sa. Meillä on huhtikuun lopulla 
vielä täysi talvi päällä, mutta au-
rinko lämmittää jo mukavasti. 
Silloin on upeat mahdollisuudet 
niin murtomaahiihtoon kuin las-
ketteluunkin.

Onko suunnitelmissasi 
Lapin lumet?

Noin kaksi miljoonaa matkailijaa käy vuosittain Lapissa. Suomalaisia 
heistä on noin puolitoista miljoonaa, loput tulevat ulkomailta. Ehdotto-
masti suurin osa kaikista matkailijoista käy Lapissa talvella. Matkasipa 
Lappiin mihin aikaan vuodesta tahansa, kannattaa matkustusmuotoa 
pohtia monelta kantilta ja matka suunnitella hyvissä ajoin.

pakastimeen laakeassa kulhos-
sa kuumaa vettä, niin se haihtuu 
nopeammin kuin kylmä. Veden 
haihtuessa vesimäärä vähenee ja 
vähäisempi määrä jäätyy nope-
ammin, kertoo fysiikan profes-
sori Keijo Hämäläinen Helsingin 
yliopiston fysiikan laitokselta. 

- Kuumasta vedestä syntyy 
myös vähemmän jäätä, hän sa-
noo. 

Jäätymiseen vaikuttavat monet 
muutkin asiat, kuten esimerkiksi 
se, että kuumassa vedessä virta-
ukset ovat erilaisia kuin kylmäs-
sä ja se että kuumassa vedessä on 
enemmän kaasukuplia. Ilmiö on 
nimeltään Mpemba-efekti. - Se 
sai nimensä 60-luvulla afrikkalai-
sen koulupojan mukaan. Tehdes-
sään jäätelöä poika huomasi, että 
jäätelö syntyy kuumasta maidosta 
nopeammin kuin kylmästä. 

Lämmön haihtumiseen liit-
tyy myös seuraava hauska esi-
merkki. Jos kesällä uimarannal-
la tekee mieli kylmää limua tai 
olutta, niin kannattaa kastella 
pyyhe ja kääriä kädenlämpöinen 
juomapullo siihen. Märkä pyy-
he laitetaan suoraan auringon 
paahteeseen ja hetken kuluttua 
pyyhkeen sisällä on kylmää juo-
tavaa. 

- Kun neste haihtuu, prosessi 
sitoo samalla lämpöä ja jäähdyt-
tää pintaa. 

Jäätyykö kuuma vesi keskeltä? 
Tätä väittämää ei fysiikan pro-
fessori allekirjoita. Keijo Hämä-
läinen ei myöskään usko väitettä 
siitä, että kuumavesiputket jää-
tyvät herkemmin kuin kylmäve-
siputket. 

- Kuuman veden nopeampi 
jäätyminen perustuu teorian mu-
kaan haihtumiseen ja se ei päde 
tässä tapauksessa koska putkisto 
on umpinainen. Teoria kuuma-
vesiputken jäätymisestä nopeam-
min kuulostaa kyllä mielenkiin-
toiselta, mutta sitä pitäisi miettiä 
ensin tarkemmin.  
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Varapresidentti Biden us-
koo homoavioliittoihin.
”Näin ameerikas, toist se on 
Satakunnass. ”

Tänä vuonna satojen mat-
kalaisten joulu ei mennyt 
niin kuin piti, vaan joulua 
jouduttiin viettämään len-
tokentillä. Osa turvautui 
rukouksiin, osa samppan-
jaan. 
”Rukoukset ei paljo aut, jos 
pesuaineet loppuu ja kenttii ei 
aurat. ”

Suomalainen Orava leik-
kasi Serbian presidentin 
jalan.
”Meill on taitavii elämii, ne 
tekee iha mitä vaan.”

Suklaa voi myrkyttää koi-
ran joulun.
”Paremp syödä ite suklaat, et-
tei koir kuol.”

Salma Hayekin rintavako 
sai jakamattoman huomi-
on.
”Kaunottaren punane mekko 
oli etumuksestaa hyvi antava.”

Poliisi pisti äidin rautoi-
hin, viisi alaikäistä lasta 
kyydissä!
”Matka loppu lyhyee, olis var-
maa ollu parempi joku yli-ikä-
nen kuski mukan, ett oltas
pääst kottii saak.”

Peukalokyytiläinen sai ke-
pistä ja nyrkistä.
”Varovaine pittää oll, ko kyytii 
hyppää.”

Naiseksi pukeutunut al-
Qaidan jäsen ammuttiin 
Saudi-Arabiassa.
”Tarttis varmaa miettii, mihi 
järjestöö on liittyny jäseneks.”

Meille somaleille sanot-
tiin, että tässä on asunto ja 
rahaa.
”Vanhat mööpelit eivät riit-
täneet, heitettiin parvekkeelt 
alas, ja hotellii yöks, on se ollu 
helppoo  toisill.”

Lontoon uintikisoista ei 
tullut mitään – järvi jäässä.
”Olis varmaan paremp, ku ui-
sivat kesäll.”

Lapset lauloivat miljardien 
lottopotin voittonumerot.
”Siinäpä mahdollisuus, lapset 
laulaa ja raha tulee”

Kätilö turvautui suksiin 
Tanskassa.
”On se joskus vaikeet ko maa-
ilmaa syntyy! Vanhat kons-
tit on parempii, ko pussilline 
uusii.”

Kinkku on joulun kunkku, 
Alkon myynti tuplaantuu.
”Jos syötäs enemp kalkkunaa, 
nii millai sit kävis.”

Kettu myi hyvin.
”Eläimet on varmaa hyvi 
myyntimiehii.”

Isille suunnitellaan pidem-
pää vauvavapaata.
”Isäst ei mittää tietoo, mutt 
vapaata kuitenki.”

Hiiri kellisti raavaan mie-
hen.
”Joskus käy tälläi, se o sitä tie-
tokone aikaa.”

Otsikoista poimittuja

Mistä miehenne tiesi 
sijoitt aa 300000€ 

Talvivaaraan?

En tiedä siitä 
mitään, se on 
miehen asia.

Mistä lapsenne 
tiesi sijoitt aa 
Talvivaaraan?

En tiedä siitä 
mitään, kysykää

lapsilta.

Mistä te tiesitt e 
antaa sijoitusneuvoja 

Talvivaaraan?

En minä tiedä 
siitä mitään, 

kysykää rouva 
Lehtomäeltä.

Hän puhui minulle
varmaan palturia.

Nakkila

JOUKO RANNEN NAKKI-
LA-AIHEINEN VALOKU-
VANÄYTTELY
Ma 17.1.-pe 18.2.2011 Nak-
kilan kirjastossa. Vapaa pääsy.

SATAKUNNAN UNICEF - 
AVAJAISKONSERTTI  
Su 23.1.2011 klo 14. Unicef-
vuoden avajaistapahtuma Vil-
lilä Studioilla, jonne rakentuu 
afrikkalainen kylä.Tapahtuma 
on koko perheen tilaisuus. Ta-
pahtumassa ovat mukana mm. 
Jorma Uotinen, Zamburu-
rumpuryhmä, Porin akatee-
miset laulajat, Katajanmarjat-
kuoro. Vapaaehtoinen 10 €:n
ohjelmamaksu.

Harjavalta

RAKENNUSPERINTÖM-
ME
Ke 19.1.2011 klo 18-19.30. 
Kansalaisopiston suurluokka 
274, Myllykatu 10, Harjaval-
ta. 
– Ajan kerrostumat rakenne-
tussa ympäristössä, läänintai-
teilija, arkkitehti Hanna Elo.
– Harjavallan vanha keskusta 
1950-luvulla, Tapio Routimo.
Vapaa pääsy. Järj. Huittisten 
seudun kansalaisopisto, Har-
javallan kirjasto-kulttuuritoi-
mi ja Harjulan Kilta ry.

JÄÄKIEKKO, II-DIVISI-
OONA
Kuparikiekon edustusjouk-
kue, ottelut II-divisioonassa: 
la 22.1 klo 16.30 RNK, su 
30.1 klo 13.45 Kiekko-67. 
Puustelliareena. Liput ovelta: 
4 €, perhelippu 6 €.

MARJAANA NYSTRÖM - 
NALLEJA JA KARHUJA  
Ti 7.12.2010-su 27.2.2011. 
Emil Cedercreutzin museo. 
Näyttely Nalleja ja Karhuja on 
turkulaisen tutkija, psykologi 
Marjaana Nyströmin suunnit-
telema ja toteuttama kokonai-
suus. Näyttely esittelee tuon 
meille kaikille rakkaan peh-
molelun. Lipun hinta: 3/5 €, 
alle 18-vuotiaat ja sotaveteraa-
nit ilmaiseksi.

Kokemäki

SEURATALO 80-VUOTTA
To 6.1.2011 klo 12. Seuratalo, 
Seuratalonrinne 7. Klo 12 on-
nittelujen vastaanotto alkaa. 
Klo 14 ruokailu. Juhlapuhe 
professori Jorma Ahvenainen. 
Kahvitarjoilu! Vapaa pääsy. 
Järj. Kokemäen Seuratalo-yh-
distys ry.

Pori

JÄÄKIEKKO, PORIN ÄS-
SÄT
Isomäen jäähalli, Pori, Metsä-
miehenkatu.
Lipun myynti: Lippupiste 

La 8.1.2011  klo 18.30 Ässät-
Tappara
To 13.1.2011 klo 18.30 Äs-
sät-TPS 
La 15.1.2011 klo 18.30 Ässät-
Lukko Pori
To 20.1.2011 klo 18.30 Ässät-
Pelicans 
La 22.1.2011 klo  18.30 Äs-
sät-HPK
La 29.1.2011 klo 18.30 Ässät-
Lukko

PORIN TEATTERI
Hallituskatu 14, lipun hin-
ta: 18/15/13€ Lipun myynti: 
(02) 6344 840.

MIES JOKA KIELTÄYTYI 
KÄYTTÄMÄSTÄ HISSIÄ
La 8.1.2011 klo 19, pe 
21.1.2011 klo 19, Porin Teat-
terin pieni näyttämö. Rakkau-
della kerrottu tarina Helsingin 
Töölössä yksin asuvasta mie-
hestä ja hänen erikoisesta suh-
teestaan erääseen naiseen. Ja 
Grace Kellyyn.

ELLING
Ke 26.1.2011 klo 19 (ensi-
ilta), la 29.1.2011 klo 19. Po-
rin Teatterin pieni näyttämö. 
Arkielämä on täynnä haasteita, 
laitoshoidon jälkeen kadulla 
käveleminen, kaupassa käymi-
nen ja puhelimeen vastaami-
nen tuntuvat uhkarohkeilta 
teoilta. Liikuttavan lämmin-
henkinen näytelmä perustuu 
norjalaisen Ingvar Ambjorn-
senin bestseller-romaaniin 
Brodre i Blodet (suom. Veri-
veljet),

LINDA
La 8.1.2011 klo 19, 21.1.2011 
klo 19, 27.1.2011 klo 19. Po-
rin Teatterin päänäyttämö. 
Menestysnäytelmä “Linda ja 
Joel” saa jatkoa!

KUIN ENSIMMÄISTÄ PÄI-
VÄÄ
Pe 14.01.2011 klo 19, to 
20.1.2011 klo 19, la 22.1.2011 
klo 13, la 29.01.2011 klo 13. 
Porin Teatterin päänäyttämö. 
Lepolan hoitokoti kamppailee 
tehokkuusvaatimusten kans-
sa. Anna Krogeruksen teksti 
tarttuu erääseen nykypäivän 
kipeimmistä ongelmista, van-
husten hoidon heikkenemi-
seen.

Lähde:
www.pori.fi /tapahtumakalenteri

Viimeisessä Suomen pelissä Ar-
mia sai syöttöpisteen, mutta maa-
lihanat eivät auenneet, kuten on 
käynyt Ässien liiga-joukkueessa 
12 kertaa tällä kaudella. Haula 
pelaa jääkiekkoa Amerikan yli-
opistosarjassa hyvällä menestyk-
sellä. Joukkueena on ollut Omaha 
Lancers, nykyään hänen seuransa 
on Minnesotan yliopistojoukkue. 
Nuorten MM-kisat ovat Haulalle 
jo kolmannet. Näissä viimeisissä 
hän on tehnyt vakuuttavaa jäl-
keä. Jokaisessa neljässä alkusarjan 
ottelussa hän on päässyt pisteti-
lastoon. Haula on alkusarjan jäl-
keen pistetilastossa suomalaisista 
toisena. 

Pudotussarjan ensimmäinen 
ottelu oli Venäjää vastaan maa-
nantai aamuyöstä. Suomi johti 

ottelua vielä, kun oli pe-
lattu 58 minuuttia, mut-
ta koki karvaan tappion, 
kun Venäjän Kuznetsov 
viimeisteli jatkoajalla 4-3 voiton. 
Kuznetsov oli mukana Venäjän 
kolmessa viimeisessä maalissa. 
Satakuntalaisista kukaan ei pääs-
syt pistetilastoja kartuttamaan. 
Suomi pelaa vielä Sveitsiä vastaan 
sijoista 5-6.

Erik Haulan sukujuuret ovat 
Nakkilassa. Siellä hänen isovan-
hempansa Maire ja Vilho asuvat, 
ja seuraavat innolla tyttären pojan 
edesottamuksia, ja pitävät peuk-
kuja pystyssä. Hänen äitinsä Min-
na harrasti nuorena yleisurheilua 
Nakkilan Wisassa ja myöhemmin 
hän menestyi hyvin SM-tasolla 
pikaluistelussa HTU:ta edustaen. 

Nuorten Jääkiekon
MM-Kilpailut ja porilaiset
Kisoissa on kaksi Porin Ässien kasvattia 
Joel Armia ja Erik Haula. Poikien otteet ovat 
pikkuhiljaa parantuneet, kun kisoja on menty 
eteenpäin. 

Joel Armia (vas., kuva: mtv3.fi ) ja Erik 
Haula (kuva: thepipelineshow.blogspot.
com) pelaavat nuorten MM-kisajouk-
kueessa.

Poriin tuleva jättitaulu on 8 met-
riä korkea ja 15 metriä leveä. Sen 
piirtokyky on hyvän ja terävän 
televisiokuvan tasoa.

- Näyttötaulu tulee palvele-
maan muutakin urheilu- ja viih-
detoimintaa kuin vain raviurhei-
lua. Porin omien ravien ja toton 
etäpelien lisäksi jättinäytöltä voi 
seurata esimerkiksi kansainväli-
siä huippuraveja kuten Ranskan 
Prix d´Amériqueta tai Ruotsin 
Elitloppetia. Mutta näyttötaulul-
ta voidaan myös näyttää esimer-
kiksi SM-liigan mielenkiintoisia 
jääkiekko-otteluita, kansainvä-
listä jalkapalloa, hiihdon alppila-

jeja tai vaikka lasten jääshowta. 
Toivottavasti raviradan katso-
mosta ja ravintolasta tulee jat-
kossa uudenlainen koko kansan 
kohtaamispaikka, sanoo jättitau-
luhankkeen idean isä, Porin Ra-
vit Oy:n hallituksen jäsen Janne 
Ojanen.

Samalla Led-tekniikalla toimi-
via ja vastaavan kokoisia tauluja 
on käytetty muun muassa Pekin-
gin olympialaisissa sekä suurilla 
kansainvälisillä kiitolaukkara-
doilla ja megakonserteissa.

- Tämän hankkeen tarkoituk-
sena on raviradan palvelutason 
merkittävä nostaminen sekä ra-

Porin raviradalle
Pohjoismaiden
suurin Led-
näyttötaulu
Porin raviradalle nousee 
120 neliön kokoinen Led-tekniikkaan pohjau-
tuva näyttötaulu. Jättitaulu sijoitetaan radan 
keskiosaan pääkatsomon eteen.  Näyttötau-
lun rakentamisen pohjatyöt alkoivat joulu-
kuun alussa ja sen on tarkoitus olla toimin-
takunnossa tammikuun lopussa. 

dan toiminta- ja tapahtumapäi-
vien määrän lisääminen. Tänä 
vuonna Porin raviradalla on 28 
ravipäivää, sanoo Porin Ravit Oy:
n toimitusjohtaja Martti Turkki.

Porin raviradalla on pitkät pe-
rinteet jo vuodesta 1950 alkaen. 
Rata kuuluu suomalaisten ravi-
ratojen kärkijoukkoon. Porissa 
on ravattu Kuninkuusravit jo 
viisi kertaa ja radalle on myön-
netty Kuninkuusravien järjestys-
oikeus myös vuodelle 2014.

Seuraaavat ravit Porissa:
Su 16.1. klo 17.30, TotoTV
Pe 28.1. klo 18.00, TotoTV

Erikin  isä Tomi Haula on pelan-
nut amerikkalaista jalkapalloa ja 
toiminut Ässien organisaatiossa.
Urheilusukua koko perhe. 

Bestseller-lehti toivoo menestystä 
Satakuntalaisille juniori urheili-
joille.

J Virtanen

Jääkiekko-ottelussa joukkueen 
valmentaja joskus neuvoo ero-
tuomaria. Ja kun liikaa neuvoo, 
niin ohjataan ns. suihkuun tai 
katsomon puolelle. Toisin on 
asia mäkihypyssä, kun seura-
si Keski-Euroopan mäkiviikon 
Uudenvuoden päivän kilpai-
lua, kun itävaltalaisilla ei men-
nyt oikein putkeen, Itävallan 
Valmentaja meni sanomaan 

muutaman halaistun sanan ja 
kilpailut lopetettiin aika nope-
asti. Ja se vielä, että valmenta-
ja ei lentänyt suihkuun tai val-
mentajatornista alas.

Mielestäni tämä herra Ho-
fer on ollut virassa jo ihan lii-
kaa, kun tapahtuu näitä on-
nettomuuksia. Juuri ko. kisassa 
Suomen Ville Larinto joutui ja 
joutuu kärsimään pitkään.

Se tekee asian vielä helpom-
maksi, kun on kehitetty uusi 
pistelasku systeemi, mikä hel-
pottaa tuomarin ratkaisuja no-
pealla sykkeellä. Eihän se tee 
kilpailua tasapuoliseksi, kun 
muutenkin tuulee sieltä sun 
täältä, mutta kuitenkin, joku 
voittaa!

J Virtanen

Erotuomareilla eri säännöt
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HARJAVALLAN TAKSI
UUSI NUMERO

1.11.2010 ALKAEN

0600 300 35
(0,91€/puhelu+pvm)

KAIKKI TAKSIPALVELUT
YHDESTÄ NUMEROSTA

Henkilö- ja tila-autot
Pyörätuolikuljetukset

Paarikuljetukset
Turva- ja korokeistuimet lapsille

Ennakkotilaukset

harjavallan.taksit@dnainternet.net

PÄIVYSTYS 24 H/VRK

TAMMITAMMIKUUNKUUN
TÄRKEÄTTÄRKEÄT

KONTAKONTAKTITKTIT

Putkiurakointi Sundelin Matti Oy
Nakkila – Harjavalta, puh. 0500 121 792

Nuohous- ja kattoturva
tulisijat, iv-puhdistus
www.macitalo.fi , puh. 0400 217 215

Majatalo Tyrni, Tattarantie 42
Nakkila, puh. 0500 597 259

Söörmarkun Kone ja Romu Oy
Vaasantie 994, 29570 Söörmarkku
(02) 677 0346, (02) 677 0489

Kylmätekniikka Ulver Oy
Jari Saustamo, puh. 040 5280 417

Autosähkö- ja konekorjaamo M. Nieminen
Harjuntie 23, 29250 Nakkila
Puh. (02) 537 3768

Anolan Vuokratyö Oy, puh. 0400 152 067
Pienkaivinkone- ja maanrakennustyöt, 
viheralueiden hoito, multa ja koristekivet

Tattaran Romu
Nakkila, romunkierrätys
Puh. Vesku 0400 461 422

Valtapaino Ky, Mikaelintie 11, Nakkila
Puh. (02) 5374 070, 0500 456 882

Ahokannas Putkitarvikemyymälä
ja Asennuspalvelu P.02-5373079

Sarin Lounaskahvila ja Pitopalvelu
Harjavalta Pirkankatu 6,  P. 02-6743800

Autovarikko Valkeapää
Rengas ym. työt P.040-8374009

Parturiliike Mallu Savikontie 1
Nakkila Puh. (02) 537 2225

Tilitoimisto Sata-Euro
Satakunnan alueella P.02-6742072

Tilausliikenne Jorma Hännikäinen. Pienois-
linja-autot 1+13 hlö, Nakkila, 040 530 7214, 
jorma.hannikainen@kotiposti.net7214

Länsirannikon Kaivuu Oy
Suutarinmäentie 129, 29250 Nakkila, 
P. 0400 595 677, rauno.rosenberg@lrk.inet.fi 

Öljypoltinhuolto ja Asennus Matti Rekola
Öljypoltinten myynti, asennus ja huolto
NAKKILA P. 0400 456 925

Kartanohostel/Anttilan tila
Sonnilantie 111, Kokemäki
Puh. 040 769 0599, (02) 548 0485

Kartanon autohuolto Oy
Kartanontie 57, 28430 Pori 
P. 040 705 2213, www.kartanonautohuolto.fi 

Maisan paja
040 503 6149 , www.maisanpaja.info

Nakkilan Kuntokeskus Oy, NKK
Kauppatie 2, 29250 Nakkila, 
P. 044 335 3143, www.nkk.fi 

Hiirijärven Koulutie 71 
29200 HARJAVALTA 
Gsm. 040 535 0784 

Uudisrakennus, saneeraus, suunnittelu ja piirtäminen, 
otsonointipalvelu, valvonta sekä purkutyöt

Kirjanpidot edullisesti
Tiia Virtanen, puh. 0440-356240

PORAKAIVOT

     p. 040-550 74 24

kaivonporauskaivonporaus
LÄMPÖKAIVOT

h. peltomaah. peltomaa

LÄMPOKAIVOT

         www.kaivonporauspeltomaa.com

Kohteliaisuus 
kannattaa?

Nakkilalainen nuorimies oli 
24.12 matkalla Helsingistä Lon-
toon Heathrown kentän kautta 
USA:n Philadelphiaan ja sieltä 
edelleen Floridaan.

Englannissa viikon kestäneen 
lumimyräkän jälkeen jouluaa-
ton lennoista suuri osa oli vielä 
peruutettu, tai ainakin tuntitol-
kulla myöhässä. Samoin nuo-
renmiehen iltapäivän jatkolento 
Heathrowlta.

Euroopan vilkkaimmal-
la lentokentällä oli jouluaat-
tona tuhansia ja taas tuhansia 
matkustajia varsin kireissä tun-
nelmissa; olihan kyseessä jou-
lu, kaikki myöhässä ja jokaisella 
kova kiire määränpäähän.

Nuorimies astui USA:n konee-
seen muutaman tunnin myöhäs-
sä, suoralla yhteydellä Floridaan 
ilman välilaskua,  500 englannin 
puntaa (n. 600 euroa) rikkaam-
pana ja with Compliments of 
the British Airways. Millä ”ame-
riikan tempulla” moinen onnis-
tui?

Hän oli ollut jouluaaton en-
simmäinen asiakas Heathrown 
kentällä, joka ei ollut haukku-
nut, syyllistänyt tai mollannut  
Heathrown kentän asiakaspalve-
lijoita ja kenttävirkailijoita.

Ei maksa mitään olla kohtelias 
ja asiallinen. Se voi odottamatta 
palkita.

Makkaran paistaminen 
ikuisella tulella vei putkaan 
Kiovassa 
Ukrainan poliisi on pidättänyt 
naisen, joka paistoi makkaraa so-
tamuistomerkin ikuisella tulella.

Uutistoimisto Interfaxin mu-
kaan 32-vuotias nainen paistoi 
myös kananmunia ikuisella tulel-
la, joka palaa toisen maailmanso-
dan uhrien muistolle omistetussa 
puistossa Kiovan keskustassa. 

Kiovan kaupunki sai neuvos-
toaikana sotaponnistuksistaan 
sankarikaupungin arvonimen. 
Nykyukrainalaiset näyttävät 
unohtaneen kansakunnan panok-
sen natsi-Saksan nujertamisessa.

Julkista tietoa pantataan 
Suomessa

Suomessa viranomaiset pyrkivät 
kätkemään julkista tietoa kansa-
laisilta. Tämä käy ilmi Turun yli-
opiston valtio-opin professorin 
Matti Wibergin ja neljän opiske-
lijan tekemästä avoimuustestistä. 

Wibergin ryhmä lähetti viime 
syksynä keksityllä nimellä säh-
köpostikyselyjä, joissa pyydettiin 
tietoa eri virastojen ylimmän joh-
tajan palkkauksesta ja työsuhde-
eduista. Nämä tiedot pitäisi antaa 
pyytäjälle ilman aiheetonta viivy-
tystä. 

Vain 23 viranomaista 230:stä 
noudatti lakia ja antoi pyydetyt 
tiedot. Suurin osa vastasi puut-
teellisesti ja 30 virastoa ei reagoi-
nut pyyntöön mitenkään. Useat 
pyysivät kyselijältä lisäselvityksiä 
tai yhteydenottoa puhelimitse tai  
pyysivät henkilökohtaisesti käy-
mään ja jotkut jopa vaativat tie-
doista maksua. 

Wibergin mukaan valtaosa vi-
ranomaisista suhtautui pyyntöön 
välinpitämättömästi, epäluuloi-
sesti ja jopa vihamielisesti.

Saunakamarisurmasta 
tuomio

Satakunnan käräjäoikeus lan-
getti porilaismiehelle yhdeksän 
vuoden vankeustuomion sur-
manteosta viime elokuussa Euran 
Paneliassa.

Käräjäoikeus totesi tappoon 
syylliseksi 33-vuotiaan Joona 
Olavi Erkkilän. Oikeus määräsi 
hänet vangittavaksi ja hänet pas-
sitetaan Turun vankilaan. Naapu-
reina asuneiden miesten ryypis-
kelypäivä 21. elokuuta kärjistyi 

riitelyksi ja tappeluksi. Miesten 
riita saunakamarissa päättyi 60-
vuotiaan euralaismiehen meneh-
tymiseen. Hänet oli kuristettu 
narulla. 

Tuomittu vetosi hätävarjeluun 
ja kertoi, että hän yritti lyhyellä 
kuristuksella rauhoittaa tappelun 
toista osapuolta. Oikeus ei pitä-
nyt selitystä uskottavana.

Oikeus määräsi tuomitun kor-
vaamaan menehtyneen puolisol-
le 10 000 euron vahingonkorva-
uksen kärsimyksestä sekä noin 3 
000 euroa hautauskuluja. Oikeu-
denkäynnin kuluja tuomitulle 
kertyi maksettavaksi vajaat 2 000 
euroa. 

Pappi nukkui pommiin 
joulukirkosta

Jouluaamuna Luulajan tuomio-
kirkkoon Ruotsiin odotettiin tur-
haan pappia. Kirkko oli valaistu, 
koristeltu ja ääriään myöten täyn-
nä väkeä. 

Hankalasta tilanteesta selvit-
tiin, kun kanttori huolehti musii-
kista ja yksi vahtimestareista luki 
jouluevankeliumin ja uskontun-
nustuksen, kerrotaan Norrbot-
tens-Kuriren verkkosivuilla. Pap-
pi oli nukkunut pommiin ja ehti 
vasta kirkkokahveille.

EU löysäsi 
varaosakauppaa

EU:n ryhmäpoikkeusasetus 
(RPA) löysäsi autojen varaosa-
kaupan ja huoltokorjaamoiden 
siteitä autoteollisuuteen. Riippu-
mattomat yritykset pääsivät kil-
pailutantereella samalle viivalle 
merkkifi rmojen kanssa. Kilpailun 
vapautumisen seurauksia on vielä 
vaikea ennustaa. 

Komission sinetöimästä RPA: 
sta pidetty vähän ääntä, sillä ase-
tuspaketti on melkoisen sekava ja 
tulkinnanvarainen. Asetus  on voi-
massa vuoteen 2023 ja on tiuke-
moi kuin 2002 asetus.

Auton kustannuksista laske-
taan 40% kertyvän huolloista ja 
korjauksista. Nämä kulut ovat ol-
leet jatkuvassa kasvussa.  

Ennen EU-päätöksiä uuden 
auton ostajan oli pakko huollat-
taa ja korjauttaa autonsa merk-
kiliikkeessä säilyttääkseen teh-
taan takuut. Merkkiliike voi 
tästä johtuen hinnoitella palve-
lut ja varaosat miten vain tah-
toivat. 

Uusien asetusten mukaan val-
mistajat eivät voi enää vaatia ta-
kuuehdoksi sitä, että auto huol-
letaan merkkikorjaamossa tai että 
siinä pitää käyttää vain tehtaan 
alkuperäisiä osia. 

Autoilija voi nyt periaatteessa 
takuita menettämättä valita va-
paasti merkkiliikkeen ja riippu-
mattoman korjaamon väliltä. 

Valmistajat saavat edelleen vaa-
tia aiheuttamansa ja maksamansa 
takuukorjaukset teettämistä val-
tuutetuissa korjaamoissa. 

Jotta kilpailu avautuisi kunnol-
la, valmistajien täytyy antaa ajo-
neuvoa ja sen huoltotyökaluja 
koskeva tekninen tietous kaikille 
korjaamoille.

Vankilaan vaimon sähkö-
postin lukemisesta?

Vaimonsa sähköpostia lukenut-
ta aviomiestä uhkaa jopa viiden 
vuoden vankeusrangaistus Michi-
ganin Detroitissa Yhdysvalloissa. 
Uskottomuutta epäillyt mies löy-
si todisteet vaimon sähköpostista. 
Syyttäjä nosti rikossyytteen iden-
titeettivarkauksia vastaan sääde-
tyn lain nojalla. 

Petettyä aviomiestä syytetään 
digitaalisen tiedon laittomasta 
hankkimisesta. Lakia ei aikaisem-
min ole sovellettu kodin seinien 
sisällä tapahtuneeseen identiteet-
tivarkauteen. 

Avioparilla oli yhteinen tieto-
kone ja aviomiehellä oli hallus-
saan vaimon sähköpostin salasa-
na.   
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Mainosjakelua
Harjavallan ja Nakkilan talouksiin 

6600 kpl kaksi kertaa viikossa

 Kokemäen, Kiukaisten ja 
Panelian talouksiin

3800 kpl kaksi kertaa kuussa
Ulvilan talouksiin

5400 kpl kaksi kertaa viikossa

Jakelua myös Porin, Luvian ja 
Noormarkun alueilla

Erittäin edullisesti!

Soita ja kysy lisää: 0500 597 259
www.turist.fi .

Tiistaina ottelun jälkeisenä päi-
vänä matkustamme Mancheste-
riin paikallisjunalla ja lepäämme 
hotellissa hetken ennen uutta 
koitosta. Vuorossa on siis Man-
chester United vastaan Valencia 
peli. Pääsemme ensimmäistä ker-
taa tutustumaan legendaariselle 
Old Traffort stadionille, joka ve-
tää reilusti yli 70 000 henkeä. Ja 
täytyy myöntää, että stadion on 
kyllä vaikuttavan kokoinen. Täl-
lä kertaa liput on hankittu netistä 
joukkueen omilta sivuilta. Harvi-
naista, mutta välillä lippuja tulee 
myös vapaaseen myyntiin, yleen-
sä kuitenkin vain arki- ja cup ot-
teluihin. Yleisesti ottaen lippu-
jen hankkiminen otteluihin on 
hieman haastavaa, mutta ei mi-
tenkään mahdotonta. Isompien 
seurojen otteluihin saa yleensä 
yhden lipun ostettua kun on seu-
ran jäsen, maksaa siis vuosittaisen 
jäsenmaksun.

Kannattaa liittyä seuran suo-
malaiseen faniklubiin, jota kautta 
saa yleensä hankittua pari lippua 
riippuen kysynnästä. Pienempien 
seurojen lippuja kannattaa seurail-
la joukkueen omilta nettisivuilta. 
Myös matkanjärjestäjät tarjoavat 
laadukkaita lento + hotelli pa-
ketteja, jotka sopivat hyvin hie-
man vaativammalle matkaajalle, 
joka ei halua nähdä turhaa vaivaa 
reissun järjestämisestä. Näissä ta-
pauksissa lipuille tulee kuitenkin 
aika paljon ylihintaa. Itse suosim-
me nykyään täysin omatoimista 
matkailua jossa lennot, liput ja 
hotellit hankitaan kaikki erillisinä 

Jalkapalloretki, osa II

Liverpoolista Manchesteriin

OTETAAN VASTAAN
ELEKTRONIIKKA- JA

METALLIROMUA
Tarvittaessa haku

(isommista eristä maksu).

RS-palvelu
Kivimaantie 29, Nakkila
Puhelin 0440 730 509

Avoinna ti ja to klo 10-18, la 10-14

Klikkaa
MARKKINAPALSTALLE

www.turist.fi /bestseller

TERVETULOA 
ASIAKASPÄIVILLEMME
maanantaina 10.1. klo 9.00 -16.00

Harjavaltaan: Lammaisten Energian toimistolle
Nakkilaan: Seurakuntakodille

Saamme vuoden 2011 alussa etäluettavien sähkömittarei-
den vaihtoprojektin päätökseen, jonka kunniaksi tarjoamme 
asiakaspäivillämme maistuvat mittarinvaihto-kahvit. 

Tule vaihtamaan kuulumiset ja kokemukset uudesta etäluet-
tavasta sähkömittarista, sekä uudistuneesta laskutuksesta. 
Asiantunteva henkilökuntamme on paikalla opastamassa 
ja kertomassa lisää.

Kahvitarjoilu
Arvonta
Jaossa seinä-

 kalentereita

•
•
•

Myllykatu 2, 29200 Harjavalta 
puh (02) 535 2011, www.leoy.fi 

Monot, sukset, sauvat
Voiteet joka lähtöön
Kaikki tarvikkeet

•
•
•

LUISTINTEN TEROITUKSET
   Normaali 5€    Profilointi 10€

SUKSIEN HUOLTOPALVELU
 Hionta, voitelu, laskettelusuksien kantit

PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
NAKKILASSSA
Kauppatie 3, KAUPPAKESKUS, 29250 Nakkila
(02) 674 3261, 050 528 4343

HARJAVALLASSA
Pirkankatu 3, 29200 Harjavalta
(02) 674 3260, 050 528 4343

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

- POLKUPYÖRÄT
- MOPOT JA MÖNKIJÄT 
- MOOTTORISAHAT
- PIENKONEET

KORJAA JA HUOLTAA

KATSO MYÖSKATSO MYÖS
www.sportnelli.fiwww.sportnelli.fi

LATUA!LATUA!
Sukset tulivat. . .

IKÄÄN JA KOKOON KATSOMATTA:IKÄÄN JA KOKOON KATSOMATTA:
Kaikille sopivat ja mieluisat Kaikille sopivat ja mieluisat 
välineet ja varusteet!

IKÄÄN JA KOKOON KATSOMATTA:
Kaikille sopivat ja mieluisat 
välineet ja varusteet!

Tule katsomaan
malleja myymälään!

tuuleen ja tuiskuun!
tuuleen ja tuiskuun!

Täysin kotimaiset
Täysin kotimaiset

KUURA-potkukelkat!
KUURA-potkukelkat!Täysin kotimaiset

KUURA-potkukelkat!

  89,-89,-alk.  89,-

JÄÄKIEKKO-
VARUSTEITA

LUISTIMIA

Hyvät
valikoimat!

Lumikengät ja retkiluistimet
Lumikengät ja retkiluistimet

saapuneet!saapuneet!Lumikengät ja retkiluistimet

saapuneet!

ja pakko se onkin, muuten ei oli-
si varaa käydä saarivaltakunnassa 
useita kertoja vuodessa.

Manchester hoitaa homman-
sa ja tasoittaa toisella puoliajalla 
tilanteen 1-1, joka on myös ot-
telun lopputulos. Tämä tyydyt-
tää kotijoukkueen faneja ja myös 
meitä vierailijoita, jotka olimme 
aavistuksen enemmän Valencian 
puolella. Aina ei tarvitse olla hen-
keen ja vereen kannattaja, että 
voi nauttia näyttävästä jalkapal-
losta ja maailmanluokan tähtien 
taidonnäytteistä. 

Jani Virtanen

”Nakkilan miehet” reissussa. Vasemmalta Jani, Sami ja Tommi. Kuvat otti Tony.

Old Trafford Stadium.


