
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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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

Erkki Tuomioja luennoi

Hella Wuolijoesta Nakkilassa

s.7

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

SeniorZUMBA
Jasmin

10.00-10.45

SeniorJUMPPA
Jasmin

10.00-10.45

ZumbAtomic
4-6v. Jasmin
10.30-11.15

easySPINNING
 Jasmin

11.30-12.15

ZumbAtomic
10-12v.
Jasmin

16.30-17.15

ZumbAtomic
7-9v.

Jasmin
16.30-17.15

NISKA-SELKÄ
jumppa

Elise
16.30-17.15

SPINNING
Elise

17.30-18.25

ZUMBA
Sari Ko 

17.30-18.25

SPINNING
Sari Ke

17.30-18.25

AfroDance
Jasmin

17.30-18.25

KUNTO-
NYRKKEILY

Jutta
17.30-18.25

Virtual
SPINNING

Vaiht. ohjelma
17.00-18.00

PUMPPI
Elise

18.45-19.40

SPINNING
Jutta

18.45-19.40

ZUMBA
Sari Ke

18.45-19.40

Rasvanpoltto-
Muokkaus

Jasmin
18.45-19.40

SPINNING
Jutta

18.45-19.40

ZUMBA
Jasmin

18.30-19.25

KUNTO-
NYRKKEILY

Jutta
20.00-20.55

Balance
Sari Ke

20.00-20.55

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

Harjoitusohjelma, opastus ja harjoittelukortti veloituksetta uusille asiakkaille.

Lasten omat

-ryhmät alkavat
La 5.2. klo 10.30-11.15, 4-6 v.
Ma 7.2. klo 16.30-17.15, 10-12 v.
Ke 9.2. klo 16.30-17.15, 7-9 v.

Ilmoittaudu heti!Ilmoittaudu heti!

Katso www.nkk.fi 

Kunto
Nyrkkeily

DAVID CORE ZONE -selkäklinikka.

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

SENIORIRYHMÄT: MA klo 10-10.45 SeniorZUMBA, KE klo 10-10.45 SeniorJUMPPA 

Ensimmäinen kerta ilmainen näytetunti, 
jonka jälkeen 10 tuntia 60 € + sirukortii 8 €

Satakunnan ainoa
virallinen

-keskus

OLEN GIULIETTA 
  JA MINUT ON TEHTY SAMASTA 
 AINEESTA KUIN UNELMAMME

I L M A N  S Y D Ä N T Ä  O L I S I M M E  P E L K K I Ä  K O N E I T A .

Maksimaalista turvallisuutta ja hallittavuutta  Alfa-teknologialla ja DNA-järjestelmällä. Luokkansa parasta mukavuutta 
ja ajonautintoa kehittyneen rakenteensa ansiosta. Pienempiä CO

2
-päästöjä ja parempaa suorituskykyä uuden 

sukupolven turbomoottoreilla. Olen Giulietta. Turvallisin koskaan testattu eurooppalainen kompaktin kokoluokan auto. 
Vuoden parhaalla uudella moottorilla. 

Punto on valmis talveen.

12.990 €

Nokian talvirenkaat ja Calix-autolämpö-
paketti (sis. moottorilämmittimen, sisä-
pistokkeen ja sisälämmittimen).

290 €Talvipaketti esp
vakiona

Punto-mallisto: autoveroton hinta alk. 10.385 €, arvioitu autovero 2.603,66 €, kokonaishinta toimituskuluineen 
13.588,66 €, CO2-päästöt 110–139 g/km. Kuvan autossa erikoisvarustelu. Tarjoukset voimassa rajoitetun ajan. 
www.fiat.fi

Grande Punto vakiona: ESP • Mäkilähtöavustin • CD/MP3-radio • Sähköikkunat 
edessä • Ajotietokone Punto Evo vakiona: Ilmastointi • ESP • Mäkilähtöavustin 
• 6 turvatyynyä (min.) • CD/MP3-radio • Sähköikkunat edessä • Ajotietokone • Isofix-
kiinnikkeet lastenistuimille

punto-mallisto alk. 

Huollon tiepalvelu veloituksetta!
Aja huoletta kaikkialla läntisessä Euroopassa, sillä 
tiepalvelumme huolehtii kaikista uuden Fiatin omis-
tajista! Lue lisää: www.fiat.fi

HINTA ALKAEN

24 985,89 €

EU-keskikulutus 4,5-7,6 l/100 km, CO2-päästöt 119-177 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. 
Hinta alkaen: autoveroton hinta 19 520,00, autovero 5 465,89 kokonaishinta 24 985,89. www.alfaromeo.fi 
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Onks pakko vetää karheet?

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:
Avoinna perjantaisin
klo 11-14
Karjalankatu 12, 28130 Pori
p. 050 570 3399
Muuna aikana: 0500 597 259

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy, p. 0500 597 259
bestsellermainos@gmail.com

Lehteen tarkoitettu aineisto 
tulee toimittaa viikkoa ennen 
ilmestymispäivää.

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin 
markkinointi ja tiedotuslehti.

Ilmestymispäivät
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

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

Lahden vastuu ilmoituksen 
julkaisemisessa sattuneesta vir-
heestä rajoittuu ilmoituksen 
hintaan.

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

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

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

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

Eikö lumen auraajat voisi so-
pia ajankohdat yhdessä, jolloin 
aurataan teitä? Nakkilan Viik-
kalassa menee ensin päätietä 
aura-auto ja vetää karheet ke-
vyenliikenteen alueelle, mistä 
välillä ei mahdu edes polku-
pyörällä ajamaan. Voisi kevy-
enliikenteen auraaja tulla heti 
perässä?

Samoin monessa paikassa 
auraajat vetävät puolen metrin 
korkeat karheet teiden ja talo-
jen liittymiin. Kyllä mielestäni 
kiinteistöveroa maksavat kiin-
teistöt edellyttävät, että kun-
ta hoitaa myös karheen pois 
työnnöt, jolloin ihmisten ei 
pidä pelätä autojensa puolesta, 
kun aamulla työhön lähtevät. 
Onko kunta velvollinen mak-
samaan autoremontin, jos jo-
tain sattuu?

Ainakin Harjavallassa ja 
Nakkilassa pääteillä oli jo vii-
me talvena tilanteita, että auto 
ei pysynyt omassa ajourassaan. 
Tilanne on nyt sama. Eikö voi-
taisi hoitaa tiekarhulla, ennen 
kuin tulee pahaa jälkeä.

Ei pidä unohtaa myöskään 
hiekan laittoa liukkaille teille. 
Tilanne on aika huono. Vä-
hän kun sataa lunta peililiuk-
kaan tien päälle, no eikö kun 
menoksi. Autoliikenneväylille 
pitäisi laittaa karkeampaa hiek-
kaa. Välillä näkee kun hiekka-
auto menee vauhdilla ja hiekat 
menee sinne sun tänne.

Kaupungeilla ja kunnilla 
oltava omat velvoitteensa 
kiinteistöveron suhteen.

Vuotuinen kiinteistövero otet-
tiin käyttöön vuonna 1993 
korvaamaan hajanaista kiin-
teistöihin kohdistuvaa verotus-
ta. Kiinteistövero korvasi kiin-
teistöjen harkintaverotuksen, 
asuntotulon verotuksen ja ka-
tumaksun. Samassa yhteydes-
sä poistettiin manttaalimaksu. 
Sen tuotto on helposti arvioi-
tavissa ja se on kunnalle vakaa 
ja varma verotuskohde, koska 
kiinteistöjen määrä on tasai-
nen, ja verotulojen kasvu kun-
nan kontrolloitavissa. Kunnat 
ovat aika hurmiossa korotta-
neet kiinteistöveroa.

Soittaja kyliltä kertoi: ”Esi-
merkiksi haja-asutusalueella 
tulee tiekunnan tie valtion yllä-
pitämältä tieltä ja tien aurauk-
sen ja kunnossapidon maksam-
me itse, kunnan tie-avustuksen 
myötä. Yhtään mitään asumi-
seen liittyvää emme kunnal-
ta saa, ei muuta kuin kiinteis-
töverolapun. Ei aurauksia, ei 
katuvaloja, ei kerta kaikkiaan 
mitään sen verolipun lisäksi. 
Jotenkin tuntuu, että vero on 
kohdaltamme täysin kohtuu-
ton”.

J Virtanen

Kiinteistövero ja auraukset
Vuoden urheilijaksi valittiin 
suunnistaja Minna Kauppi, joka 
toi Suomelle kaksi kultamitalia 
MM-suunnistuksista. Hän arvos-
taa titteliä suuresti, koska tämä oli 
ensimmäinen kerta, kun suunnis-
tus huomioidaan tällä tasolla. 

Tämä on kunnianosoitus koko 
suunnistusväelle, hän mainitsi 
myös, että ”suunnistajat eivät ole 
mitään marjanpoimijoita”. 

Toiseksi parhaaksi, pienellä 
erolla valittiin taitoluistelija Lau-
ra Lepistö.

Sykähdyttävin tapahtuma, kun 
yleisöäänestyksen voitti pesä-
palloilija Jere Dahlströmin läpi-
lyönti Vimpelin Vedon Suomen 
mestaruus voitto-ottelussa. Voit-
to tuli ylivoimaisesti, melkein vii-
denkymmenen prosentin kanna-
tuksella.

Urheiluapurahaa tuli Sata-
kuntaan 4 urheilijalle, joista lä-
hialueelle kaksi. Lauttakylän pi-
tuushyppääjä Petteri Laxille sekä 
Porin pyörätuolikelaaja Leo-Pek-
ka Tähdelle, mielestäni olisi kuu-
lunut myös muille huippu-urhei-
lijoille.

Urheilugaalan parhaat palat

Urheilu journalismista palkit-
tiin toimittaja Kaj Kunnas. Eh-
dolla oli myös Nakkilan tyttö Kai-
ja Yliniemi, jolla on urheilutausta 
Nakkilan Patereissa. Hän toimii 
nykyään STT:n Urheilutoimituk-
sen esimiehenä Helsingissä. Hän 
on jakanut pyyteettömästi aikaan-
sa ammattikuntansa hyväksi Porin 
ja Helsingin jäsenyhdistysten pu-
heenjohtajana sekä Urheilutoimit-
tajain liiton hallituksessa.

Työt vievät Yliniemen usein 
matkareportterin hommiin ulko-
maille. Olen nähnyt hänet mm. 
Otepään maailmancupissa Eestis-
sä muutamia vuosia sitten, vuon-
na 2010 hän oli Vancouverin 
Olympialaisissa STT:n kirjeen-
vaihtajana. Seuraava suuri urhei-
lujuhla tulee olemaan Lontoon 
Olympialaiset.

Ja vielä...
Mielestäni Miitta-tädin rooli ei 
oikein sopinut suoraan TV-lähe-
tykseen.

J Virtanen 

Unohdetut urheilulajit saivat huomiota, kun 
palkittavien joukosta ykkössijoille valittiin 
suunnistaja ja pesäpalloilija.

Ympäristöterveydenhuolto tie-
dottaa Nakkilan, Porin, Ulvi-
lan, Harjavallan, Kokemäen, 
Luvian ja Eurajoen eläinlääkin-
nän ja terveysvalvonnan palve-

lut ovat siirtyneet 1.1.2011 
alkaen Porin seudun ympäris-
töterveydenhuollon yhteistoi-
minta-alueelle.

Tiedote eläinlääkinnän ja 
terveysvalvonnan palveluista

Yhteispalvelupiste sijaitsee 
kunnanviraston päärakennuk-
sen ensimmäisessä kerroksessa 
ja on avoinna maanantaisin ja 
torstai
sin klo 14-16.
Yhteispalvelupisteessä voi:
- hakea Kelan ja verohallinnon 
lomakkeita ja esitteitä
- palauttaa Kelan hakemuksia 

Nakkilan Kunnantalolla
Kela ja Verohallinto

ja saada neuvontaa hakemuk-
sen vireillepanoon ja käsitte-
lyyn liittyvissä asioissa
- saada tukea Kelan ja verohal-
linnon sähköisten palvelujen 
käytössä

Palvelupisteessa palvelee palve-
luneuvoja Eini Heinimaa, puh. 
044 747 5805.

Suomessa on kahden viime vuo-
den aikana ollut meneillään vau-
vabuumi. Syntyvyys on ennätys-
lukemissa. Myös yhä useampi 
kunta muistaa uusia kuntalaisia 
vauvarahalla, jota myös haikara-
rahaksi, rotinarahaksi, vauvabo-
nukseksi, vaipparahaksi tai pirtti-
rahaksi leikkisästi kutsutaan.

Satakunnassa vauvabonusta ja-
kavat Merikarvia: 500 euroa,  Sii-

kainen: 500 euroa,  Huittinen: 
100 euroa,  Karvia: 100 euroa,  
Kiikoinen: Kahvikutsut kaikille 
saman vuoden aikana syntyneil-
le. Lisäksi pienimuotoinen lah-
ja ja kukkakimppu,  Kokemäki: 
Kokemäki-muki, Ulvila: Kokei-
lu vuosiksi 2011 ja 2012. Sisältää 
onnitteluviestin, tiiviin infopake-
tin Ulvilan keskeisistä palveluista 
ja yhden kestovaipan.

Haikararahaa
Satakunnassa

Bestseller etsii osa-aikaista

MYYNTINEUVOTTELIJAA/
PUHELINMYYJÄÄ
Ulvilan/Porin alueelle.

Lisätietoja:
Jarmo Virtanen, puh. 0500 597 259 

TYÖTÄ TARJOLLA

Jääkiekkolegenda Arto Javanai-
nen kuollut.

Jääkiekon SM-liigan ja Po-
rin Ässien kiekkolegenda Arto 

Javanainen, 51, on kuollut. Ja-
vanainen saavutti 20-vuotisen 
jääkiekkouransa aikana 668 
pääsarjaottelussa 792 tehopis-
tettä, joilla hän on kaikkien ai-
kojen tehotilaston toisella sijal-
la. 

Porin Ässissä suurimman osan 
urastaan pelannut Javanainen 
on aateloitu Suomen Jääkiek-
koleijonaksi numerolla 121. 

Bestseller-lehden  osanotto su-
ruun Teija vaimolle ja lapsille.

Ku
va

: Y
LE
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Nakkilan Nasta Ry:n nuorten
harjoitusajat keväälle 2011

Pojat s. 2001 - Kirkonseudun ala-asteen liikuntasali - ke klo 17-18
Pojat s. 2002-03 - Nakkilan liikuntahalli - ke klo 16-17

Tytöt s. 2002-03 - Nakkilan liikuntahalli - to klo 16-17.30

Kaikki uudet ja vanhat pelaajat tervetuloa

�����������	�	

���������

LÄHETÄ JUTTU 
TAI

JUTTUVINKKI

bestsellermainos@gmail.com
tai soita 0500 597 259.

Pienet lukiot 
verkostoituvat
Suomen pienet lukiot aikovat 
verkostoitumalla parantaa kapeaa 
kurssitarjontaansa. Suomen Lähi-
lukioyhdistyksen puheenjohtaja 
Jukka O. Mattila katsoo, että jos 
ja kun pienet pystyvät riittävään 
kurssivalikoimaan, kaikki muu 
puhuukin sitten niiden puoles-
ta. Pienissä lukioissa keskeyte-
tään harvemmin, tarvitaan har-
vemmin neljättä opiskeluvuotta 
ja ollaan kaikin puolin notkeita 
ja luovia.

Mattila kehuu Nakkilan-Har-
javallan alueen tilannetta. Vide-
oneuvottelulaitteiden ja muun 
etäteknologian sekä ennakko-
luulottomien opettajien ansiosta 
muun muassa kielivalikoima on 
vahva. Listalta löytyy peruspale-
tin lisäksi esimerkiksi espanjaa.

Harjavallan, Nakkilan ja Säky-
län lukioiden oppilaat ovat opis-
kelleet saksan kieltä yhden opet-
tajan ja videon avulla. Nämä 
lukiot käyvät neuvotteluja hal-
linnon yhdistämisestä. Kuitenkin 
niin, että toimipisteet säilyisivät 
kaikissa kunnissa. 

Harjavallassa koolla olleet lähi-
lukioiden rehtorit ovat sitä miel-
tä, että pieniä lukioita on paljon 
vielä 5 tai 10 vuoden kuluttua, 
sillä verkostoituminen ja yhteis-
työ turvaavat niiden olemassa 
oloa. Satakunnan vajaat 20 luki-
osta monet ovat tehneet yhteis-
työtä jo vuosien ajan. 

Kartanonrouvat 
Maakunnan 
parhaiksi
Villilän Kartanonrouvat Oy:lle 
on myönnetty Maakuntien Par-
haat -laatumerkin käyttöoikeus. 
Villilän Kartanonrouvat Oy on 
Elina Lehmussaaren ja Terja Lim-
nellin ravintola-, juhla-, kokous- 

ja majoituspalveluita tarjoava yri-
tys Villilän kartanon yhteydessä 
Nakkilassa. Maakuntien parhaat 
-laatumerkin saivat myös Eumer 
ja Wanha WPK.

Maakuntien Parhaat -laatu-
merkin käyttöoikeutta voivat 
hakea pienet, elintarvike-, palve-
lu- tai käsi- ja taideteollisella alal-
la tai maaseutumatkailun parissa 
toimivat yritykset. Merkin myön-
tää ProAgria Keskusten Liitto.

Merkki edellyttää yritykseltä 
muun muassa laadunvalvontajär-
jestelmää, jota tarkkaillaan mer-
kin myöntämisen jälkeen.

Harjavallan 
tehtaalla 
vähennystarve
Yara Suomi Oy on aloittanut yh-
teistoimintaneuvottelut Harjaval-
lan tehtaalla. Neuvottelut koskevat 
vesiliukoisten NPK-lannoitteiden 
tuotannon lakkauttamista ja Har-
javallan tehtaiden kannattavuu-
den säilyttämistä. Arvioitu vähen-
nystarve on enintään 15 henkilöä. 
Harjavallan tehdas työllistää noin 
60 henkilöä.

Nakkilassa ja 
Raumalla vahvat 
yritykset
Suomen Asiakastieto Oy:n luot-
toluokitustilastoista ilmenee, että 
Satakunnassa on suhteellisesti 
eniten taloudellisesti vahvoja yri-
tyksiä Nakkilassa ja Raumalla. Ra-
hoitusalan satakuntalaisyrityksistä 
lähes joka kolmannella on vahva 
luottokelpoisuusluokitus. Sata-
kunnan Vahvimmaksi yritykseksi 
tänä vuonna Suomen Asiakastieto 
Oy on valinnut raumalaisen Ko-
neistus J. Salminen Oy:n. 

Satakunnan 14 300 luokitellusta 
yrityksestä 11,5 prosenttia on saa-

nut vahvan (AAA, AA+) luottoluo-
kituksen. Osuus on viime vuodes-
ta laskenut ja on hieman pienempi 
kuin koko Suomessa keskimäärin 
(12,5 %). Kunnista suhteellisesti 
eniten vahvoiksi yrityksiä on täl-
lä hetkellä Nakkilassa (14,2 %) ja 
Raumalla (14,1 %). Vähiten niitä 
on Merikarvialla (6,1 %).

Punaisen Paronin 
kone Jämille
Jämijärvellä vuosittain järjestet-
tävä Jämi International Fly In & 
Airshow -lentonäytöksestä ei vii-
me kesänä lentokoneiden klas-
sikoita puuttunut. Sama meno 
jatkuu myös tulevana kesänä, sil-
lä paikalle on tulossa todellinen 
klassikko.

Jämille lennätetään replika le-
gendaarisen Punaisen Paronin 
lentokoneesta, eli kolmitasoinen 
hävittäjälentokone Fokker Dr. 1. 
Lisäksi Jämillä nähdään muiden 
muassa latvialainen taitolento-
ryhmä Baltic Bees Jet Team ja en-
simmäistä kertaa Saab J35F Dra-
ken -hävittäjä. 

Jämi Fly In järjestetään 15.-
17.7.2011. Lisätiedot verkosta 
osoitteessa www.jamifl yin.com.

Porilaispoliisit 
Jimillä
Poliisit-sarjaa esitetään Jim-ka-
navalla ja siinä nähdään myös 
kaksikko Jouni Uusitalo ja Matti 
Vanhatalo Porin poliisista. 

Vanhempi konstaapeli Uusitalo 
kertoi, että ohjelmassa nähdään 
niin autenttinen kuvaus poliisin 
arjesta kuin se televisiossa yleensä 
on mahdollista.

Tulevissa episodeissa liikutaan 
muun muassa Porin kesätapahtu-
missa, joten toimintaa ja tilantei-
ta ei varmasti tule jaksoista puut-
tumaan.

Kokemäen poliisi pyytää ilmoit-
tamaan mahdollisista silminnä-
kijä havainnoista Harjavallassa 
23.1.2011 n. klo 16.30-17 ta-
pahtuneesta päällekarkauksesta.

Tapahtumapaikkana oli Sata-
kunnantien pyörätie, hieman ter-
veyskeskuksen risteyksestä Har-
javallan suuntaan. Tapahtumassa 

epäillään miesjoukkion käyneen 
yksin kävelleen naisen kimp-
puun.

 Nainen oli päässyt karkuun, 
eikä hänelle järkytyksen lisäksi ai-
heutunut muita vammoja.

Mahdolliset silminnäkijä ha-
vainnot tulisi ilmoittaa Kokemä-
en poliisille p. 071 87 47 555.

Venäjän miliisi on pyytänyt kes-
kusrikospoliisilta apua mahdol-
listen suomalaisten uhrien tavoit-
tamiseksi. 

Henkilöitä, jotka epäilevät jou-
tuneensa treffi petoksen uhreik-
si pyydetään ottamaan yhteyttä 
keskusrikospoliisin tutkintaosas-
ton numeroon 071 878 6766. 

Poliisi etsii 
treffi sivuilla 
huijattuja miehiä

Silminnäkijä-
havaintoja Harjavallan 
päällekarkauksesta

Myymälä ja asennukset:Myymälä ja asennukset:

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079, 0500 124 420
ahokannasoy@luukku.com

Ahokannas Oy

Nyt kannattaa remontoida!Nyt kannattaa remontoida!
Meiltä hanat, suihkut, altaat, wc-istuimet ym.

Kasvihuone
Silver Line ja Multi Line

499,-

Koko 315x193x203 = 6,1 m2

Kannala 
Hirsiladot
R8.4 ja R10.5

Rautakaupastamme kaikkea maan, meren ja taivaan väliltäRautakaupastamme kaikkea maan, meren ja taivaan väliltä
jo vuodesta 1965!jo vuodesta 1965!

Rautakaupastamme kaikkea maan, meren ja taivaan väliltä
jo vuodesta 1965!

Toimitetaan myös

koottuna!

Kysy hintaa!

Muuli 1250XL, Muuli 1400LH
Muuli 1400SK + kuomu + nokkapyörä

870,-
Alkaen!Kevytperävaunut 

varastosta!

Sallii pidemmät-
kin käyttökatkot! 1490,-

Biolan 
harmaavesi-
suodatin 125

2 kpl:n 
2 kpl:n 

erä!erä!

Sisäpanelia
STP, 14x120,
valkolakattuna, B-laatu

0,85/m

ULKOPARIOVI
1390x2090, valk.
vas.kät (7+7)

ULKO-OVI
4R 10x21, 
valk.

ULKO-OVI
4R 10x21, valk. 
turvalasi

1kpl erä!

569,-
1kpl erä!

589,-

1490,-
1kpl erä!

Jellona WC-paperia
40 rll/sk 13,-/sk
Talouspaperia
21 rll/sk 12,50/sk

ERÄ ISOVER-ERISTEITÄ
KL-35 (565x870)

24 pkt (3.44m2/pkt)
150mm

11 pkt (9,83m2/pkt) 
50mm

6 pkt (6,88m2/pkt) 
70mm

6,95/m2

2,95/m2

2,80/m2 NEW YORK
Riipputaskuhousut 35,-LOPUT

Flipper LF1000
Kääntöpöytäsaha

6271 DWPLE
Akkuporakone

699,-

89,-

Paljon myös

muita koneita!

Kysy

hintaamme!

www.pyssytlk.fi

MAANANTAI KESKIVIIKKO LAUANTAI

NAKKILAN TYÖVÄENTALO
Klo 19.00
Zumba / Jenni Aaltonen

HARJAVALTA,  
BOLIDENIN TILAT 
Klo 16.00
Zumba / Veera Vahanen

PANELIAN KOULU
Klo 17.30
Zumba / Jenni Aaltonen

FRIITALAN KOULU
Klo 10.00
Zumba 30 min.  
+ muokkaus / Jenni Aaltonen

KIUKAISTEN KOULU
Klo 14.00
Zumba / Jenni Aaltonen
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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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

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

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

EI SUNKKA OL KYLMÄ...  
Yhteenveto talvisäästä

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

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

P. 044-9688529 Nakkila
Turrontie 5, 27400 Kiukainen

Puhelin 0400 793 816

LVI-Martti

Tälle palstalle voit laittaa omia ilmoituksiasi edulliseen 
60 euron hintaan (hinta sisältää alv 23%), Myös kuvallinen il-
moitus. Myöhemmin keväällä avataan internetsivusto www.asun-
to-on.com ja ilmoitus näkyy automaattisesti myös siellä.

Lähetä ilmoituksesi sähköpostitse osoitteella:
bestsellermainos@gmail.com.

Harjavalta, Ollilankatu 
Omakotitontti 1400 m2, 
kunnallistekniikka läh.
Hp. 4000 €
Puh. 040-8435293

Kiukainen, Panelia
Rivitalo-Liiketalo tontti 
3600 m2. Hp. 6000 €   
Puh. 040-8435293

MyydäänMyydään

OstetaanOstetaan

Mummonmökki, edulli-
nen, maaseudulta, Bestseller-
lehden jakelualueelta. Tarjoa! 
Puh. 050-3245363

Vesivahinko tai remon-
toitava talo Satakunnasta   
Puh. 040-8435293

Edullinen, remonttia vail-
la oleva kerrostaloyksiö   
Keski-Satakunnasta. 
Puh. 050-3474500

Myös kuvalliset ilmoitukset!

Asunto-onAsunto-on

Muista ystävääsi kortilla tai pienel-
lä lahjalla ystävänpäivänä 14.2.

Ystävänpäivän nimi tulee eng-
lantilaisperäinen nimestä St. Va-
lentines Day, mutta myös pelk-
kää Valentine -nimeä käytetään. 
Englannissa ystävänpäivän vie-
tolla on pitkät perinteet ja juh-
lan viettoon liittyy paljon usko-
muksia ja tapoja. Jo vuosisatojen 
ajan ovat englantilaisneidot usko-

Kuukausihinnat rakentajanpalstalla: 1 palsta x 30 mm: 30 euroa. 1 x 20 mm: 20 euroa. 2 x 30 mm: 55 euroa. 
Kaikkiin hintoihin + alv 23%. Vuosisopimusasiakkaille kaksi kuukautta kaupanpäälle! Puh. 0500 597 259

”Kolme sanaa sinulle, 
  ole ystävä minulle”

neet Valentinuksen eli Valentinen 
päivän ennustuksiin; aamulla en-
simmäiseksi vastaan tuleva mies 
on vanhan uskomuksen mukaan 
Valentine.  

”Ystävyys on kuin perhosen lento
niin hauras ja kaunis ihmeen hento,
hoivaapa sitä ja huolta kanna,
sen suurempaa lahjaa ei elämä anna” 

Runebergin Päivä 5.2.
Suomessa vietetään 5. helmikuu-
ta Runebergin päivää. 

Suomenruotsalaisen runoili-
jan Johan Ludvig Runebergin 
(1804–1877) syntymäpäivää 

alettiin juhlia runoilijan täyttä-
essä 50 vuotta. Nykyään Rune-
bergin päivä on liputuspäivä ja 
silloin syödään Runebergin tort-
tuja.

112-päivän tilaisuuksia
Harjavalta
Myllytien ala-asteen koulu 12.2. 
Lauantaina klo 10-14 Palokunta 
esittelee toimintaansa. Alkusam-
mutus, palovaroitin.

Kiukainen Eurakoski
Kiukaisten paloasema 12.2. Lau-
antaina klo 13-15 Alkusammu-
tusta, rasvapalo näytös, kodin 
turvallisuus tietoa.

Nakkila 
Nakkilan Paloasema 11.2. Perjan-
taina klo 18-20 Nuorten toimin-
tanäytös, Lasten paloautoajelua.

Arjen sankaruus vaatii asennetta. 
Tee Arjen sankari -testi osoittees-
sa: www.112-paiva.fi 

HS Saneeraus & MaalausHS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila

Puh. 0400-504549 
Kosteantilan työt ja asunto-
remontit Satakunnan alueella

+10 astetta: Uudenkaupungin 
vuokra-asukkaat panevat läm-
mön päälle. Kalastajat istuttavat 
ringblommassi.
+5 astetta: Kalastajat ottavat 
aurinkoa, satoi tai oli pimeää.
+2 astetta: Italialaiset autot ei-
vät käynnisty.
0 astetta: Tislattu vesi jäätyy.
-1 aste: Hengitys muuttuu nä-
kyväksi. Aika suunnitella lomaa 
Välimerellä. Kalastajat syövät 
kalanpainikkeeksi jäätelöä ja 
juovat kylmää olutta.
-4 astetta: Kissa tahtoo samaan 
sänkyyn.
-10 astetta: Merimetsot lähte-
vät Afrikkaan. Kalastajat mene-
vät uimaan.

-12 astetta: Niin kylmä, että jää 
alkaa haitata uimista.
-15 astetta: Ranskalaiset autot ei-
vät käynnisty.
-18 astetta: Uudenkaupungin 
talonomistajat panevat lämmön 
päälle.
-20 astetta: Kalastajat kusevat 
reikiä jäähän ja uittavat verkot 
jään alle
-22 astetta: Amerikkalaiset autot 
eivät käynnisty. Ei tarkene luis-
tella.
-23 astetta: Poliitikot alkavat sur-
ra asunnottomien kohtaloa.
-24 astetta: Saksalaiset autot ei-
vät käynnisty.
-26 astetta: Hengitystä voi leika-
ta iglun rakennusaineiksi.

-29 astetta: Kissa tahtoo samaan 
pyjamaan.
-30 astetta: Japanilaiset autot 
eivät käynnisty. Kalastaja kiro-
aa, potkaisee renkaaseen ja alkaa 
käynnistää Saabia.
-31 astetta: Ei tarkene suudel-
la, huulet jäätyisivät yhteen. Ka-
lastajien jääkiekkojoukkue alkaa 
harjoitella kevätkautta varten.
-35 astetta: Aika suunnitella 
kahden viikon kuumaa kylpyä. 
Kalastajat lapioivat lunta katolta.
-39 astetta: Elohopea jäätyy. Ei 
tarkene ajatella. Kalastajat pa-
nevat paidan ylimmänkin napin 
kiinni.
-40 astetta: Auto tahtoo samaan 
sänkyyn. Kalastajat panevat päs-
sin potkiman villapaidan päälle.
-45 astetta: Kalastajat panevat 
kylpyhuoneen sisäikkunan taka-
lukkoon.

-50 astetta: Harmaahylkeet 
lähtevät Kanarialle. Kalastajat 
vaihtavat verkoilla käydessään 
sormikkaat rukkasiin.
-70 astetta: Jääkarhut lähte-
vät Pohjoisnavalta. Pyhämaan 
koululla pidetään pilkkimesta-
ruuskilpailut.
-75 astetta: Joulupukki lähtee 
Napapiiriltä. Kalastajat läm-
mittävät sormiaan avannossa ja 
laskevat lakin korvaläpät alas.
-250 astetta: Alkoholi jäätyy. 
Kalastaja suuttuu.
-268 astetta: Helium muuttuu 
nestemäiseksi. Kalastajan kusi 
jäätyy kaareen.
-270 astetta: Helvetti jäätyy.
-273,15 astetta: Absoluuttinen 
nollapiste. Kaikki alkeishiuk-
kasten liike lakkaa. Kalastajat-
kin myöntävät, ett ei sunkkan 
tääll ol kylmä, pistäst toinen 
kossu sulama...

Tarpeellisia ja hyödyllisiä neu-
woja ja ojennusnuoria tervey-
den varjelemiseksi ja saada elää 
isohon ikähän.

1. Uni eli nukkuminen on 
sangen hywä, kun se on 

kohtuullinen, sillä se vaikuttaa 
teräwän ymmärryksen, hyvän 
muiston ja kewiän työn.

2. Likin ruokaa ja juomaa ja 
unta on lijkunta, aska-

roitseminen ja työn tekeminen 
sekä mielelle että ruumijille 
terweydexi.

3. Älä pidätä vettäs, tuulta 
tai muuta luonnollista 

tarwettas.

4. Harjaa eli kampaa usein 
pääsi, että aijwon lijat 

höyryt ulos pääsevät.

Konsti elää kauan

5. Kävele ja liiku jotain ylös-
noustuasi, että loka, joka 

yöllä on kokoontunut suolijiin 
laskeusi alaspäin persauxeen.

6. Että usein pugerata ja 
lääkityxiä nauttia on wa-

hingollinen: luonto tottuu wih-
doin niihin.

7. Juopumus wäkevistä juo-
mista tekee ihmisen lais-

kaxi ja uneliaaxi.

8. Suuri ja äkkinäinen vihas-
tuminen ja raskas pitkälli-

nen murhe ja huoli kuiwaawat 
myös ruumiin.

9. Iloinen mieli ja tyytywäi-
syys lisää ikää.

Wasassa 1786, Prändätty 
C.W. Londieerildä

Tänäkin talvena on monissa pi-
hoissa luotu huolestuneita sil-
mäyksiä katoille. Pudotetaanko 
lunta vai ei? Kas siinä aina yhtä 
vaikea kysymys. 

Lumi on hyvä eriste.
Vaari lapioi pakkaslunta sokkelin 
viereen pitämään kylmää poissa. 
Saman asianhan lumi ajaa ka-
tolla, joten ei ehkä kannata höt-
kyillä sen pudottamisessa. Ke-
väämmällä, kun aurinko alkaa 
lämmittää ja sulattaa katolla ole-
vaa lunta, kannattaa metrinen lu-

mipeite keventää pariinkymme-
neen senttiin tai alle, niin huolta 
kattorakenteiden vaurioitumises-
ta ei ole. 

Pari metriä lunta
Suomessa kattorakenteiden ylei-
sin mitoitus on 180 kg/m2. Se 
tarkoittaa, että kevyttä pakkas-
lunta voi katolla olla jopa pari 
metriä ja kosteaa lunta noin 90 
senttiä. Silkkaa jäätä katolla saisi 
olla vain parikymmentä senttiä, 
kun jään ominaispaino on noin 
0,9 kg/dm3. Jos numerot tuotta-

vat hankaluuksia, nyrkkisääntönä 
voi pitää, että kymmenen senttiä 
lunta vastaa yhtä senttiä vettä tai 
jäätä.

Ajankohtaista tietoa ja lumi-
kuormavaroitukset voi käydä 
tarkistamassa Suomen Ympäris-
tökeskuksen nettisivuilta osoit-
teesta www.ymparisto.fi .

Kuka pudottaa
Omasta kokemuksesta keho-
tan hankkimaan lunta pudotta-
maan ammattimiehet. He ovat 
tottuneet kulkemaan katoilla ja 

ammattilaisen taskussa on työ-
turvallisuuskortti ja fi rmalla va-
hinkovastuuvakuutus. Ammatti-
mies tietää lupien tarpeen ja osaa 
samalla tarkistaa esimerkiksi läpi-
vientien juuret ja pellitykset sekä 
räystäskourut, kattotikkaat ja lu-
miesteet.

Turvallisesti katolla ja 
maassa
Pudotti lunta sitten ammatti-
lainen tai reipas amatööri, pi-
tää turvallisuus aina varmistaa. 
Vaikka peltikatolta luiskahtaa 
huomattavasti helpommin kuin 
huopa- tai tiilikatolta, pitää kai-
killa katoilla varustautua asian-
mukaisin turvavaljain ja turva-
köysin. Maahan putoaminen 
tekee ihan yhtä kipeää putosit 
sitten huopa- tai peltikatolta.

Lapset ja kotieläimet kannat-
taa pitää sisällä ja varmistaa, että 
läsnä on koko ajan joku pitämäs-
sä ulkopuoliset poissa pudotus-
alueelta. Katolta putoava lumi 
tai jää tekee pahaa jälkeä ihmi-
seen osuessaan. Ja jos mahdollis-
ta, kannattaa myös välttää lumen 
pudottamista pensaiden tai ome-
napuiden päälle. 

Maj-Lis Krouvi

Saako olla 
lunta katolla

Lumenpudottajan kolme sääntöä: 1. Älä putoa. 2. Älä pudota lumityökaluja. 3. Eristä pudotusalue.
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Avoinna ti-pe 11-18 ja la 10-14.

HM Kirppis-Market

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

Myynnissä: käsinkudottuja villasukkia, 
vaatetavaraa, astioita, paljon leluja, 

taloustavaraa, linnun ruokintapönttöjä 
ym. ym.

Tervetuloa!

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

Hannu 02-5336220 ja Riitta-Liisa 02-6741447
www.valtaliikenne.com

Ostosmatka Tallinnaan

18.-20.2.  215€
Ostosmatka Tallinnaan

26.-27.3.  140€

Myydään
Hitsauskone, max. Ok 46 hit-
sauspuikoille.  Hp. 80 €. Puh. 
050-3245363

Käsienpesulavuaari. H.15 EUR. 
Puh. 050-3245 363

Maalarinteippiä, leveys 20cm. 
Puh. 050-3245 363

Suodatinkangasta, sopii maane-
ristämiseen, 10m paloina. 
Puh. 050-3245 363

Pellettiä 25 kg säkeissä, 9 €/säk-
ki, kotiin tuotuna Harjavallan 
alueelle. Puh. 050-3245363

Leppäpaneelia 2,50 pitkiä, 
12m2, hinta 13€/m2. 
Puh. 041-7289798

Astianpesukone Candy, käytetty, 
toimii, hinta 75 €. 
Puh. 041-7289798

Subarun moottori 1,6, malli 94, 
hinta 250 €. Puh. 041-7289798

Subaru Legasi vaihdelaatikko, 
hinta 90 €. Puh. 041-7289798

Arkkupakastin n. 250 litraa, käy-
tetty 75 €. Puh. 041-7289798

Liesituuletin Electrolux, vähän 
käytetty, h. 60 €. 
Puh. 041-7289798

Myydään  käytetty Lumilinko 
moottori 5 hv. 6+2 vaihdetta, 
uudet renkaat, ketjut. Hp. 390€  
Puh. 02-5372834

Myydään Plastic 2-3 kertaisella 
lasituksella ikkunoita tilaukses-
ta, tarjouksen mukaan. 
Puh. 041-7289798

Sekalaista
Otetaan vastaan pieni Jääkaap-
pi. Puh: 0500-597259

Vuokrattavana
Asuntoauto, H. 400 EUR/vko. 
Puh. 040-8435 293

Erikokoisia varastotiloja Porista 
Karjalankadulta. 
Puh. 040-5511163

Pikku-
KIRPPARI
Ilmoituksen voit jättää
internetissä osoitteessa 
www.turist.fi /bestseller

Varsinkin urheiluotteluiden selos-
tuksissa tulee sellainen tunne, että 
kehä 3:n ulkopuolella ei ole mi-
tään. Toimittajat usein vääristele-
vät lausunnoissaan maalaisia, joik-
si he meitä kutsuvat.

Jääkiekossa sen huomaa hyvin, 
esimerkiksi kun HIFK ja Ässät 
pelaavat, niin kerrotaan hesalai-
silla olevan ottelu vähemmän pe-
lattuna ennen ottelun alkua, se on 
niin kuin tasapisteet. Ja kun kui-
tenkin ottelun voittaa Ässät, niin 
ottelun jälkeen kerrotaan taas ti-
lanteen olevan tasan, kun on vie-
läkin se yksi ottelu pelaamatta ja 
myös voittamatta, ja piste-ero on 
4 pistettä. No se siitä, hesalaisil-
la on varmaan eri laskupää kuin 
muilla suomalaisilla.

On kulunut viikko. Maikka-
rin tulosruudussa tulee ainoas-
taan hesalaisten ottelusta kuvaa ja 

Leo-Pekka Tähti voitti 100 
metrin pyörätuolikelauksen 
maailmanmestaruuden Christ-
churchissa Uudessa-Seelannissa. 
Tähti paransi nimissään ollutta 
kisaennätystä aikaan 14,14 ja 
jätti toiseksi tulleen Thaimaan 
Saichon Konjenin 0,27 sekun-
nin päähän. Samalla viikolla 
Tähti kelasi 200 metrin kisas-
sa hopealle ajalla 25,25. Voitto 
meni Thaimaan Supachai Koi-

haastatellaan asiantuntijaa, joka 
kertoo vahvistuksista ko. jouk-
kueille, sekä kerrotaan, että Jyp 
johtaa ja Jokerit nousi 4:ksi. Ei 
kerrota mitään Hifk:n ja Ässien 
tasatilanteesta, koska ero on 7 
pistettä. Jokerien ja Ässien ero on 
19 pistettä.

On kulunut 3 viikkoa. Hifkillä 
vieläkin 1 ottelu vähemmän pe-
lattuna, mutta ero on 7 pistettä ja 
Jokerit-Ässät ero on 21 pistettä. 
Jokerit on kuudentena.

Meillä useilla on siellä Hesassa 
niitä omia jälkeläisiä, jotka ovat 
työn perässä sinne joutuneet ja 
joita varmaan ottaa päähän sa-
nonta ”Helsinki ei mittää”.

J Virtanen
Reportteri, kansakoulun käynyt 
tyhjäntoimittaja, ei mittää.

Nakkilan Viren miehet 
menestyivät SM-kisoissa
Viren  Jussi Simula hävisi 15 km:
n perinteisen hiihdon pronssin 
0,7 sekunnin erolla, ja sijoittui 
hyvin neljänneksi, kilpailun voit-
ti Sami Jauhojärvi.

Miesten SM-parisprintis-
sä  Nakkilan miehet Jussi Simula 
ja Tuomas Myllykoski sijoittui-
vat kuudenneksi, kilpailun voitti 
Kouvolan Hiihtoseuran kaksikko.

Tähti kelasi 
maailmanmestaruuteen

subille vain kahden sadasosan 
erolla.

Kyseessä oli Tähden ensimmäi-
nen maailmanmestaruus. Aiem-
min hän on voittanut 100 met-
rillä Euroopan mestaruuden sekä 
kultaa, edelleen voimassa olevalla 
mm ajalla 13,76, Pekingin Para-
lympialaisissa.

Uudessa-Seelannissa Tähden ja 
Konjenin jälkeen pronssille tuli 
Hollannin Kenny van Weeghel. 

”Hesalaiset ei mittää”,
muu maa jottai

Hiuskarvan varassa – Vaaran vetovoima
Vaara viehättää varsinkin nykyajan nuoria paljon. Nuorille tulee teini-iän 
myötä enemmän oikeuksia ja vastuuta, joten he haluavat kokeilla uusi 
asioita. Hyvä esimerkki tästä on ajeleminen. Kun 15-vuotiaana saadaan 
mopokortti, jotkut nuoret virittävät mopon saman tien kulkemaan 
vähintään 60 km/h. Toinen hyvä esimerkki on päihteiden käyttäminen. 
Alkoholin käyttö ja tupakointi ja pahimmassa tapauksessa siirrytään 
jopa huumeisiin.

Nuoret himoavat vaarallisem-
paa elämää, koska se tuo heil-
le mainetta ja kunniaa. He ha-
luavat myös kokeilla rajojaan, 
mitä pystyy ja uskaltaa tehdä ja 
mitä ei. Vanhempien on välil-
lä vaikea muistaa miten he itse 

kokeilivat rajojaan nuorempa-
na. Tämän takia vanhemmat 
ihmiset ihmettelevät nuorten 
käytöstapoja ja elämäntyyliä. 
Vanhempien tulisi kuitenkin 
muistaa joitakin asioita omasta 
nuoruudestaan.

Toisaalta, kaikki nuoret eivät 
halua elää vaarallista elämää. Jot-
kut nuoret haluavat elää fanta-
siamaailmassa, jonka videopelit 
ja internetti heille tarjoaa. Jot-
kut taas elävät monipuolisem-
paa elämää, kuten harrastamalla 
urheilua, omaamalla parisuhteen 
ja pärjäämällä hyvin koulussa. Ja 
onhan niitä myös sellaisia nuoria, 
jotka silloin tällöin tekee jotain 
normaalista poikkeavaa, mutta 
yleensä käyttäytyvät hyvin.

T: Kopy1

Myydään  käytetty Lumilinko
Moottori 5 hv. 6+2 vaihdetta, uudet renkaat, ketjut.

Hp. 390€  Puh. 02-5372834
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Onko oikein ministeri 
Pekkarinen ett ä jaetaan

EU:n Rakennerahastora-
haa isoille fi rmoille?

Kyllä se on oikein , 
sillä työllistämme.

Onko oikein, ett ä 
Nokia ja Metsä-

teollisuus saavat 
miljardeja?

Kyllä se on niin, 
ett ä pyörät pyöri-

vät hyvin.

Mutt a kun fi rmat pistä-
vät työntekijät ulos ja 
laajentavat ulkomaille.

Kyllä se on niin, 
fi rmat pysyvät 

kuitenkin Euroo-
passa, pyörät 

pyörivät.

Kyllä fi rmat varmaan 
tarvitsevat rahaa, kun 
pyörät pyörivät hyvin.

NAKKILA

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

TAIKURIKOULU 7-12 -
vuotiaille 21.2.2011, kello 
10-14  Viikkalan vanha kou-
lu. Osanottomaksu 10 €. Tai-
kurikurssilla opit monia erilai-
sia temppuja, esiintymistaitoja, 
mimiikkaa ja perehdyt taikurin 
rooliin. Kurssilla käytettävät 
taikavälineet saat kurssin pää-
tyttyä omaksi. Ohjaajana tai-
kurimestari Maarit Tiilikainen. 
Omat eväät mukaan ! Kurssin 
päätteeksi järjestetään huolta-
jille juhlanäytös klo 14. Sito-
vat ilmoittautumiset nuoriso-
toimistoon puh. 044 7475914 
viim.15.2.2011.

KUVATAIDEKISA 
JUHLAHUMUA!
Sarjat: 2-3 v, 4-5 v ja 6-vuo-
tiaat.
Työt tulee toimittaa kulttuu-
ritoimistoon viim. 28.2.2011. 
Yksi työ/osallistuja. Kisassa 
kolme teemaa: juhlat, kotini 
Nakkilassa ja rakkain lelu. Tee-
moista tulee valita yksi, josta 
työn tekee.  Kuvataidekisa on 
yksi Nakkilan 150 v juhlavuo-
den tapahtumista. Kisan töistä 
koostetaan näyttely maaliskuus-
sa kirjaston alakertaan. Jokai-
sessa sarjassa parhaat palkitaan. 
Lisätietoa Greta Muuri, puh. 
0447475915, greta.muuri@
nakkila.fi . Järjestäjä: Nakkilan 
sivistys- ja kulttuuritoimi.

HARJAVALTA

JÄÄKIEKKO, 
II-DIVISIOONA
Kuparikiekon edustusjoukkue, 
ottelut II-divisioonassa: la 5.2 
klo 16.30 UJK, ma 21.2 klo 
19.15 SoPa. Puustelliareena. Li-
put 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 pehmo-
lelun. Lipun hinta: 3/5 €, alle 
18-vuotiaat ja sotaveteraanit il-
maiseksi.

KOKEMÄKI

HIIHTOLOMAN TAIDE-
PAJA
21.2.-23.2.2011, Teljän Talo, 
Kilkunkatu 9. Materiaalimak-
su 20 €. Ilmoittautumiset va-
paa-aikatoimistoon puh. 040 
4886173. Ikäraja 8-14v. Piirre-
tään, maalataan ja askarrellaan. 

Mukaan eväät, sisätossut ja 
työvaatteet. Ohjaajana Chris-
tina Prepula. Lisätiedot: Eija 
Latvaniemi 040-4886173, eija.
latvaniemi@kokemaki.fi . Jär-
jestäjä: Vapaa-aikatoimi.

ULVILA

RYHMÄMATKA SM-liigan 
jääkiekko-otteluun Tappa-
ra-Ässät
15.2.2011 klo 16-23.
Ottelumatka Tampereelle SM-
liigan jääkiekko-otteluun Tap-
para-Ässät. Matkan hinta 20€.

KIUKAINEN

TYÖNÄYTÖSPÄIVÄ ener-
giapajun korjuusta ja haketuk-
sesta
10.02.2011 Köyliöntie 250, 
Kiukainen (Eura). Tapahtu-
massa korjataan istutettua 
energiapajua energiapuukouril-
la ja haketetaan sitä laikkahak-
kureilla. Kiukaisten maatalo-
usnaiset myyvät tapahtumassa 
makkaraa. Tapahtumaan on 
vapaa pääsy. Näytökset klo 
10.00-15.00

PORI

PORIN TEATTERI
Hallituskatu 14, lipun hinta: 
18/15/13€ Lipun myynti: (02) 
6344 840.
MIES JOKA KIELTÄYTYI 
KÄYTTÄMÄSTÄ HISSIÄ
To 10.2. klo 19, Porin Teatte-
rin pieni näyttämö. Rakkau-
della kerrottu tarina Helsingin 
Töölössä yksin asuvasta mie-
hestä ja hänen erikoisesta suh-
teestaan erääseen naiseen. Ja 
Grace Kellyyn.
ELLING
To 3.2., pe 4.2., ke 9.2., to 
17.2. klo 19, Porin Teatterin 
pieni näyttämö. Arkielämä on 
täynnä haasteita, laitoshoidon 
jälkeen kadulla käveleminen, 
kaupassa käyminen ja puhe-
limeen vastaaminen tuntuvat 
uhkarohkeilta teoilta. Liikut-
tavan lämminhenkinen näy-
telmä perustuu norjalaisen 
Ingvar Ambjornsenin bestsel-
ler-romaaniin Brodre i Blodet 
(suom. Veriveljet),
LINDA
La 5.2. klo 13, to 10.2. klo 19, 
pe 11.2. klo 13, la 12.2. klo 19, 
la 19.2. klo 13. Porin Teatterin 
päänäyttämö. Menestysnäytel-
mä “Linda ja Joel” saa jatkoa!

KUIN ENSIMMÄISTÄ PÄI-
VÄÄ
Ke 9.2. klo 19, la 12.2. klo 13, 
to 17.2. klo 19, pe 18.2. klo 
19. Porin Teatterin päänäyttä-
mö. Lepolan hoitokoti kamp-
pailee tehokkuusvaatimusten 
kanssa. Anna Krogeruksen 
teksti tarttuu erääseen nyky-
päivän kipeimmistä ongelmis-
ta, vanhusten hoidon heikke-
nemiseen.

Otsikoista poimittuja

Heikko euro nostaa bensan 
hintaa
”Kyll tarvii varmast vaihta 
valuta, ko euro tul kalliiks!”

Hyvä tikku ei takkua tu-
lenteossa
”Pittä vaihta tikk varma syt-
käri. ”

Itävaltalaislääkäri kopeloi 
suomalaishyppääjää
”Kopelo ko kopelo, ku ei 
käy käsiks, ni sit ols varma 
hurri. ”

Katainen haluaa enemmän 
talouskuria, vähemmän 
puhetta 
”No onks Katanenki tull jär-
ki, ku tollast ehdottaa, taita 
oll niit EU-höpinöitä.”

Kuusi tukehtui perinteisiin 
riisikakkuihin Tokiossa
”Onneks ei oll seitsemä.”

Lumi katkaisi pääministe-
rin junan matkan Jalasjär-
vellä
”Onneks Maril oll ulkovaat-
teet, et pääs bussii. ”

Lähijunia perutaan ja ly-
hennetään
”Ei aut vr:lt mikkä, lyhentä 
tai pidentä, tilann sama. ”

Maailman lihavin mies: 
Minua käskettiin pyöräi-
lemään
”Onneks ei kävelemää. ”

Mies aivasti luodin pääs-
tään
”Onneks ei ollu iso fl unssa, 
olis oll varma pomm. ”

Mieskin voi olla martta
”Voi sit mieski nimmee vaih-
ta.”

Myös Belgiassa erotaan 
kirkosta
”Ottaneet varma malli Suo-
mest. ”

Nänniä imenyt lääkäri sai 
potkut
”Aiva oikees, menis vaa na-
vettaa imee lehmii.”

Ojituksista haittaa metsä-
kanalinnuille
”Kyll sä siit selviät, ku lennä 
vaan yli oja.”

Paikkoja avoinna: Suomen 
Pankin pääjohtaja. 
Soittaa voi Timo Kallille.

Pajunköyttä
”Varma jota valett.”

Palanderille ruotsalaiskir-
vestä selkään
”Onneks ei suomalaist Fis-
karsi.”

Portugali sai lainaa, vaike-
udet jatkuvat
”Ei aut mikkä, kyll Kiinast 
rahhaa löyty.”

Seuraavalle hallitukselle jää 
valtava määrä asioita
”Liia lyhyt aika vanha hal-
lituksel 4 vuot, pittä varma 
lisät aika.”

Trafi : Autokatsastusten taso 
surkea
”Tarvii varmaa men katsastaa 
muille maille, vaik eesti.”

Tämä on tosi, sillä läpi 
vuoden, talvella 3 ja kesällä 
2 kertaa viikossa Kokemäen 
Pitkäjärvellä nämä lämpimän 
iloiset ihmiset saunovat 
ja pulahtavat hyiseen 
jääkylmään avantoon illassa 
puolentoista tai kahden ja 
puolen tunnin aikana 3-6 
kertaa.

He kuuluvat Kokemäen Avanto-
uimareihin, yhdistyksen pj. on 
Tapani Roukku Huittisista, jä-
seniä 2010 oli 98 henkeä kaikis-
ta lähikunnista, ikärakenne 4-93 
vuotta , ei ole ikärasismia, kaikki 
hyväksytään, on oma johtokun-
ta, johon kuuluu kahdeksan hen-
keä. johto täytyy olla ja säännöt, 
miten toimitaan, on saatu Lea-
der rahaa kiinteistö remonttiin 
ja mm. lämmitettäviin ulkomat-
toihin, jotka johdattavat uima-
rit kylmään avantoon ja takaisin 
saunan lämpöön.

Kiinteistön ja alueen omistaa 
Kokemäen Kaupunki, siellä on 
kaksi lämmintä sähkösaunaa, toi-
nen isompi ja toinen pienempi 
”huru-ukoille”, sosiaalitilat nai-
sille ja miehille. Yhdistys on toi-
minut kymmenen vuotta talkoo 
periaatteella, on omat merkatut 
saunamajurit ja saunasiistijät, 
sekä kerran kuukaudessa siivous-
talkoot.

Kaikki ovat tyytyväisiä
Jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi, ja 
kertamaksu 2 euroa, jäsenenetu 
on,  kuukauden viimeisen sun-
nuntain ilmainen avanto- ja sau-
namaksu, joka tarkoittaa kaikille 
jäsenille sitä että jäädään voiton 
puolelle, mutta miten käy mies 
avantouimareille?

Talven kylmin pakkanen uima-
reille on ollut 28 astetta celsius-
ta, kertoivat sen olleen jo liikaa, 
mutta avanto ja sauna oli silloin-
kin lämmin.

Keskimäärin iltaa kohti käy 
noin viisikymmentä henkeä 
avannossa, ja tuntuu siltä, että 
kaikki ovat tyytyväisiä paikkaan 
ja omiin palveluihinsa, sosiaali-
suutta joka henkeen.

J Virtanen

Avantouinti ei ole Avantouinti ei ole 
ihmisrääkkäystäihmisrääkkäystä

Saunalla
Pitkäjärven saunalla ne kokoontuvat illoin

jos nyt sattuu olemaan  tiistai taikka torstai milloin, 
niin ne miehet sekä naiset sinne kilvan rientää.

Olkoon sitten telkkarissa Brooge Logan taikka Tuulen viemää
tai vaik naapuri nyt kutsuis syömää juur paistettua rievää.

Mikä sinne vetää sillai, että pois ei voi olla,
jos sitten sataa vettä taikka lunta tai mittari on nolla

ei vaik olis 30 astet pakkanen? Näin vaan sanoi muuan akkanen.
 Siellä sitten ollaan ritirinnan

lautehilla saunan kun nyt hiki kasteleepi pinnan rinnan
 jos on peitos uimapuvun taikka karvan taajan taikka harvan

ja vaik ois kroppa laiheliini taikka lihavainen
niin  ei hätää mitään, jos lähteissäs oot ollu vaikka vihaavainen,

niin täällä haihtuu kaikki murheet turhat
jos on mieles käynyt vaikka murhat.

Siellä lauteilla nyt saunan heität pois sä kaiken kaunan sekä huolen,
jos on kyse talouden tai muun puolen

ehkä sydämen tää tumma suru, kun jättänyt on oma kullanmuru
tai itse olet tehnyt väärin kun näitä aina sattuu monessa kun häärin.

Täällä ne on saunassa nyt kaikki lauteil tohtorit ja maisterit
opettajat ja ihan opittomat niin kuin minä taikka sinä johtajat

nyt liikkeen että työn vaik minkä,
tääl on sama arvo kaikilla kuin maikilla.

Kiuas tuhauttaa aina väliin löylyn ja siinä samas kuulen jutun 
taikka huulen kun kierrellyt on joku monenkin maan kolkkia,

vaan, totta kai väillä on ihan smooltolkkia.
Sattuu niitä joskus hauskoja täs juttuja kun muuan mies

 meinannut ei kerran tuntee kaunista nyt  naista apteekissa ja sitten
hokas viimein eipä kumma, kun en ennen täällä Taikka missään

ookkaan nähnyt sua vaatteet päällä.
Joku aina muistaa senkin kun se ja se nyt katsoi sillai,
no sehän tiettään millai ja siitä sitten hauskaa piisaa.

Mut totta kai nyt joku viimein viisaa, nyt tää löyly mulle piisaa
kun jo ihan kärvennyn ja eikös mitä samalla jo syöksyy järveen nyt.

Siellä pulikoidaan aina hiukan. Minuuttikin monelle jo
tuo piukan, kun vesi näät on nollassa tai plus kaksi.

Sielt kun nousee ylös Väinöt taikka Antit, mitenkä nyt lie 
nuo Mandit niin hetken tuntuu kuin ois rautakanki.

Vaan miksi tämä hulluus moinen kun joku toinen
ilman muuta sanoo niillä vähän päästä viiraa.

Mut kun hiukan tiiraan tietoja tään Guuglen niin johan tiettään.

Sehän onkin merkillinen juttu kun näät kropassa nyt tässä
jos on sitten mies tää ronski taikka nainen viehee

niin siellä sisällä kun kiehee
hormooni tää Endorfi ini, joka siellä muuten on vaan kiinni.

Mutta sitten nousee käyttöön tullen ihan mielihyvän näyttöön 
 kun sä astut saunast veteen kylmään ja nouset taas nyt

lämpöön saunan hyvän, niin johan saat sä merkillisen rauhan.

Tietänee se Guugle vielä senkin, että jos on särky nivelen tai reuman
alkanut nyt runnoo polvia tai lonkkia, niin sieltä

syvältä nyt kehon löytyy piikkejä nyt monta kortisonia.
jotka sitten vievät pois nyt kipua  ja taas nyt kroppaas vipuat

vaikka hanges pitkin sekä poikin metsän sivua.
Meille suomalaisille on annettu tää ihme luojan

siis saunan sekä järven, että siitä ihan kiittää tahtoo Antti
että lue vaan tää juttu jos vaan kestää kantti.

Antti Koivuniemi
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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

Asiakkaitamme ovat mm. yritykset, kotitaloudet
ja asunto-osakeyhtiöt.

Ulvila, Nakkila, Harjavalta
Porin toimisto

Noormarkku

Ulvilan toimisto
(02) 6242 260

044 7052 259

044 7052 261

www.pdl.fi

Ota yhteyttä

ja pyydä
tarjous!

Bestsellerin voi lukea
myös netissä: 

www.turist.fi /bestseller

Erkki Tuomioja:

”Isoäitini Hella Vuolijoen monet kasvot”

Luentotilaisuus Nakkilassa 
Villilän studioilla maanan-
taina 31.1.2011.  Keskellä 
Nakkilan kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja Martti 
Pöysti, joka avasi tilaisuu-
den. Erkki Tuomioja (va-
semmalla) on tyytyväisen 
kuulijan käteltävänä. 

Tilaisuuden avasi Nakkilan Kun-
nanvaltuuston Puheenjohtaja 
Martti Pöysti, joka kertoi Hella 
Vuolijoesta tehdyn elokuvan teos-
ta, joista mm. kohtaukset vankila-
ajasta ja sahakohtaukset fi lmattiin 
Nakkilassa. Tähän tilaisuuteen 
osallistui yli 200 henkilöä.

Niin paljon aihetta
Illan henkilö, Erkki Tuomioja ra-
otti isoäitinsä monia tapahtumia, 
perustuen hänen 4 vuotta takai-
sin kirjoittamansa kirjan  ”Häi-
vähdys punaista” kertomuksiin.

Joskus, vuosia takaisin, kun oli 
puhetta elokuvan teosta isoäidis-
tään, hän toi julki, että ”ei ole 
mahdollista” tehdä elokuvaa, kos-
ka olisi niin paljon aihetta vaikka 
17 osaiseen dokumenttiin.

Hän kertoi isoäitinsä syntyneen 
Virossa 1886 Viljandin maakun-
nassa, kodin äidinkieli oli saksa ja 
vasta 8 vuotiaasta lähtien aletet-
tiin kotona puhua viron kieltä.

Nuorena tyttönä, 15 vuotiaa-
na Hella oli marssinut Postimees-
lehden  toimitukseen Tartoon 
ja vaatinut virolais-opiskelijoille 
oman kielen käyttöä opiskelussa. 
Samalla hän oli tutustunut Jaan 
Tönissöön, joka vaikutti häneen 

myöhemmin monella taholla.
Hella Murrik muutti 1908 al-

kupuolella Suomeen, sillä hän 
halusi Suomeen opiskelemaan. 
Myöhemmin hän tutustui Sulo 
Vuolijokeen, jonka kanssa hän 
avioitui. Heille syntyi tytär Vap-
pu.

Paljon merkittäviä miehiä
Hella osallistui myös poliittiseen 
toimintaan, hänen puheluitaan 
kuunneltiin valtiopoliisin kaut-
ta, jossa kerrottiin ”jonkunmoi-
sia joutavia juttelivat”. Puhelut 
tapahtuivat viron kielellä. Hella 
puhui neljää kieltä: saksaa, viroa, 
venäjää ja suomea.

Erkki Tuomioja kertoi isoäidin 
elämässä olleen paljon merkittä-
viä miehiä, ainakin neljä muuta 
kuin aviomies Sulo, jonka kanssa 
tuli ero myöhemmin. Samoihin 
aikoihin Hellasta tuli Suomen 
kansalainen.

Rauhan asialla
Nuorena naisena Hella meni työ-
hön myyntifi rman konttoristik-
si, ja siellä jonkun aikaa oltuaan 
perusti oman fi rman, Aunuksen 
Puu, joka teki puukauppaa ja loi 
omaisuutta itselleen.

Myöhemmin fi rma meni kon-
kurssiin 20-luvun lopussa. 1920 
luvulla hän kirjoitti näytelmiä 
Viron kielellä, ensimmäinen Suo-
men kielen näytelmä oli ”Niska-
vuoren Naiset”, jonka hän kirjoit-
ti nimimerkillä Juhani Tervapää.

Hän ei halunnut olla puolue ih-
minen, vaikka hänen kerrottiin 
olevan ”salonki kommunisti” 30 
luvulla hän vaikutti monella tahol-
la Suomen ja Neuvostoliiton suh-
teisiin, ja pyrki olemaan rauhan 
asialla, ja jatkoi kirjoittamistaan. 
Nimet O W Kuusinen, Yrjö Leino 
ja monet muut vaikuttavat henki-
löt olivat hänen lähipiiriänsä. 

Vankilaan maanpetoksesta
1939 Hella oli yhdessä Väinö 
Tannerin kanssa vaikuttamassa, 
ettei tulisi sotaa, mutta Suomen 
johto oli eri linjoilla, ja talvisota 
alkoi.

1942 hän tutustui, ja järjes-
ti Bertol Brechtille turvapaikan 
Suomesta, he kirjoittivat yhdessä 
teoksen ”Herra Puntila ja hänen 
renkinsä Matti”.

Jatkosodan alkaessa hänet tuo-
mittiin vankilaan maanpetokses-
ta, josta hän vapautui sodan jäl-
keen.

1945 hänestä tuli YLE:n Pää-
johtaja, jossa virassa hän perusti 
Radioteatterin,  Radio-orkesterin 
ja osallistiu hyvin  ohjelmatyö-
hön, väliin liikaakin osallistuen, 
josta sai myös moitteita. Myö-
hemmin 1949 hän joutui syrjään 
Yleisradiosta.

Kymmeniä näytelmiä
Sodan jälkeen Hella oli ehdolla 
eduskuntaan SKDL ehdokkaana, 
mutta jäi varaedustajaksi, ja 1946 
hän pääsi Kansanedustajaksi kah-
den vuoden ajaksi, jonka jälkeen 
hän vielä jatkoi näytelmäkirjaili-
jana, yhteensä hän kirjoitti kym-
meniä näytelmiä elämänsä aika-
na.

1940-luvun lopussa hän oli vai-
kuttamassa monessa asiassa silloi-
sen Suomen asioihin järjestämällä  
tilaisuuksia kodissaan.

1954 keväällä Hella Vuolijoki 
kuoli. Erkki Tuomioja oli silloin 
alle 8 vuotias.

Tiedot peräytyvät paljon hä-
nen äitinsä Vappu Tuomiojan 
muistelmateokseen ”Sulo, Hella 
ja Vappu” 

J Virtanen



PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
NAKKILA JA HARJAVALTA

Kodintekniikka Mattila  Siltakatu 2, Harjavalta, puhelin (02) 674 3400

www.teknisetmattila.net
Tarjoukset voimassa niin kauan kun tavaraa riittää!
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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 Noor-
markun alueilla

Erittäin edullisesti!
Vuonna 2010 jaoimme

1.200.000
suoramarkkinointituotetta, joten voimme 

hyvällä omallatunnolla sanoa, että

Meihin voit luottaa!

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

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

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

Tule katsomaan
malleja myymälään!

  120,-120,-alk.  120,-

Talvi-
ALE

Lämpimästi talven
Lämpimästi talven

tuuleen ja tuiskuun!
tuuleen ja tuiskuun!Lämpimästi talven

tuuleen ja tuiskuun!

Polkupyörän

täyshuolto

talvihintaan

50,-

  50,-50,-alk.  50,-
Kevään suksipaketit
Kevään suksipaketit!
Kevään suksipaketit!

Tule tsekkaamaanTule tsekkaamaan
Lumikengät ja retkiluistimetLumikengät ja retkiluistimet

ennen kuin loppuvat!ennen kuin loppuvat!

Tule tsekkaamaan
Lumikengät ja retkiluistimet

ennen kuin loppuvat!

LUISTIMIALUISTIMIA
Mission ja Graf

LUISTIMIA

Maailman kevein

moottorisaha!

MOOTTORISAHATMOOTTORISAHATMOOTTORISAHATSUKSIVOITEET
Vauhti Pikapito
Vauhti Pikaluisto

   199,-alk.  199,-
 20,-20,-20,-

2kpl yht.

RAIVAUSSAHATRAIVAUSSAHAT
Pakkasen
puremin
hinnoin!RAIVAUSSAHAT

STIHL MS 192     (ovh. 539,-)   Nyt  390,-

Nopea kiinteä vai 
kätevä liikkuva?

Esim. DNA Nettikaista 2M käyttö Suomessa 15 €/kk ja DNA Laajakaista 
kaapeli 10M 13,90 €/kk 24 kuukauden ajaksi (sis. DNA Nettikaista 2M 
24kk 15 €/kk (norm. 29,99 €/kk) + DNA Mokkula 0 € (norm.129 €) + DNA 
Laajakaista kaapeli 10M avaus 0 € (norm. 129 €) + 24 kk 13,90 €/kk (norm. 
alk. 38,21 €/kk) + modeemi 0 € (norm. 49 €) = 693,60 €) 24 kk:n sopi-
muksella. Voimassa 31.1.2011 asti. Edut koskevat uusia liittymäasiak-
kaita sekä niitä asiakkaita, joilla ei ole voimassa olevaa määräaikaista 
sopimusta ko. tuotteista. DNA Laajakaista kaapelin modeemi etu kos-
kee vain uusia liittymäasiakkaita. DNA Laajakaista kaapelin modeemi 
on noudettavissa DNA Kaupasta. DNA Mokkula toimitetaan postitse. 
Ilmoitetut nopeudet ovat teoreettisia enimmäisnopeuksia. DNA Netti-
kaistan teoreettinen enimmäisnopeus on saavutettavissa 3G-verkossa. 
Nopeus voi vaihdella riippuen mm. samanaikaisten käyttäjien määrästä, 
yhteyden laadusta ja tietokoneesta. 3G-verkon ulkopuolella EDGE- ja 
GPRS-nopeudet. Käyttö ulkomailla ja normaaliin teleliikenteeseen erilli-
sen hinnaston mukaisesti. Lisätiedot www.dna.fi

24 kk:n sopimuksella

Ota laajakaista tuplana. 
Surffaat missä haluat.

10M 2M

28,90
π/kk/24kk

DNA
Tuplakaista

Molempi parempi.

 28.2.2011

Tiskikoneet
PÖYTÄTISKARI Bosch
SKT 5102 SK, 1 kpl . . . . . . . . . . . (429,-) Nyt 260,-
Cylinda DM 93 SSXXL,
60 cm, teräs, 1 kpl . . . . . . . . . . . (1290,-) Nyt 650,-

Kylmäsäilytys
JÄÄPAKASTINKAAPPI, AEG
70355 SW,  alumiini, 1 kpl . . . . . (1485,-) Nyt 900,-
JÄÄVIILEÄKAAPPI, Rosenlew
RJKL 3741 X, 1 kpl . . . . . . . . . . (1065,-) Nyt 700,-
JÄÄVIILEÄKAAPPI, Helkama
JV 2217, 2kk käytössä . . . . . . . . . (590,-) Nyt 350,-

Mankeli
KOTIMANKELI
KM 60S W, 2 kpl  . . . . . . . . . . . . . (379,-) Nyt 239,-

Liedet
Cylinda SK652, 
60 cm, lattialiesi, 1 kpl . . . . . . . . . (785,-) Nyt 520,- 
Electrolux EKD 510500 W
induktiotaso, 1 kpl . . . . . . . . . . . (1125,-) Nyt 780,-
Gram EK 60-00 A,
60 cm, kiertoilmalla, 3 kpl  . . . . . .(789,-) Nyt 500,-

Erillisuunit
Cylinda IB 43 RF
teräs, 1 kpl . . . . . . . . . . . . . . . . . . (765,-) Nyt 400,-
Gram 1057-03 A
valkoinen, 1 kpl . . . . . . . . . . . . . . (535,-) Nyt 320,-
AEG E 412431 M
uuni+k-taso, Trendset . . . . . . . . (1475,-) Nyt 830,-

Imurit
Miele S 381, 1 kpl  . . . . . . . . . . . . (199,-) Nyt 120,- 
Philips FC 8917, 1 kpl . . . . . . . . . (199,-) Nyt 130,- 
Siemens VS 08 G 2422, 2 kpl . . . (379,-) Nyt 180,-
Electrolux Z90, juhlamalli,
testivoittajan isoveli, 3 kpl  . . . . . . (389,-) Nyt 270,- 

Viinikaapit
AEG SW 988204, 1 kpl . . . . . . (2490,-) Nyt 1000,-
Samsung RW 13 ER33, 2 kpl . . . (449,-) Nyt 250,-
Haier JC 826, 1 kpl  . . . . . . . . . . . (359,-) Nyt 190,-

Jääpalakone
Wilfa WIM 2, 3 kpl,
tarvitsee oman vesiliitännän  . . . . (649,-) Nyt 370,-

UUNI, Upo S 9000, teräs, kotimainen
KERAAMINEN TASO, Upo T 2400 
JÄÄVIILEEÄKAAPPI, Upo R 31850 S, teräs
PAKASTINKAAPPI, Upo F 28150 S, teräs
TISKARI, Upo D 65 DS, teräs

UUNI, Upo S 9000, teräs, kotimainen
KERAAMINEN TASO, Upo T 2400 
JÄÄPAKASTINKAAPPI, Upo RF 53220 S,
teräs, 2 kompressoria
TISKARI, Upo D 65 DS, teräs

2590,-2590,-2590,- 1990,-1990,-1990,-
Induktiotasolla
Upo HI 6420 S + 50,-

Induktiotasolla + 50,-

Yhteishinta
Yhteishinta
Yhteishinta
Yhteishinta

Yhteishinta
Yhteishinta
Yhteishinta
Yhteishinta

Nyt tehdään Nyt tehdään 
TERÄKSISTÄ PAKETTI-TERÄKSISTÄ PAKETTI-

kauppaa!kauppaa!

Nyt tehdään 
TERÄKSISTÄ PAKETTI-

kauppaa!

Liesituulettimet 
Appliance, 90 cm, lasilla .. .. ..(649) Nyt 250,-
Marcell, 50 cm, valkoinen . .. .. .(99,-) Nyt 45,-
Husqvarna QC 720, matala
370 m3/h, 70 cm, 3 kpl  .. .. .. ..(329,-) Nyt 70,-
Liesikupu, rosteri, 60 cm.. .. (429,-) nyt 180,-
Electrolux EFC 9620 X,
90 cm, teräs, talo huippu-
imuriohjaus, 3 kpl .. .. .. .. .. .. .. (725,-) Nyt 190,-

Myös upeita
Myös upeita

design-tuulettimia!

design-tuulettimia!

Halvalla menee,
Halvalla menee,

mutta menköön!
mutta menköön!

Huippulaatua! Paljon poistoja!

Huippulaatua! Paljon poistoja!

Tule hakemaan omasi!

Tule hakemaan omasi!

Halvalla menee,
Halvalla menee,

mutta menköön!
mutta menköön!

Huippulaatua! Paljon poistoja!

Huippulaatua! Paljon poistoja!

Tule hakemaan omasi!

Tule hakemaan omasi!


