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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

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

OLEN GIULIETTA
  JA MINUT ON TEHTY SAMASTA 
 AINEESTA KUIN UNELMAMME

www.alfaromeo.fi 

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 suoritus-

kykyä uuden sukupolven turbomoottoreilla. Olen Giulietta. Turvallisin koskaan testattu eurooppalainen 

kompaktin kokoluokan auto. Vuoden parhaalla uudella moottorilla. Tervetuloa tutustumaan.

EU-keskikulutus 4,5–7,6 l/100 km, CO
2
-päästöt 119–177 g/km. 

Kuvan auto erikoisvarustein. Hinta alkaen: autoveroton hinta 19.520,00 €,  

autovero 5.465,89 € sekä jälleenmyyjän toimituskulut 600 €, kokonaishinta 25.585,89 €.

Fiat grande punto air.

rahalle 
kunnolla 
vastinetta.
12.390

Jo entuudestaan hyvin varusteltuun Grande Puntoon tuli nyt 
vakiona ilmastointi. Kolmi- ja viisiovinen Grande Punto Air  
antaa kunnolla vastinetta rahoillesi.
Vakiona: Ilmastointi • ESP • Mäkilähtöavustin • CD/MP3/radio 
• Sähköikkunat edessä • Ajotietokone

SVH-hinta alkaen 10.085,00 €, autovero 2.305,51 €, kokonaishinta alkaen 12.390,51 €, toimi-
tuskulut 600 €, hinta yhteensä 12.990,51 € toimituskuluineen. EU-yhdistetty kulutus alkaen  
5,2 l/100 km, CO2-päästöt alkaen 123 g/km. Kuvan autossa erikoisvarustelu.

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

Taloudelliset ja tilavat
liikekumppanit.

Fiat Professional -hyötyajoneuvot eivät ole ainoastaan hyvännäköinen käyntikortti, vaan myös 
liikekumppani, jonka ansioluettelolla säästät sekä vaivaa että euroja. Esimerkiksi Fiat Groupin ke-
hittämää yhteispaineruiskutusjärjestelmää hyödyntävien MultiJet-dieselmoottorien alhainen kulu-
tus* ja CO2-päästöt** tuovat selvää kustannussäästöä. Lukuisten eri versioiden joukosta löydät 
juuri sinun kuljetustarpeitasi vastaavan auton. Ajoergonomiastaan tunnettu Fiat Professional -mal-
listo varmistaa myös, että työntekijät viihtyvät: nyt kaikissa malleissa on uusina vakiovarusteina 
ESP-ajonhallintajärjestelmä, ilmastointi ja radio/CD-soitin***.

Katso Fiat Professional -jälleenmyyjät www.fiat.fi.

2011
Fiat 

Doblò Van

Doblò Van
Hinnat alk. 19 992 €
Autovero alk. 3 826,94 €
Autoveroton hinta alk. 16 165 €

Fiorino
Hinnat alk. 17 989,52 €
Autovero alk. 3 284,52 €
Autoveroton hinta alk. 14 705,00 €

Scudo
Hinnat alk. 25 988,09 €
Autovero alk. 3 553,09 €
Autoveroton hinta alk. 22 435,00 €

Ducato
Hinnat alk. 27 291,98 €
Autovero alk. 3 136,98 €
Autoveroton hinta alk. 24 155,00 €

Doblò autovero alk. 3 826,94 €, autoveroton hinta alk. 16 165 €, kokonaishinta toimituskuluineen alk. 20 591,94 €, Fiorino autovero alk. 3 284,52 €,  autoveroton 
hinta alk. 14 705,00 €, kokonaishinta toimituskuluineen alk. 18 589,52 €, Scudo autovero alk. 3 553,09 €, autoveroton hinta alk. 22 435,00 €, kokonaishinta 
toimituskuluineen alk. 26 588,09 €, Ducato autovero alk. 3 136,98 €, autoveroton hinta alk. 24 155,00 €, kokonaishinta toimituskuluineen alk. 27 891,98 €.
*Keskikulutus (l/100 km): Doblò alk. 4,8–7,2, Fiorino 4,4–4,5, Scudo 6,9–7,6, Ducato 7,8–9,3. **CO2-päästöt (g/km): Doblò 126–166, Fiorino 115–119, Scudo 
181–200, Ducato 208–246. ***Ilmastointi lisävarusteena Doblò 1.3 MultiJet malleihin. Kuvan autot erikoisvarustein. Toimituskulut 600 €. Takuu 3 vuotta/100 000 km.

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.

Koeaja itsesi Tokioon!
Arvomme kaikkien helmi-

maaliskuussa uuden Swiftin 
koeajaneiden kesken 
n. 4 000 €:n arvoisen 

 viikon matkan Tokioon!
(sis. lennot ja majoitus 2 hlölle)

Tervetuloa 
koeajolle!
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* Suzuki Swiftille täydet viisi tähteä

n. 4 000 €€:n
 viikon matkanviikon matkan

s. lennot ja ma(sis. lennot j

TervTerv
koko

Täysin uusi
Suzuki Swift
Katso lisätietoja
www.suzuki.  /swift

UUSI SOPII SINULLE!

MEauto Espoo
Kuitinmäentie 30, 

puh. 0207 612 612, 
Ma-Pe 8-19, La 10-15

Suzuki Swift luokkansa
ylivoimainen voittaja

MONIMERKKITALO

Tangaroa Blue suojelee meriä

Sivu 6
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Se sota ei lopu koskaan

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

Lehden 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

Onko pakko tappaa
suomalaisia Afganistanissa?

Bestseller etsii osa-aikaista

MYYNTINEUVOTTELIJAA/
PUHELINMYYJÄÄ
Ulvilan/Porin alueelle.

Lisätietoja:
Jarmo Virtanen, puh. 0500 597 259 

TYÖTÄ TARJOLLA

Mitä pahaa Afganistanilaiset 
ovat tehneet suomalaisille, kun 
siellä on oltu sotimassa vuosi-
kausia.

Ei se auta surunvalitteluista, 
kun suomalainen sotilas kuolee 
siellä, ainoa mahdollisuus on 
lähteä pois, kun ei ole pakko 
olla. Suomalaiset on viety sin-
ne Yhdysvaltalaisten talutus-
nuorassa. Kyllä sinne lähtijöitä 
löytyy, aina on löytynyt, ei pal-
jonkaan pidä vihjata, kun sata-
määrin on sinne pyrkijöitä.

Minkä takia sinne mennään? 
Onko se kunnianhimo, ei ole, 
eikä tule olemaan. 

Mielestäni mennään, kun 
Yhdysvallat haluaa sinne mei-
dänkin sotilaita, ja nämä ”käty-
rit”, kuten Lipponen, Halonen, 
Häkämies, Stubb, Katainen 
ym. ovat sopineet, että sinne 
mennään, ja siellä ollaan, sen 
nyt tietää kaikki, että se sota ei 
lopu koskaan.

Surmattuja sotilaita on 2330, 
joista kaksi suomalaisia. On ol-
lut pelkkää sattumaa, kun ei 
ole enempää suomalaisia sur-
mattu, väijytykset ja tienvarsi-
pommit ovat lisääntyneet lähi-
aikoina.

Siellä ovat olleet Neuvosto-
liittolaiset, ja Naton joukot, jot-
ka ovat etsineet sieltä Osaman 
Bin Ladenia jo pian kymmenen 
vuotta.

Ja kun nämä ”viholliset” eivät 
ole mitään pahaa suomalaisille 
tehneet. Suomalaiset joutuvat 
loma- ja liike matkoillaankin 
pelkäämään, koska joku ryhmä 
järjestää sinut pois näistä ku-
vioista, eikä mene kauaakaan, 
kun ne tulee tänne.

Parempi tapa on elää rauhas-
sa täällä kotona, ja olla ystäviä 
muille ihmisille, eikä pyrkiä 
olemaan maailman napoja.

J Virtanen

Olen talven aikana vieraillut usei-
ta kertoja teillä, olen käynyt Eu-
rakoskella ja Paneliassa, myös 
muissa kylissä. 

Aina kun olen käynyt enti-
sessä keskustassa, on tullut mie-
leen miksi täällä on niin hiljaista, 
onko tämä totta.

Kun olen lukenut muista me-
dioista, että lukionne lopetetaan 
ja kuinka kauan menee kun ne 
vievät teiltä yläasteen, puhumat-
takaan muita kouluja. 

Aikoja ennen kuntaliitosta Eu-
ran kanssa, siellä oli ihan toinen 
meno, oli vilkkaampaa. Paneliassa 
kun olen vieraillut, niin siellä on 
toimintaa, liikkuu ihmisiä, autoja 
ja näkee liikettä teollisuusalueella, 
tulee mieleen ajat entiset, tilanne 
ei ole paljonkaan muuttunut.

Kuka muuten Kiukaisten kun-
nan sinne Euraan vei? Eikö näiden 
päättäjien pitäisi järjestää toimin-
taa, työpaikkoja ja uutta ilmettä 

teille. Kuntaliitoksen yhteydessä 
Euran kunta sai ison määrän eu-
roja. Mihin ne on käytetty? Olen 
katsonut Euran kunnan kotisivu-
ja ja sielläkään ei huomaa paljon-
kaan tapahtumia Kiukaisten asi-
oista ja toiminnasta.

Teidän alueellanne asukasmää-
rä ei varmaan ole paljonkaan vä-
hentynyt, alueenne sijainti on 
maantieteellisesti hyvä, myös hy-
vät liikenne-yhteydet joka suun-
taan.

Tiedottaako Euran kunta teil-
le mitään mitä tapahtuu kunnan 
alueella.? Bestseller-lehti jaetaan 
viikonloppuisin teille ja voitte 
käyttää lehteämme tiedotuskana-
vana monessa eri tarkoituksessa.

Ps. Onko kukaan halukas teke-
mään pikkujuttuja lehteemme? 
Soitto minulle, 0500 597 259.

J Virtanen

Ex Kiukainen, entinen kunta

Homma on hoidettu!
Rajatonta riemua kirpeässä pakkasessa.
Penkkarikuvat: Nakkilan lukio.

JÄTEKAIVOJEN TYHJENNYKSET
Nopeasti ja tehokkaasti !

Petri Luotola P. 0400-125303

Pikkulinnut puhelinlangalla:

- Mikä sinua naurattaa?

- Kun ne puhuvat Porin murretta ja se 
  kutittaa niin jalkapohjiani.

TIPUTELLEN

Krista L, 2011
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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

kulmien muotoilu ja värjäys 14,00 
ripsien värjäys 9,00

•
•

Tervetuloa toivottaa
Tervetuloa toivottaa

VirpiVirpiTervetuloa toivottaa

Virpi

Nyt MyynnissäMyös
Nyt MyynnissäMyös

Anitan Proteesiliivit!
Anitan Proteesiliivit!Nyt MyynnissäMyös

Anitan Proteesiliivit!
KeväänKevään
uutuus-uutuus-

uimapukujauimapukuja
saapunut!saapunut!

Kevään
uutuus-

uimapukuja
saapunut!

Kulmat ja kurvit kuntoon jo 16 vuottaKulmat ja kurvit kuntoon jo 16 vuottaKulmat ja kurvit kuntoon jo 16 vuotta

Nuoruus
Ei ole aina ollut helppoa Arvin 
elämä, on sairastettu aivokalvon-
tulehdus, unohtunut postin haku 
reissu, epäonnistunut patalap-
pujen teko Peltomaan koululla, 
opettajan kanssa ei aina sujunut 
hyvin.

Nuorena poikana hän raken-
si tuulimyllyn ja siihen gene-
raattorin ja myi sähköä ladatta-
viin radioakkuihin. Hän kasvatti 
myös kuttuja, teki maidosta ku-

tunjuustoa ja kävi polkupyörällä 
myymässä sitä Porissa asti.

Talvisodan aikana 13-vuotiaa-
na hän oli halkometsässä ja teki 
parhaina päivinä 2 mottia hal-
koja.

40-luvun alkupuolella Arvi oli 
harjoittelemassa Hakalan Pajas-
sa Hormistossa, korjaten mm. 
polkupyöriä. Hän pääsi pajal-
ta Poriin ostamaan varaosia pol-
kupyöriin, oppi hitsaamaan, ja 
korjaamaan monenlaisia laitteita. 

Metsästys kuului nuoren miehen 
harrastuksiin.

Oma yritys
Sotaväen käytyään ja avioidut-
tuaan Arvi vuokrasi Nakkilan 
kirkolta pajan yhdessä siskon 
miehen kanssa ja myöhemmin 
pajarakennuksen Soinilasta, jon-
ne hän oli perheen perustanut. 
Pajassa tehtiin hevosen kengi-
tyksestä lähtien kaikenlaisia me-
tallialan töitä. 

Yritystoiminta oli alkanut. 50-
luvulla Arvi rakensi omakotita-
lon Soinilaan Musakan metsään 
ja myöhemmin samaan paikkaan 
konepajarakennuksen. Firma 
kasvoi monilla lisälaajennuksilla 
ja työt olivat eri puolilla Suomea 
isoissa yrityksissä. Dodge-auto oli 
monilla liikeneuvottelu matkoilla 
mukana.

Olin Konepajan töissä 70-lu-
vulla Kokkolassa ja hoidin vii-
konloppuisin työkalujen kulje-
tusta, ja huoltoa. Kerran kun olin 
käymässä Kiviojalla, kerroin et-
tei se iso hitsauskone toimi. Sii-
hen Arvi tokaisi, ”Hitsaa vaikka 
itse sillä koneella”. Sanonta sopi 
naulankantaan, koska en osannut 
hitsata, vaikka 60-luvun lopulla 
olin ollut kursseilla konepajalla. 
Arvi kertoi myöhemmin rakenta-
neensa sen koneen jo vanhan pa-
jan aikana 50-luvulla.

Neuvostoliiton kaupat 
70-luvulla tehtiin paljon teolli-
suushalleja Neuvostoliittoon ja 
fi rman kirjoissa oli parhaimmil-
laan yli 250 työntekijää. Firman 
nimi oli muuttunut Nakkilan 
Konepaja Oy:ksi.

Hän kävi yli 100 kauppaneu-
vottelua Neuvostoliitossa. Arvi 
on ollut koko ikänsä hyvin sosi-
aalinen ja hänen on ollut help-
poa ystävystyä ihmisiin ja tehdä 
sopivia kauppoja. Matkoillaan 
hän tutustui useihin merkittäviin 
henkilöihin ja ystävyyssuhteet 
jatkuivat pitkään.

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen
Arvi Kivioja on ollut periaatteen 
miehiä koko ikänsä. Hän on toi-
minut ja auttanut työväenliik-
keen toimintaa Nakkilassa niihin 

päiviin asti, kun hänet erotettiin 
puolueesta. Arvi on ollut Koulu-
lautakunnan puheenjohtajana 23 
vuotta. 

Konepaja toiminta laajeni, os-
tettiin kunnalta Villilän Karta-
no, tehtiin isot hallit ja jatkettiin 
Neuvostoliiton kauppaa. Kaikki-
aan Neuvostoliittoon tehtiin te-
räshalleja 5030 kappaletta.

Päivittäin lähti 12 junanvau-
nua. Kartanoon tehtiin isot re-
montit ja työt jatkuivat ko-
nepajalla. Ilmassa oli pientä 
kilvoittelua Reposen Konepajan 
kanssa.

Kun reissuja oli paljon, niin 
sattui myös ”Nakkilan isännille” 
paljoin kommelluksia. Silloiseen 
kunnan johtoon ei aina välit ol-
leet lämpimät, sillä yrittäjän asiaa 
ei aina ymmärretty.

Arvi avioitui Eijan kanssa ja 
heille syntyi tyttö, jolla on jo oma 
perhe. Konepaja siirtyi Raimo-
pojan johtoon ja sen jälkeen Ar-
vin elämä on ollut paljolti kesä-
mökkeilyä Korppoossa ja Luvialla 
ja on hoidettu vanhoja ystävyys-
suhteita Suomessa ja naapuri-
maassa. 

Vieläkin eläkkeellä ollessaan 
hän on kiinnostunut ja seuraa 
tarkkaan yhteiskunnallisia tapah-
tumia. Metsästys harrastus on jo 
loppunut, ei olla enää hirvijah-
dissa syksyisin.

Tämä kertomus on tehty pal-
jolti Matti Lehtimäen kirjoit-
taman ”Teollisuusneuvos Arvi 
Kivioja, Uotinmäen yliopiston 
kasvatti” -kirjan mukaan.

85-vuotisonnittelut Arvi Kivi-
ojalle! 25.2.2011 juhlitaan Vil-
lilän Kartanossa.

J Virtanen 

Arvi Kivioja:
Uotinmäen kulmilta 
teollisuusneuvokseksi

Arvi kotinsa (entinen Musakan talo) olohuo-
neessa. Näissä tiloissa Arvi kävi ensimmäi-
sen kerran noin 60 vuotta takaisin tontti-
kauppoja myöhemmin neuvotteluja tehtaan 
alueen kaupoista.
Arvi on myös antanut kotinsa käyttöön useita 
kertoja kauppaneuvotteluille, joista on tullut 
Nakkilan Konepajalle työtä.

Onko kotikulmillanne tarvetta 
esimerkiksi leikki- tai pelikentti-
en, nuorten harrastustilojen, las-
ten luontoreittien tai uimarannan 
kunnostamiselle? Onko kylällä 
innostuneita skeitti- tai temp-
pupyöräharrastajia, joilta puut-
tuu kunnon harjoituspaikka? Tai 
ehkä lemmikkien temppuradal-
le olisi käyttöä? Vai onko harras-
tusvälineiden puute esteenä toi-
minnalle? Olisiko mediakerhoon 
tulijoita, mutta välineet puuttu-
vat? Onko yhteinen treenikämp-
pä vailla soittimia tai puuttuvat-
ko lasten joukkueelta urheilu- tai 
pelivälineet?

Harrastuspaikkojen 
rakentaminen ja kunnostus
Vuonna 2011 Karhuseudul-
la panostetaan erityisesti lapsiin 
ja nuoriin. Karhuseudun koti-
kulmat nuorille -hankkeen ta-
voitteena on lasten ja nuorten 
harrastus- ja vapaa-ajanvietto-
mahdollisuuksien lisääminen. 
Hankkeen avulla tuetaan yhdis-
tysten pieniä investointeja esi-
merkiksi harrastuspaikkojen ra-

kentamiseen ja kunnostamiseen 
tai yhteisten harrastusvälineiden 
hankintaan. 

Vähällä byrokratialla
Toteuttajina lasten ja nuorten 
kanssa voivat toimia esimerkiksi 
urheiluseurat, vanhempainyhdis-
tykset, kulttuuri- ja kyläyhdis-
tykset, lasten- ja nuorten järjestöt 
sekä muut harrastusyhdistykset. 

Karhuseutu toimii yhteis-
hankkeen rahoittajana ja yhteis-
työkumppanina. Toteutettavat 
toimenpiteet voivat olla koko-
naiskustannuksiltaan noin 600 
eurosta ylöspäin, josta yhdistyk-
sen maksettavaksi jää parhaim-
millaan vain muutama kymppi. 
Nyt on siis hyvä mahdollisuus 
päästä toteuttamaan hyviä lasten 
ja nuorten projekteja ilman yh-
distykseltä vaadittavaa suurta ra-
hallista panostusta. Hyvä idea ja 
hieman talkoohenkeä voi tehdä 
nuorten toiveista totta!

Karhuseutu tukee myös lasten 
ja nuorten omien tapahtumien 
järjestämistä Karhuseudun veto-
voima -hankkeen puitteissa. 

Karhuseudun kotikulmat nuo-
rille -hanke on Karhuseudun 
oma yhteishanke, joka mahdol-
listaa yhdistykselle helpon tavan 
osallistua Leader-hankkeeseen 
mahdollisimman vähäisellä by-
rokratialla. Yhdistysten apuna ja 
tukena on hankekoordinaattori 
koko projektin ajan, eikä aikai-
sempaa kokemusta Leader-maa-
ilmasta tarvita. 

Haku päättyy maaliskuussa
Hakuaika on 1.1.2010-14.3.2011 
ja varsinainen toteutusaika ensi 
kesänä. Ota yhteyttä ja kerro ide-
astasi!

Varsinaisen valinnan toteutet-
tavista hankkeista tekee Karhu-
seudun hallitus. 

Lisätietoja:
Raisa Ranta, hankeneuvoja 
raisa.ranta(@)karhuseutu.fi , 
p. 044 522 5797

----------------------------------------
Lähde:
www.karhuseutu.fi 

Leader-rahaa lasten ja 
nuorten harrastustoimintaan

Nyt on mahdollisuus ko-
hentaa lasten ja nuorten 
harrastusmahdollisuuk-
sia Leader-rahoituksella. 
Karhuseudun kotikulmat 
nuorille -hankkeesta 
voi hakea rahaa vaikka 
treenikämpän kunnosta-
miseen tai soittimien han-
kintaan, mutta kannattaa 
toimia nopeasti, sillä haku 
päättyy jo 14. maalis-
kuuta.

Kansainvälistä naistenpäi-
vää on vietetty 8. maaliskuu-
ta 1900-luvun alkupuolelta 
lähtien. Vuonna 1975, kun 
sitä vietettiin kansainvälisenä 
naisten vuotena, Yhdistyneet 
kansakunnat vahvisti päivän 
vieton, ja se sai samalla nimen 
”Yhdistyneiden kansakuntien 
naisten oikeuksien ja kansain-
välisen rauhan päivä”.

Kansainvälinen naistenpäivä 
8.3. on suuri juhla myös Ve-
näjällä, sitä on vietetty siellä 
jo kauan. Se on yleinen va-
paapäivä töistä, myös miehil-
lä on vapaata, ja sitä juhlitaan 
ravintoloissa ja kodeissa pit-
källe seuraavalle vuorokau-
delle. 

Kansakuntien 
naisten 
oikeuksien ja 
kansainvälisen 
rauhan päivää
8. maaliskuuta
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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

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 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.

MyydäänMyydään

OstetaanOstetaan

Asunto-onAsunto-on

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

HS Saneeraus & MaalausHS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila

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

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

VuokrataanVuokrataan

ILMOITA, puh. 0500 597 259

MAAHANTUOJA:
Covire Oy, Nakkila
Puhelin 0500 597 259

Tilaukset nyt, toimitukset keväällä ja 
kesällä, myös asennettuna!

- Valmistettu 15 vuoden kokemuksella
- ISO laatusertifi kaatti
- Uusi systeemi, muovi-teräsrunko karmissa

Karmeissa 45 erilaista väri vaihtoehtoa
Kirkkaat tai tummennetut lasit
Kiinteänä ja avattavana
Kaksinkertaiset lasit, vahvuus 24 mm
Kolminkertaiset lasit, vahvuus 44 mm
Lukittavina esim. lastenhuoneeseen
Sivulle liukuvana esim. keittiöön
Oikealta, vasemmalta tai ylhäältä avautuvana

Tarvikkeina:
- PVC Ikkunalaudat sisälle
- Hyttysverkot
- Vesipellit

Myös lasitetut parvekkeen ovet

•
•
•
•
•
•
•
•

Nyt on aika
vaihtaa ikkunat

Luotettava ja laadukas IKKUNAMAAILMA!

Ikkunamaailman uudet tuulet!

Ikkunat maksavat asennettuina noin puolet
Suomessa tuotettujen ikkunoiden hinnasta.

OTA YHTEYTTÄ, TEEMME TARJOUKSEN!
Huomioi myös kotitalousvähennys!

ISO laatusertifi kaati

Harjavalta, Ollilankatu 
(Sirkankadun kulmassa). 
Omakotitontti 1400 m2, 
kunnallistekniikka tontilla.
Hp. 4000 €
Puh. 040-8435293

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

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

Vesivahinko tai re-
montoitava talo Satakun-
nasta   Puh. 040-8435293

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

Vanhoissa rintamamiestaloissa 
energiataloudellisuus on usein 
huono. Lisäeristys on tietysti 
hyvä ratkaisu, mutta korjauksen 
yhteydessä kannattaa huomioida 
myös ikkunat. Ikkunat ovat usein 
huonossa kunnossa: ikkunoiden 
lämmöneristävyys on huono, pe-
seminen saattaa olla hankalaa, 
eikä ikkunoissa välttämättä ole 

sälekaihtimia. Vanhat ikkunat voi 
toki kunnostaa ja tiivistää, mutta 
ikkunoiden uusiminen parantaa 
samalla vanhojen talojen ener-
giataloudellisuutta ja asunviih-
tyisyyttä. Mikäli vanhat ikkunat 
ovat arkkitehtonisesti merkittäviä 
talon olemuksen kannalta, kun-
nostus on hyvä vaihtoehto, mutta 
monet 50-70 lukujen aikana asen-

netuista ikkunoista eivät edellytä 
säilyttämistä. Ikkunat ovat myös 
korvattavissa ulkonäöltään lähes 
samanlaisilla ikkunoilla, jolloin 
talon ulkonäkö säilyy ennallaan. 
Seuraavassa erään rintamamiesta-
lon ikkunoiden uusimisen toteu-
tuksesta.

Ikkunat 1940 ja 1960 luvuilta
Remontointikohteen vanhat ik-
kunat olivat aikakautensa mu-
kaisesti kaksi lasiset, joiden läm-
möneristävyys jää kauaksi tämän 
hetken vaatimuksista. Alakerran 
ikkunat olivat peräisin 40-luvun 
lopulta ja niissä oli vielä vanhat 
tuplat käytössä. 

Ikkunat vaihdettiin kahdessa 
vaiheessa. Ensin vaihdettiin ala-
kerran vanhat 40-luvun lopun 
puusepäntekoiset ikkunat, mutta 
yläkerran 20 vuotta nuoremmat 
saivat jäädä ja ne kunnostettiin. 
Sittemmin asukkaat mieltyivät 
uusiin ikkunoihin ja syntyi päätös 
myös yläkerran makuuhuonei-
den ikkunoiden vaihdosta. Nämä 
ikkunat olivat peräisin 60-luvun 
alkupuolelta, jolloin yläkertaan 
oli toteutettu sisäinen laajennus, 
ullakkotiloihin tehtyjen makuu-
huoneiden muodossa. Vanhat 
ikkunat oli maalattu hiljattain ja 
tiivisteet oli uusittu, mutta ikku-
noiden avaaminen oli hankalaa ja 
vanhat helat olivat huonossa kun-
nossa. Ikkunoissa ei myöskään ol-
lut sälekaihtimia. 

Uudet ikkunat ovat MSE-tyyp-
piset kolmilasiset lämpöikkunat 
joten lämmöneristävyys on huo-
mattavasti edeltäjiään parempi. 
Samalla ikkunoihin tilattiin säle-
kaihtimet.   

Ikkunat Ikkunat 
remonttiinremonttiin

Miksi suutarit ovat juoppoja? 
- Ammattitauti. Kenkien  teko-
ohjeessa sanotaan: “Kun kenkien 
teko aloitetaan, OTETAAN TU-
KEVAT POHJAT...”

Miksi kutsutaan isoa töppäystä 
Pauligilla? 
- Juhlamokaksi. 

Minkälaisista alaisista yritys-
johto pitää? 
- Johdonmukaisista. 

Miksi suntio lukitsi kirkon 
ovet? 
- Seudulla liikkui Raamatun 
kääntäjä. 

Kuka oli skotlantilaisten esi-
isä? 
- Förskotti. 

Miksi tanssinopettaja otti lo-
parit? 
- Hän ei kestänyt sitä rumbaa. 

Mistä äänekäs kissa tunnetaan? 
- Mausta. 

Miksi masokisti nauttii kesä-
lomasta? 
- Silloin aina sattuu ja tapahtuu. 

Miksi kannibaali ei ottanut 
lopareita? 
- Työnantaja tarjosi lämmintä 
kättä. 

Mitä dementiapotilaat laulavat 
jouluna ? 
- Koska meillä on joulu? 

Mikä on puolalaisen orkesterin 
kokoonpano ? 
- Kosketinsoittaja, vokalisti ja 
konsonantisti. 

Mitä kannibaalit huutavat saa-
liin yrittäessä karata? 
- Ottakaa varras kiinni! 

Mitä kannibaali huutaa?
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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

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

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 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

Ostetan
Mummonmökki. Edullinen. 
Puh. 050-3245363

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

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


���������

LÄHETÄ JUTTU 
TAI JUTTUVINKKI
bestsellermainos@gmail.com,
tai soita 0500 597 259.

Ihmiset väittävät, että lapset 
aikuistuvat nykyään yhä nuo-
rempina. Tämä ei pidä mieles-
täni paikkaansa. Olen itse tei-
ni-ikäinen ja olen huomannut 
itsessäni ja ikätovereissani vielä 
huomattavaa lapsellisuutta. Tei-
ni-ikäisille ei saa mielestäni an-
taa liikaa vastuuta eikä heidän 
päättelykykyyn kannata täysin 
luottaa.

Nuoret aikuiset
Esimerkiksi koulussa opetta-

jat antavat mielestäni ihan liikaa 
tehtäviä kotiläksyiksi. Valituksia 
tulee, jos on tehnyt läksyt huo-
nosti tai ei ole lainkaan tehnyt 
niitä. Sitten ihmetellään miksi 
lapset aikuistuvat yhä nuorempi-
na. Totuus on kuitenkin se, että 
lapset ”aikuistuvat” yhä nuorem-
pina vain sen takia, että heille 
annetaan ihan liikaa vastuuta.

Lapsia tulisi kohdella lapsina vie-
lä 12-vuotiainakin. Heille ei pitäi-
si antaa niin paljon mm. koulun-
käyntiin liittyvää vastuuta. Kotona 
lapsille tulisi mielestäni antaa viik-
korahaa vielä niin kauan kunnes ol-
laan täysi-ikäisiä. Ei murrosikäinen 
vielä osaa ottaa vastuuta työelämäs-
tä, hyvä jos koulussa pärjätään.

Kopy1

Lapsille annetaan liikaa 
vastuuta ihan liian nuorena.

Tilausajo liikennettäTilausajo liikennettä
KOKO KESKI-SATAKUNNAN ALUEELLAKOKO KESKI-SATAKUNNAN ALUEELLA

Kiukainen-Kokemäki-Harjavalta-Nakkila-UlvilaKiukainen-Kokemäki-Harjavalta-Nakkila-Ulvila

KYSY TARJOUS !KYSY TARJOUS !

Karjalankatu 7 (ent. Lounainen Linjakatu) avoinna MA-PE 9-17

Vaikka terassivaneriksi!

Tästä tukeva työpöytä:

Uusippa peräkärryn pohja!

Paikat järjestykseen! 

Ostimme uuden erän

18 mm MÄNTY-

LIIMAPUULEVYÄ! 

Vielä vanhaan hintaan!

Työtasot uusiksi!

9 mm harmaa
mutterikuvio/
ruskea
filmivaneri
1250 X 1610 mm

Erä II-laadun
IKI-työtasoja
600x3050

Ympäripontattu
22 mm lattia-
lastulevy
600x2400 mm

“Sovella”
hyllynkannakkeet 
ja seinäkiskot
20% alennuksella
esim. 1,5 m kisko 4€ (5,00€) ja tuettu
40 cm kannake 2,80€ (3,50€)

Tosi vahva 40 mm
vaalea vaneri
950x2150 mm

9  mm
filmi/viiravaneri II
1250x2500

Värilliset
melamiinihyllylevyt
valkoisen hinnalla
Värit: tumma pähkinä, tammi,
koivu ja harmaa

LOPUT OHUTVANERIT
PUOLEEN HINTAAN -50%

0,4 mm, 1,5 mm, 1,8 mm

ÄÄNIERISTEVANERIA
VENEEN KONEKOPPAAN!

Palaparatiisista edullisia
FILMIVANERIN SOIROJA & PALOJA!

kpl

kplkpl

kpl

kpl

kpl

kpl

570x2500

15€

50€

12€

12€

17€

-20%

33€

30€

19€

3750

400x2500

15€

20€

Työkyvyttömyyseläkkeen saa-
jat voivat maaliskuusta alkaen 
ansaita 687,74 euroa kuukau-
dessa ilman, että se vaikuttaa 
heidän eläkkeeseensä. Tuloraja 
nousee lähes 90 euroa. Tulora-
jan ylittyessä eläke jätetään ny-
kyiseen tapaan lepäämään.

Lainmuutos tulee voimaan 
1.3.2011 ja on voimassa vuo-
den 2013 loppuun. Tulorajan 
nousu koskee sekä kansanelä-
kelain että työeläkelakien mu-
kaisia työkyvyttömyyseläkkeitä 
ja työkyvyttömyyden perusteel-

la myönnettyjä takuueläkkeitä.
Uusi 687,74 euron ansainta-

raja on samansuuruinen kuin 
täysimääräinen takuueläke. 
Nykyisin ansaintaraja on 600 
e/kk. Ansaintaraja tarkistetaan 
vuosittain, ja se pysyy myös 
jatkossa takuueläkkeen suurui-
sena.

Ansaintaraja ei koske työ-
kyvyttömyyseläkkeellä olevia 
pysyvästi sokeita tai liikunta-
kyvyttömiä. Työkyvyttömyys-
eläkettä ryhdytään maksamaan 
ilman uutta hakemusta niille 

eläkkeensaajille, joiden työky-
vyttömyyseläke on lepäämässä 
ja joiden työansiot ovat enin-
tään 687,74 e/kk veroja vähen-
tämättä. Työansioiden määrän 
selvittämiseksi Kela voi lähet-
tää kotiin kirjeen, jonka muka-
na oleva lomake tulee palauttaa 
täytettynä ja allekirjoitettuna 
Kelaan. 

Viime vuoden lopulla Ke-
lan työkyvyttömyyseläkettä sai 
lähes 166 000 henkilöä. Noin 
250 henkilön eläke oli lepää-
mässä työnteon takia.   

Työkyvyttömyyseläkkeen 
saajan tuloraja nousee

Nakkilan Viren Jenna Jokela 
oli SM-hallien naisten 60 met-
rin kakkonen ajalla 7,60.

Jokelan hopeamitalilla pal-
kittu juoksu ei päättynyt hyvin, 
sillä pohkeen seudulle syntyi 
vamma, jonka diagnoosi vaatii 
tarkemman tutkimuksen. Ensi 

Jenna Jokelalle SM-hopeaa
viikonlopun nuorten SM-hal-
likisat ovat vahvasti vaakalau-
dalla. 

Finaalin yllätysmestariksi tuli 
Turun Tovereiden Milja Thu-
resson kahden sadasosan erolla 
Jokelaan. 

Jenni Jokinen juoksi myös al-

kuerässään erinomaisesti, mut-
ta vaivainen sadasosa pudotti 
hänet kuuden finalistin jou-
kosta. Hänen aikansa oli 7,73, 
joka sivuaa hänen hallikauden 
kärkitulostaan. Jokisen kisat 
jatkuvat nuorten SM-kilpai-
luissa.  

Bestsellerin voi lukea
myös netissä: 

www.turist.fi /bestseller
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Jartin Jurinat TAPAHTUMIA

Herra ulkoministeri 
Stubb, oliko oikein 

tämä  noott i Venäjän 
johdolle?

Kyllä se oli oikein, kun 
kielsivät tontt ikaupat 

raja-alueella.

Olett eko me-
nossa sopimaan 

kaupoista?

Kyllä minä menen 
neuvott elemaan 

kuvernöörien 
kanssa.

Tarvitaanko Suomessa 
ulkoministeriä, kun

EU:lla jo on?

Kyllä tarvitaan, 
kun on näitä 

Noott i-kriisejä, ja
 ei ole muutakaan 

tekemistä.

Kyllä ne oli tosi kriisejä 
Hrutshevin aikana.

Elop myi ja osti
”Rahal saa ja hevosel pääse”

Elop toi Nokiaan näke-
myksen
”Parem, ku oll hiljaa ,taitaa 
oll amerikkalainen näkemys”

Elämää suurempi vuoto
”So What” sano Lipponen

Fulham muni rankkarin
”Ei tarvi kanoi enää lainka”

Joko halpa ruoka loppui?
”Onks sitä koskaa ollukka”

Kokoomus pelaa Nato-peliä 
kaksin kortein
”Ottaa niilt toiset kortit pois, 
nii peli loppu lyhyee ”

Kun mikään ei riitä
”Pakko painaa pitkää päivää”

Luunkerääjä saattelee sie-
lun toiseen maailmaan
”On siinäki homma, ryhty 
haudan kaivajaks”

Maatila tuo turvaa koko 
kylälle
”Lisää maatiloi kirkon kylil, 
turvallisuus paranee”

Miehen kimppuun hyökät-
tiin kaupassa  
Poliisi kaipaa tietoja “elämää 
nähneestä” kolmikosta

Mies eli neljä vuotta 10-
senttinen veitsi päässään – 
ei huomannut
”Onneks ei ollu näkyvis, olis 
ainaki naapurit huomannu”

Onko sinussa ainesta huip-
pukirurgiksi? Testaa leik-
kaustaitosi Surgery Simu-
lator –pelissä
” Ettei vaan tulis lisää valeki-
rurgei tai valepatoloogei”

Poliisi: Nainen ajoi Sievissä 
“Enemmän kuin pikku-
sievissä”

Soini kasvoi joukkoon
”Vauhti on kova, ettei vaan 
menis ohikin”

Suomi pyörii pakkasellakin
”Pyörii, pyörii, vaik vähä hit-
taammal”

Tietöitä riittää aina
”Yötä päivää, ympäri vuode”

Tutkimus: Syö kuitua, elät 
pidempään
” Ja ku syöt pitkää kuituu, ni 
elät ikuisest”

Ulkopolitiikkaa ei tehdä 
ujuttamalla
” Kyll vikileaks paljastaa uju-
tukset”

Vaatteet syttyivät saunassa 
tuleen
”Kyll ol kuuma saun”

Vienanmeren maitovalaat 
saivat Rauno Lauhakan-
kaan koukkuun
”Vallat o hyvii  onkijii”

J Virtanen

NAKKILA

KUVATAIDEKISA 
JUHLAHUMUA!
Sarjat: 2-3 v, 4-5 v ja 6-vuo-
tiaat. Työt tulee toimittaa 
kulttuuritoimistoon viim. 
28.2.2011. Yksi työ/osallis-
tuja. Kisassa kolme teemaa: 
juhlat, kotini Nakkilassa ja 
rakkain lelu. Teemoista tulee 
valita yksi, josta työn tekee.  
Kuvataidekisa on yksi Nakki-
lan 150 v juhlavuoden tapah-
tumista. Kisan töistä kooste-
taan näyttely maaliskuussa 
kirjaston alakertaan. Jokaises-
sa sarjassa parhaat palkitaan. 
Lisätietoa Greta Muuri, puh. 
0447475915, greta.muuri@
nakkila.fi . Järjestäjä: Nakkilan 
sivistys- ja kulttuuritoimi.

SEMINAARI ”NAKKILA 
ELÄMYSTEOLLISUUDEN 
PIENI SUURKUNTA”
Ti 1.3.2011 klo 18. Villilä 
Studiot. Yleisöluennolla pu-
heenvuorot mm. Timo Koi-
vusalo ja Pertti Rajala. Järj. 
Nakkilan kunta, Työväen si-
vistysliitto TSL, Nakkilan työ-
väenyhdistys.

Pentti Rasinkangas & 
Ohilyönti konsertoi
5.3.2011 klo 16, Nakkilan 
yhteiskoulu/lukion Lyydia 
Puttonen -sali, Nakkila. Koko 
perheen konsertti. Pentti Ra-
sinkangas &Ohilyönti on saa-
nut Valtion lastenkulttuuri-
palkinnon.

KOKEMÄKI

Askartelua ja piirustuksia 
-näyttely 
7.3-25.3.2011, Kokemäen 
kaupunginkirjasto Haapion-
katu 13. Järjestäjä: Kokemäen 
kaupunginkirjasto.

HARJAVALTA

JÄÄKIEKKO,
II-DIVISIOONA
Kuparikiekon edustusjoukkue 
ke 2.3 klo 19.30 ParSport, 
to 10.3 klo 18.45 Rockets. 

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.

PANELIA

Talvirieha Panelian 
jäähallilla
Su 27.2.2011 klo 12-15. Koko 
perheen talviriehatapahtuma!
Ohjelmassa: yleisöluistelua, 
talutusratsastusta, poniajelua, 
kasvomaalausta, ongintaa, 
vohveleita, palo-auto, Pintos 
Oy:n Niilo Naulamaskotti ja-
kaa karkkia, rakovalkeilla mah-
dollisuus paistaa makkaraa 
ym. ym. Oma pulkka, sukset 
ja luistimet mukaan! Tapah-
tuman järjestävät panelialaiset 
yhdistykset ja järjestöt

ULVILA

Naistenpäivän konsertti 
KASTEPISARA
8.3.2011, klo 19, Ulvilan 
kirkko. Liput: Ennakko 15 
€, ovelta 18 €. Naistenpäivän 
hyväntekeväisyyskonsertissa 
esiintyvät syvällinen tulkitsija 
Elina Vettenranta säestäjänään 
Tuuli Suominen. Konsertin 
tuotto käytetään lyhentämät-
tömänä omaishoitajien virkis-
tystoiminnan tukemiseen. Jär-
jestäjä: Lions Club Ulvila

PORI

PORIN TEATTERI
Hallituskatu 14, lipun hinta: 
18/15/13€ Lipun myynti: 
(02) 6344 840. Ohjelmisto: 
www.pori.fi /teatteri

Helmikuu
27.2. sunnuntai laturetki Kaas-
markku–Salomonkallio Ulvila/
Nakkila kello 10–15. Lähtöpaikat 
Kaasmarkun koulu, Leineperin 
kylätila, Salomonkallio. Matkat 
6, 9, 11 ja 22 km, Kaasmarkus-
sa lapsille 3 km. Osanottomaksu 
4 €, lapset 2 €, sisältää mehut ja 
makkaran. Ulvilan Uran voide-

LATURETKIÄ SATAKUNNASSA

palvelu Kaasmarkussa ja Salo-
monkalliolla, jossa myös sauna ja 
avantouinti kello 11-14.

27.2. sunnuntai 24. Skantzin-
hiihto Karviassa, lähtöpaikka 
Kantin koulu. Lähtö retkisarjat 
kello 11.15 jälkeen, matkat 5-15 
km, osanottomaksu retkisarjat 5–
15 km 8 €, alle 16-v. 5 €.

Otsikoista poimittua

Heidi ja Richard Taylor perusti-
vat v. 2004 Tangaroa Blue Oce-
an Care Society-nimisen ei-voit-
toa tavoittelevan yhteisön. Sen 
tarkoitus on erilaisten projek-
tien avulla nostaa suuren yleisön 
kiinnostusta merien suojeluun ja 
osallistua itse aktiivisesti merien 
puhdistusprojekteihin.

Tangaroa oli muinaisten ma-
orien ja polynesialaisten meren 
vartija ja jumala, jonka syleilystä 
ihmisyyden on sanottu alkaneen. 
Hän oli taivaanisä Rangin ja tai-
vaanäiti Papatuanukun poika. 
Siis oikein sopiva merten suojelu-
organisaation nimeksi. 

Tangaroa Blue, paitsi organisoi 
rantojen puhdistusoperaatioita, 
myös kirjaa huolellisesti kaikki 
löydökset; tämän kerätyn datan 
perusteella voidaan jätteet jäljit-
tää niiden alkulähteille. 

Tangaroa toimii Australian, 
Uuden Seelannin, Thaimaan ja 
nyt myös USA:n alueilla. Organi-
saatioon voi liittyä netin kautta ja 
seurata sen eri projektien vaihei-
ta osoitteessa www.oceancare.org.
au. Heidille voi yrittää kirjoitella 
myös suomeksi, Richardille vain 
englanniksi.

Sukujuuret Porissa
Heidi Taylorin isoäiti Anna-Lii-
sa Virtanen os. Vuorinen on asu-
nut 40-luvulla Porin Enäjärvellä 
ja isoisä Väinö Virtanen on Porin 
Toejoelta. He menivät naimisiin 
sodan lopussa ja heille syntyi neljä 
tyttöä Porissa. Anna-Liisa ja Väi-
nö asuivat Enäjärvellä ja Toejoel-
la, josta 1958 he muuttivat per-
heineen Australiaan ja asettuivat 

Tangaroa BlueTangaroa Blue
suojelee meriäsuojelee meriä

asumaan Sydneyn alueelle. Heille 
syntyi siellä ollessa yksi tyttö li-
sää. Isoäiti Anna-Liisa asuu vielä-
kin Sydneyssä ja isoisä Väinö on 
kuollut 40 vuotta takaisin.

Bill Palmer, kirjoittajamme Hei-
din isä, on kotoisin Englannista ja 
äiti Pirjo Palmer os. Virtanen on 
siis alkujaan porilainen. He asuvat 
Sydneyn keskustasta 70 km päässä 
Blue Mountain vuoristossa.

Isä Bill käy vielä osa-aika työs-
sä, toimien myyntiedustajana 
tekstiilialalla ja äiti Pirjo on koto-
na, hoitaen kauniita kukkatarho-
ja ja kotieläimiä.

Heidi asuu kaukana Sydneystä 
pohjoiseen Queenslandin osaval-
tiossa miehensä Richardin kans-
sa.. Tulemme julkaisemaan ker-
tomuksia heidän projekteistaan 
eri puolilta Australiaa.   

Heidi ja Richard Taylor

Heidi Taylor

Liu lau laskiaista!
Meille pitkii pellavii ja
naapurille tippuroi, tappuroi!
Lyyli Nieminen, Vehkalahti 
1968

Lipo lipo liinaa,
putelis on viinaa.
Kasvoi pitkii pellavii. 
Hilma Suutari, Muolaa 1968

Huru huru huru huru,
pitkiä pellavia-a-a
ja hienoja hamppuja-a,
räätikkäitä ku nurkanpäitä

Maaliskuu
6.3. sunnuntai kello 11–14 Yy-
terissä laskiaisrieha, muun muas-
sa hiihtoa, pulkkailua, lumiken-
käkävelyä ja makkaranpaistoa.

6.3. sunnuntai, Huovinretki 
Säkylän Porsaanharjulla. 10–15 
km, lähtöpaikat Huovinrinteen 
ampumaradan paviljonki, Riit-
tiö, Vampulan ulkoilumaja ja 
Virttaan erämaja.

ja nauriita kuin lautasia,
papuja ku pähkinöitä
ja perunia ku pulleroi!
Ja tupakkikultaa kans
isän piipun päähän!
Eeva Kristiina Matintytär 
Hänninen, Loimaa 1935

Simmossi hampui ku silki suani,
tupakist olkoon hyvi juani,
Simmossi juuriskoi
ku ämmän perspualiskoi.
Niilo Kallio, Angelniemi 1914

Lähde: www.fi nlit.fi 

Liu Lau Laskiaista!

Teksti: Heidi Taylor ja Jarmo Virtanen
Kuvat: Heidi ja Richard Taylor
Kirjoituksen alkuosan englanninkielestä 
suomentanut Lasse Kalliokorpi.
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Hiirijärven Koulutie 71 
29200 HARJAVALTA 
Gsm. 040 535 0784 

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

PORAKAIVOT

     p. 040-550 74 24

kaivonporauskaivonporaus
LÄMPÖKAIVOT

h. peltomaah. peltomaa

LÄMPOKAIVOT

         www.kaivonporauspeltomaa.com

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!

HELMIHELMIKUUN TÄRKEÄT KONTAKUUN TÄRKEÄT KONTAKTITKTIT

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 

Kirjanpidot edullisesti
Tiia Virtanen, puh. 0440-356240

Mainostoimisto Studio Satu Kukka
Isomäentie 34, 29250 Nakkila
p. 050 551 5550, www.studiosatukukka.fi 

EKOLOGISET HAUTAUSPALVELUT
SATAKUNNASSA

www.ekoarkku.fi

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!

Laskiainen on perinteisesti ollut 
talonpoikien juhla. Silloin on lo-
petettu työt aikaisin, jotta työt 
olisivat sujuneet hyvin koko vuo-
den. Myöskään kolisevia töitä, 
tai teräaseita ei saanut käsitellä. 
Laskiaisen työt ovat perinteises-
ti sivunneet naisten tekemiä töi-
tä. Onhan laskiasmäessä huudel-
tu pitkiä pellavia ja isoja nauriita. 
Mitä pidempi lasku, sen pidem-
mät pellavat ja isommat nauriit. 
Mäenlasku on perinteisesti ollut 
nuorison hupia. Naisten oli hyvä 
pitää koko laskiaistiistai hiuksi-
aan hajallaan, jotta pellavista tuli-
si puhtaita ja kuituisia. Vaaleiden 
kiiltävien pellavien toivossa oli 
hyvä myös sukia hiuksia tiheään 
ja pukeutua valkoisiin vaatteisiin.

Ruoka on nykyään ehkä las-
kiasperinteistä tunnetuin. Her-
nekeitto ja laskiaspullat ovat jo-

kaiselle tuttuja talven herkkuja. 
Hernekeiton sekä laskiaismakka-
roiden piti ennen olla rasvaisia, 
mitä enemmän rasvaa oli syöjän 
sormissa ja suupielissä, sitä enem-
män siat lihoivat ja lehmät lypsi-
vät.

Nykyään jo unholaan painunut 
perinne sen sijaan on laskiaissau-
na. Sinne mentiin jo valoisan ai-
kaan, ja saunassa piti olla hiljaa 
ja rauhassa. Laskiaissaunassa me-
telöinti tiesi jotain pahaa onnet-
tomuutta tai vitsausta tulevalle 
vuodelle.

Saunaan meno oli kilpajuok-
sua. Jos lauteille ehtivät ensin 
miehet, olivat talon tulevat vasi-
kat sonneja. Jos kylpemään taas 
ehtivät ensimmäisenä naiset, se 
tiesi taloon uusia lehmiä.

Henna Nielikäinen

Laskiaisena juostiin 
kilpaa saunaan

Nykylaskiaiseen kuuluu pulkkailu.

Ruokaisa pannukakku
”Pizzapannari”

4 kananmunaa
4,5 dl vehnäjauhoja
8 dl maitoa
1 tl suolaa
25 g sulaa voita
1 tl mustapippurirouhetta
1 pussi kinkkusuikaleita
½ paprika

Sekoita kananmunien rakenne rikki. Lisää vehnäjauhot, maito, 
suola, sula voi ja mustapippurirouhe. Ja vispaa vispilällä seos 
tasaiseksi. Anna taikinan turvota n. 30 min. Lisää kinkkusuika-
leet ja pieneksi pilkotut paprika kuutiot. Kaada pellille leivin-
paperin päälle. Paista uunissa 200-225 asteessa n. 30-40 min.

Mantelikeksit

100 g voita
1 dl sokeria
kananmuna
2 tippaa manteliaromia tai
karvasmanteliöljyä
100 g mantelijauhetta
1,5 dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
100 g mantelilastuja +
reilusti vielä päälle

Vaahdota rasva ja sokeri. Lisää kananmuna vatkaten. Sekoita 
kuivat aineet sekaisin ja lisää ne vaahtoon sekä lisää manteliaro-
mi ja sekoita. Tee leivinpaperin päälle kolme pötköä ja taputa 
ne mantelilastujen kanssa tasaiseksi. Paista 175 asteessa noin 
parikymmentä minuuttia. Leikkaa tangot viipaleiksi ja laita 
kuivahtamaan jälkilämpöön.

Laskiaista vietetään seitse-
män viikkoa ennen pääsi-
äistä. Siihen kuuluvia juhla-
päiviä ovat laskiaissunnuntai 
sekä kaksi päivää myöhem-
min oleva laskiaistiistai. Tänä 
vuonna laskiaissunnuntai on 
6. päivä maaliskuuta ja laski-
aistiista ja samalla kansainvä-

linen naistenpäivä on 8. maa-
liskuuta.

Laskiaiseen kuuluu perintei-
sesti hernekeito ja laskiaispul-
lat, mutta lukijamme Henna 
Nielikäinen ehdottaa tämän 
vuoden laskiaisherkuiksi vaih-
telun vuoksi pizzapannaria ja 
mantelikeksejä.

Vaihtoehtoja perinteille

Mediatuotteiden jakaja
Oma auto välttämätön. Alueena Korkeaoja-Kauvatsa

2-3 viikon välein.

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

TYÖTÄ TARJOLLA

Haketuskoneen
terien teroitusta

Säädettävällä kulmalla

040-7785508/Timo tai 0400-120334/Vesa
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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!

Lämpimästi talven
Lämpimästi talven

tuuleen ja tuiskuun!Lämpimästi talven

tuuleen ja tuiskuun!
Polkupyörän

täyshuolto

talvihintaan

50,-

Kiitämme asiakkaitamme kuluneista vuosista ja
tehdyistä kaupoista. Jatkossa palvelemme teitä 

Harjavallan liikkeessämme
Pirkankatu 3,  Harjavalta.

-30%

-60%-50%

-40%

TervetuloaTervetuloa!Tervetuloa!

Nakkilan liikkeessämme Nakkilan liikkeessämme Loppuunmyynti
Myymme Myymme kaikkikaikki tavarat pois JättialeJättialehinnoin!hinnoin!

Nakkilan liikkeessämme Loppuunmyynti
Myymme kaikki tavarat pois Jättialehinnoin!

Maratondebyyttini oli nimeltään 
Woikka-maraton Kuusankoskel-
la 1987. Itse juoksusta ei minul-
la ole paljon muistikuvia jäänyt 
mutta sen muistan, että reit-
ti oli toivottoman yksitoikkoi-
nen. Suoraa pikatietä Heinolan 
suuntaan puolikas ja takaisin. 
Eräs huvittava juttu jäi mieleen 
kuitenkin kaverista, joka juok-
si lähes 30 km kanssani. Hän 
kertoi juosseensa saman marato-
nin edellisvuonna hieman päälle 
3.30 aikaan, joten pelonsekaisin 
tuntein uskalsin hänen seuras-
saan tuon 30 km. Sen jälkeen 
kaveri putosi kuitenkin vauh-
deistani ja saapui maaliin puoli 
tuntia jälkeeni. Pukuhuoneessa 

sitten kuulin vahingossa ja sa-
laa, kun kaveri kehuskeli uudella 
4.12 ennätyksellään. Miten ma-
ratonini olisi mennyt, jos olisin 
tiennyt tyypin todellisen tason, 
se jää arvoitukseksi.

Vaikka ensimaratonistani ei 
juoksullisesti jäänyt mitään trau-
maa, päinvastoin, niin seuraavan 
maratonini juoksin kuitenkin 
vasta 1996 Helsingissä ja saman 
vuoden Rautaveden maratonin. 
Täten katson maratonurani alka-
neeksi tuosta vuodesta, Woikka 
maraton oli vain yksittäinen ko-
keilu.

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä

Ja sitten se reissaaminen alkoi

Julkaisemme myös seuraavissa 
lehdissä Unto ”Unski” Peltoniemen 
värikkäitä kokemuksia maratoneilta 
ympäri maailma.

Unskin Sadas Maraton
Kiikassa 2.4.2011

NAKKILANAKKILANAKKILANAKKILA

AUKIOLOAJAT:
Ma-To 6-21

Pe 6-22
La 8-22

Su 10-21

Pelipiste

Tule mukaan
viihtymään!

Time Out

UUTUUTENA
BurgerPizza

Myös gluteenittomat 
pizzat!

Huoltamontie 1, 29250 Nakkila, puh. 537 7890


