
AVOINNA
ark. 8-17
la 9-14

Testamme akkusi kunnon

ILMAISEKSI
Meiltä akut autoihin, veneisiin,
moottoripyöriin sekä
vapaa-aikaan ja työkoneisiin.

ONKO AKKUSI KUNNOSSA?

Hevosenkenkä 1, 28430 PORI
puh. 02 646 9711 • gsm 044 505 0580

www.akkujatyokalu.fi 

Kyläkoulut jatkavat
Nakkilassa, s. 3

Keski-Euroopan
lumilla, s. 6

Matka 2014 -messuilla
Helsingissä, s. 4

Jms-Kaivuu
Fatiporintie 18, 
29310 Kaasmarkku
Puhelin 044 2950787 

KAIKKI MAANRAKENNUSTYÖT
www.jms-kaivuu.fi 

Luennon aiheena mm. 
* Magneettihoidot yleisesti 
* Miten magneetit auttavat vyötärön kavennukseen 
ja painonpudotukseen (kuullaan mm. loistavat 
tulokset Tallinnassa tehdystä kokeilusta) ”Ei lähde 
lihakset vaan nesteet liikkeelle - parasta 
laihduttamista liikunnan rinnalla.”   
 

Illan päätteeksi kiinnostuneiden  perustetaan 
”vyötäröryhmä” ja sovitaan jatkosta. 

  
Luennon pitää tuoteasiantuntija Rauno Saarnio  

- BS-Magneettituet 

BS-magneettituotteet –  
”voit menettää vain kipusi sekä 

senttejä vyötäröltä.

HYVINVOINTICENTER 
www . hyvinvointicenter.fi 
Valtakatu 4A    02 637 6061 

 
 

Illan päätteeksi kiinnostuneiden kesken perustetaan
”vyötäröryhmä” ja sovitaan jatkosta

Luennon aiheena mm.
* Magneettihoidot yleisesti
* Miten magneetit auttavat vyötärön kavennukseen
ja painonpudotukseen (kuullaan mm. loistavat 
tulokset Tallinnassa tehdystä kokeilusta) ”Ei lähde 
lihakset vaan nesteet liikkeelle - parasta
laihduttamista liikunnan rinnalla.”

Illan päätteeksi kiinnostuneiden kesken perustetaan 
”vyötäröryhmä” ja sovitaan jatkosta.

Luennon pitää tuoteasiantuntija Rauno Saarnio 
- BS-Magneettituet

Luennolle vapaa pääsy – ilmoittauduthan kuitenkin etukäteen,
että voimme varata sinulle istumapaikan.

Tervetuloa !
HYVINVOINTICENTER

www.hyvinvointicenter.fi
Valtakatu 4A, Pori   02 637 6061

TERVETULOA SUOSITUILLE KURSSEILLE!
• MOPOKORTIT
• MOPOAUTOKORTIT
• MOOTTORIPYÖRÄKORTIT
• HENKILÖAUTOKORTIT + JATKOKOULUTUS
• KUORMA-AUTOKORTIT
• AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS
• OPETUSLUPAKOULUTUSPAKETIT
Valitse omasi ja ota yhteyttä!

Tehtaantie 4, Ulvila, p. (02) 538 8555
www.ulvilanajo-opisto.fi 

HIMA KEBAB
LOUNASPIZZERIA

Wanha Pankki
Porintie 2, 29250 Nakkila

Puh. (02) 674 0299

Herkullinen lounas
seisovasta pöydästä

10.30-14. Syö ja juo
niin paljon kuin haluat

7,50 €

Soita ja Soita ja 
tule noutamaan, tule noutamaan, 

tai syö paikan päällä!tai syö paikan päällä!

TervetuloaTervetuloa
maistamaan maistamaan 
lounaspuffet!lounaspuffet!

Pizzataxi
kotiin kuljetuskeskiviikosta sunnuntaihin!

Vahit ja Vefa

1 / keskiviikko 5.2.2014
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

SILTATIE 6, HARJAVALTA 
(02) 674 2530

Poikkea Keatoniin, Keaton poikkeaa muista! Poikkea Keatoniin, Keaton poikkeaa muista! 
Tervetuloa iloisille kaupoille!Tervetuloa iloisille kaupoille!

MuodinMuodin
ykköspaikka!ykköspaikka!

Loput naisten

ALE-farkut!

4040,-,-
Rosamunden 

pitsipaidat!

SAAPUNUT SERPENTIININ 
IHANIA UUTUUKSIA!
Pitsiä, farkkutakkeja, 
kynähameita, neuleita ym.

DR.DENIMIN UUSIA 
FARKKUJA!
Uudet pesut alk. 
49,90 - 59,9049,90 - 59,90
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Painos: n. 22 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan, 
Kullaan, Luvian  ja Porin alueilla.

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma, 
Tikkulassa ABC / S-market
Harjavallassa: K-market Mylly
Nakkilassa: K-market Onnipekka
Ulvilassa: Kauppakeskus Hansa
Kokemäellä: K-market Teljän-portti 

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

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy, p. 0500 597 259
tai 050 401 4784
bsmyynti@gmail.com
Aineisto tulee toimittaa viikkoa ennen 
ilmestymispäivää.

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

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori

Mediatiedot: www.turist.fi 
Näköislehti: www.best1.fi

ISSN-L 2242-6442
ISSN 2242-6442 (painettu)
ISSN 2242-6450 (verkkolehti)

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Ilmoitushinnat alkaen 50 €!
Pyydä tarjous: 0500 597 259 tai 
bsmyynti@gmail.com

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

5.3.
2.4.
16.4.
7.5.

Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemi-
sessa sattuneesta virheestä rajoittuu 
ilmoituksen hintaan.

21.5.
11.6.
6.8.

 
   HELMIKUUN TARJOUKSET 

             MULTIVITA PLUS 250 tabl. -10% 

         20.50 (22.73) 
  
 
 
 
 
 

SEBAMED pesuneste  
täyttöpussi 1l, -10% 

17.30 (19.19)     
 
 
Liposomisilmäsuihkeet kuiville silmille, -10% 

    TEARSAGAIN 

      18.10 (20.12) 
        

       UUTUUS!! 

              TEARSAGAIN sensitive 
                          suihkeen sisältämä dekspantenoli hoitaa 
                          myös silmänympärysihoa 

            19.00 (21.13) 
 

DECUBAL perusvoide 250g 
 

     9.92 
                 

   NAKKILAN APTEEKKI 
   Avoinna: Ma – pe 8.30 – 18, la 9 - 14, p. 5319320 
                           Palveleva apteekki ... lähelläsi ... ”siin Nakkila kirko vaiheill” 

KAMPANJAPAKKAUS 
250 kpl 

200:n HINNALLA! 

Kaupan päälle
LIMESUIHKUGEELI 200ml! 

(Arvo 10 euroa) 

Kaupan päälle 
DECUBAL 100g! +
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TAISIT LUULLA, ETTÄ SIELLÄ ON VAIN VENEITÄ.
Mutta on siellä muutakin. Upeiden veneiden lisäksi löydät  
Venemessuilta kaikkea vesillä oloon. Laitureista ja traile-
reista venematkailuun.Sukelluksesta ja kalastuksesta sou-
tuun, melontaan ja vaatteisiin. Myös ohjelmalaiturilla tapah-
tuu uutta. 

Matkan hinta 40 € 
sisältäen matkan 
ja lipun näyttelyyn

Linja-auto kiertää Ruskila-keskusta-
St1. Lähtö St1 klo 8.00. Sitovat ilmot-

tautumiset puh. 0500 122 841
Menossa mukana
BESTSELLER-lehti

TARKEMMAT TIEDOT:
www.nakkila.fi  etusivulla

TONTTITIEDUSTELUT: 
Kunnanvirasto, puh. 044 747 5800 

tai nakkilan.kunta@nakkila.fi 

Nakkilan kunta

VARAA NYT UPEA
OMAKOTITONTTI
NAKKILAN SÄKKIMÄESTÄ
Lehtokertunkadun varrella puus-
toisia, moreenipohjaisia tontteja.

Huomio kaikki lapsiperheet!
MLL:n Nakkilan yhdistyksen
PERHEKAHVILA
maanantaisin klo 10-12
liikuntahallin alakerrassa.
ks. Facebook       MLL perhekahvila Nakkila

Tervetuloa
Tervetuloa

mukaan!
mukaan!

Nakkilan yhdistys

Teljän Omakotiyhdistys ry järjestämä

TEATTERIMATKA
15.3.2014 klo 13

Tampereen työväenteatteriin. Farssi 

Näillä palkoilla
EI MAKSETA

Fon nerokas farssi sitoo yhteen uskomattoman 
paketin väärinkäsityksiä, kommelluksia ja vedätyksiä. 
Höysteenä mitä terävimmät oivallukset epäoikeuden-

mukaisuudesta ja moraalin venymisestä.
LIPPU JA MATKA: 55€, jäsenet 45€
Liittymällä jäseneksi edun saa käyttöön heti, 2kpl/talous.

Ruokailu Ravintola Nataliessa
näytöksen jälkeen 21€.

Linja-auto lähtee Porista 10:30 VT2 Nakkilan kautta 
pohjoispuolta Harjavalta 11:15, Kokemäki VT2 11:25, 

matkan varrelta kyytiin.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset

viimeistään 17.2.2014

Puh. 040 140 8649best1.fi

3.9.
24.9.
22.10.

12.11.
3.12.
17.12.

KIITOS !

Jäimme parvekkeelle 
vangiksi, kiitos naa-
purille, joka vapautit 
meidät 16 asteen pak-

kasesta.

”Kyllä Siperia 
opettaa” 

Kiitokset kaikille, 
jotka osallistuitte 
ylioppilasjuhliini!

Jarkko Virtanen
Nakkila

Koulujen hiihtolomat 
pidetään Suomessa tä-
näkin vuonna porraste-
tusti. 
Viikko 8 (17.-21.2.2014): 
Etelä-Suomi: Uuden-
maan, Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan kou-
lut
Viikko 9 (24.-28.2.2014):
Väli-Suomi kuten Hä-
meen, Pirkanmaan, Poh-
janmaan, Keski-Suo-
men, Kymenlaakson, 
Etelä-Savon ja Etelä-
Karjalan koulut
Viikko 10 (3.-7.3.2014):
Itä- ja Pohjois-Suomi 
esim. Lappi, Pohjois-
Savo, Pohjois-Karjala ja 
Pohjois-Suomi

Kivaa tekemistä järjes-
tetään hiihtolomaviikolla 
paljon. Porin ja ympä-
ristökuntien tapahtumia 
löytää esimerkiksi Porin 
kaupungin nettisivuil-
ta www.pori.fi  kohdasta 
Tapahtumakalenteri.

Jos vanhemmilla on 
mahdollisuus lomail-
la samaan aikaan lasten 
kanssa, voidaan yhdessä 
mennä vaikkapa pilkille, 
hiihtämään tai luistele-
maan. Makkaran paisto 
ja eväiden syönti luon-
non helmassa on upeaa 
lomatekemistä ja sopii 
tiukempaankin budjet-
tiin. 

Mukavaa 
hiihtolomaa

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Avoinna la klo 10-14

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA
UIMAHALLI
Puh. (02) 537 5917
(uimahallin aukioloaikoina)

YLEISÖVUOROT: uintiaika 1,5 h
ti+ke+to klo 15–19.30, pe klo 15–20 sekä la  klo 9–14
ma ja su suljettu  . 
Lauantaisin ja perjantaisin lasten altaassa lämmin vesi

VESIJUMPPARYHMÄT
Maanantaisin ”Elskut” –eläkeläisten vesijumppa klo 12–13
Huom! maaliskuun alusta Eskut torstaisin klo 14.30-15.30
Tiistaisin ”Naisten syvänveden vesijuoksu”  
klo 19.30-20.15 harrastelijat ja klo 20.15 -21 sporttiryhmä
Keskiviikkoisin ”Vesijumppaa kaikille”  klo 14.30–15.15
Torstaisin ”Miesten vesijuoksujumppa” klo 19.45–20.30
  monipuolista vesiliikuntaa miehille

Yksityis- ja tilausvuoroja (ma, pe, la, su) voi tiedustella:
Puh. 044 7475913

KUNTOSALI: Kulku kuntosaliin uimahallin puolelta 

Krista L, 2013
-Tippuu tippuu vaan ei tipu kaikille

TIPUTELLEN

500 g madetta 
1 sitruuna 
1–1 ½ tl suolaa 
ripaus cayennenpippuria 
2 punasipulia 
pala purjoa 

1 porkkana 
1 rkl ruokaöljyä 
6–8 kokonaista mauste-
pippuria 
2 laakerinlehti 
2 dl valkoviiniä 

7 dl vettä (tai kalalientä) 
1 tl suolaa 
4–6 perunaa
(Kuivaa valkoviiniä)

Nylje ja paloittele kala (ota 
mahd. mäti ja maksa tal-
teen). Mausta sitruuname-
hulla, suolalla ja cayennen-
pippuri ja jätä jääkaappiin 
maustumaan. 

Kuori, pilko ja pehmen-

nä öljyssä sipulit, purjo ja 
porkkana. Lisää joukkoon 
pippurit ja laakerinlehdet. 
(Lisää viini.) Hauduta noin 
10 minuuttia. 

Lisää kattilaan vesi ja suo-
laa. Kuumenna kiehuvaksi. 

Lisää kattilaan kuoritut ja 
paloitellut perunat. Keitä, 
kunnes perunat ovat lähes 
kypsiä. Lisää kalapalat (ja 
maksa). Keitä, kunnes ka-
lat ovat kypsiä. Tarkista 
suola.

Madesoppa maistuu hiihtolomalla
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OTETAAN VASTAAN ELEKTRONIIKKA- JA METALLIROMUA
Tarvittaessa haku (isommista eristä maksu).

RS-palvelu Kivimaantie 29, Nakkila, 
0440 730 509, AVOINNA ti ja to klo 10-18, la 10-14

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nyt onNyt on
UUSIEN UUSIEN 

IKKUNOIDEN IKKUNOIDEN 
AIKA!AIKA!

Mittojen mukaan uusiin ja vanhoihin rakennuksiin!
Pyydä ilmainen hinta-arvio!

MAAHANTUOJA: Covire Oy, Nakkila
Puhelin 0500 597 259, www.turist.fi/ikkunamaailma

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Majoitus, matkailu

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

la 10-14 - www.turist.fi 

Myymälät

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

Pirkkalantie 34, Harjavalta
050 369 6237(02) 674 2072

info@sataeuro.fi 

€
Tilitoimistot

**********Meillä Meillä PALVELLAAN **********

Lakiasiaintoimisto

Varatuomari Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

(02) 641 0310, 040 548 6900 
kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

Kuukausihinnat: 1 palsta x 30mm: 35€, 1 palsta x 20 mm: 25€, 2 palsta x 30 mm: 60€ 
Hintoihin lisätään alv 24% 

Hautauspalvelut
EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

HAJOTTAMO
                                    .com
Nakkila, p. (02) 537 3423

Jakelupalvelua

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/
COVIRE OY

Kaffeli

Tul syömään ny
ja syö niin paljon
et napa natisee 

ARKILOUNASPÖYTÄ
MA-PE

 11-15 

VATSAN TÄYTTÄVÄ NAKKILALAINEN

LOUNASRUOKAPAIKKA

www.askarteluliike.fi 
Eteläpuisto 17 D, Pori, 

puh. (02) 641 1122
ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-15

Askarteluliike

Askarteluliikkeet

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot

Sisustusverhoomo
Wanhat Toolit
Katariinankatu 1, Pori

040 534 1804
verhoomowanhattoolit.fi

Verhoilua

 IT-ASEMA
ATK-laitteiden

myynti ja huolto
Sovi asiakaskäynti 
puh. 045 673 2373

Atk-palvelut
Erikoishammasteknikko

Kirsi Ehoniemi
Kauppatie 3, Nakkila
Sorkkistentie 11, Eura

(02) 865 4636
Pohjaukset ja korjaukset
saman päivän aikana!

Hammasteknikot
Kestoripset ...........................40 €
Geelikynnet ..........................20 €
Kynsien koristelu .................20 €
Kynsien geelaus ..................45 €
Ripsien pidennys .................45 €
Ripsien huolto ......................20 €
Ripsien kestovärjäys ...........20 €
Tepan Shop, 044 955 2925

Kauneudenhoito

KIUKAISTEN TAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544

(02) 864 7554, 050 530 4726

ESTÄ AUTOSI 
RUOSTUMINEN!

PARANNAT AUTOSI
   JÄLLEENMYYNTIARVOA.

AUTOMAAHANTUOJIEN 
HYVÄKSYMÄ 

UUSIENKIN AUTOJEN 
FI-SERTIFIOITU 

RUOSTEENESTOLIIKE. 

Valtuuston puheenjohtajak-
si valittiin Ilmo Myllymaa, 
varapuheenjohtajiksi tulivat 
Keijo Mäkilä, Erik Sallinen 
ja Marko Nieminen. Uutena 
Puheenjohtajistoon tuli siis 
Sallinen.

Koulut jatkavat

Nakkilan Kunnanvaltuusto 
päätti kokouksessaan 27.1. 
Kyläkoulujen jatkosta vuo-
teen 2017 asti. Päätös tuli 
äänestyksen jälkeen, äänin 
16 – 11. Kyläkoulujen lopet-
tamisen puolesta äänestivät 
seuraavat 11 valtuutettua: 
Aalto H, Ahola K, Heikkilä 

Nakkilan Kunnanvaltuusto 27.1.

Kyläkoulut jatkavat
J, Ilomäki K, Lukka H, Mä-
kilä K, Koskinen R, Pöysti 
M, Sallinen E, Salo R ja Vet-
tenranta M.

Vasemmistoliitto ja Perus-
suomalaiset äänestivät yhte-
näisesti kyläkoulujen puoles-
ta. Tässä kaikki 16 koulujen 
jatkamisen puolesta äänes-
täneistä, Myllymaa I, Nie-
minen M, Ahosmäki M, von 
Frenckell A, Hakala A, Heik-
kilä H, Mäkitalo T, Kallio-
korpi S, Ketola M, Lintikko 
M, Myllykoski J, Myllykos-
ki S, Suonpää S-R, Tuliniemi 
K, Viinamäki T ja Virtanen J. 

Nakkilassa toivotaan nyt 
tilanteen rauhoittumista ja 

paluuta normaaliin koulu-
elämään muutamaksi vuo-
deksi, jolloin oppilasmäärät 
ennusteen mukaan tulevat 
laskemaan joissakin kou-
lupiireissä. Muutenkin lä-
hitulevaisuudessa koulu-
elämässä tulee esille paljon 
muutoksia, mitä vielä ei tie-
detä, tuleeko uusien sähköis-
ten opetusmetodein tai etä-
opiskeluna tapahtuva opetus 
vähentämään mm. viikoittai-
sia koulupäiviä?

Keskustan asemakaavan 
muutos, koskien korttelia 205 
Arantilan kylässä hyväksyttiin.

J Virtanen

Noudamme nopeasti autot, 
akut ja muut romut!

046 537 1029 / Marko
050 571 9408 / Juri

Soita heti!

OTETAAN VASTAAN
METALLIROMUA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Postilaatikkojen taustaelementti

Covire Oy,  Nakkila, 0500 597 259Covire Oy,  Nakkila, 0500 597 259

Postilaatikko Posteri
Rosteria, 31x15x38/44cm.
Lukollinen.                  kpl69,-69,-

170,-170,-
Alkaen

Bestseller helmikuun teemana:

Mikä on kolmannen sektorin tehtävä 
sosiaali- ja terveydenhuollossa?
Kysymykseen vastaamassa 
Harjavallan Seudun Reu-
mayhdistyksen puheenjoh-
taja Lennart Laitinen.

Suomen Reumaliiton ja 
paikallisyhdistysten tar-
koituksena on kehittää lii-
kuntakasvatusta sekä lii-
kunta- ja urheilutoimintaa 
reumasairauksien ja mui-
den tuki- ja liikuntaelin-
sairauksien ehkäisemiseksi 
ja kuntouttamiseksi. Yh-
distykset toimivat alueensa 
reumasairaiden ja muiden 
tukija liikuntaelinsairai-
den tukena ja yhdyselime-
nä sekä valvoo heidän yh-
teiskunnallisia etujaan ja 
oikeuksiaan. Tarkoitukse-
na on saada mahdollisim-
man laajat kansalaispiirit 
osallistumaan reumasaira-
uksien ja muiden tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien vas-
tustamistyöhön sekä edistää 
reumasairaiden ja muiden 
tuki- ja liikuntaelinsairai-
den itsenäisen toiminnan 
sekä tasavertaisen työnte-
on ja osallistumisen edelly-

tyksiä. Toiminnan mottom-
me on että meiltä saa Tietoa 
– Tukea – Ystäviä. Tämän 
vuoden toimintateema on 
Tiedolla kipua päin! Tie-
dotamme ja tuemme hen-
kilöitä heidän omista läh-
tökohdistaan ja tarjoamme 
vertaistukea sekä mahdolli-
suutta osallistua itsensä ke-
hittämiseen selviytyäkseen 
arjen haasteista.

Me emme siis lähde kil-
pailemaan muiden vapaa-
ehtoistoiminnan kentäl-
lä toimivien potentiaalisia 
henkilöitä jäseniksemme.

Jarmo Virtanen: Eikö val-
tiovalta kuuluisassa SOTE 
ja kuntauudistuksessa juuri 
tukeudu kolmannen sekto-
rin apuun julkisen sektorin 
tehtävien hoitamiseksi?

Lennart Laitinen: On ole-
massa lähinnä valtakun-
nallisesti yleishyödyllisesti 
toimijoita jotka ovat tuot-
taneet marginaalisia sosi-
aali- ja terveyspalveluja jo 
vuosikymmeniä. Reuma-
liitollakin on mm. kuntou-

tumiskeskus Apila. Tällä 
SOTE – uudistuksella ja uu-
della terveydenhuoltolail-
la nähdäkseni tehdään tilaa 
ylikansallisille toimijoille 
vallata myös sosiaalihuol-
lon palvelut. Jo nyt palvelu-
jen kenttä on sekaisin. Moni 
kuntalainen esim. Keski-Sa-
takunnassa ei tiedä kuka tai 
missä palveluja järjestetään. 
Vuosia sitten paikkakun-
nalla osa kotipalveluista ul-
koistettiin yleishyödylliselle 
yhdistykselle ja kunnan la-
kisääteinen palvelutuotanto 
koulutettuina ammattihen-
kilöstöineen ajettiin mini-
miin. Yhteiskunta silti tu-
kee toimintaa taloudellisesti 
vaikka palvelujen käyttäjät 
kokevat palvelun heikenty-
neen. Keski-Satakunnassa 
suuret hyvinvointierot Ter-
veyden ja hyvinvointilaitos 
(THL) julkaisu 2012.

Keski-Satakunnassa so-
sioekonomisten ryhmien 
väliset erot hyvinvoinnis-
sa, työkyvyssä, terveydenti-
lassa ja niihin vaikuttavissa 

tekijöissä, kuten elinolois-
sa ovat suuria. Tämä käy 
ilmi Alueellisen terveys- 
ja hyvinvointitutkimuksen 
(ATH) tuloksista. Toimin-
ta- ja työkyvyssä erot ovat 
väestöryhmien välillä jopa 
kaksinkertaisia.

J.V: Voiko kolmannen 
sektorin yhdistykset yksit-
täisen kunnan päätöksiin 
vaikuttaa ja jos niin miten?

L.L: Totta kai voi. Use-
at lait velvoittavat kun-
tia kuulemaan asuk-
kaiden ja yhteisöjen 
mielipiteitä lakisääteisten 
palvelujen järjestämisessä. 
Jo tuo THL julkaisu edel-
lyttää kaikkia vammaisjär-
jestöjä palaamaan juurilleen 
toteuttamaan alkuperäistä 
tarkoitustaan eli valvomaan 
pitkäaikaissairaiden, vam-
maisten ja muiden avun tar-
peessa olevien kuntalaisten 
asioita. Järjestöjen keskinäi-
nen kilpailu tai henkilökoh-
taiset ambitiot eivät kuulu 
vapaaehtoistoiminnan pii-
riin.
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Ilmoita jakeluhäiriöstä
NAKKILAN ALUE:
- Häiriöt keskiviikon ja viikonlopun ilmaisjakeluissa, puh. 0500 597 259
  tai turist.fi @hotmail.com

HARJAVALTA, ULVILA, KIUKAINEN
- Häiriöt Bestseller-lehden jakelussa, puh. 0500 597 259 tai turist.fi @hotmail.com

Kaikki Bestseller-lehdet  ovat näkyvissä netissä, ilman maksua: www.best1.fi  

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

a)a)
kkio)kiio)
)))
ki )kki )

best1.fi

Juustokivenkatu 8 
Harjavalta

044 927 2632

AUTOMAALAAMO M.L.AUTOMAALAUS
Maalaukset, lasinvaihdot, katsastus-
remontit yms.

Satakunnan matkailu-
yrittäjien yhteistyön ja 
toimintaedellytysten ke-
hittämishanke kokosi yh-
teen iloisen joukon mat-
kailuyrittäjiä eri puolilta 
maakuntaa verkostoitu-
mis- ja opintomatkalle 
Matka 2014 -messuille 
Helsinkiin 16.1.2014.

Matkanjohtajana toi-
mi Satakunnan Yrittäjien 
matkailukoordinaattori 
Nina Huhtamäki, osallis-
tujia matkalla oli noin 30 
matkailualan yrittäjää.

Ensimmäisenä kohtee-
na oli Hartwall Areenan 
yhteydessä toimiva Nie-
mi Center, jossa meitä oli 
vastassa Suomen Yrittä-
jien yhteistyöyritys Res-
tel Oy:n edustajat, jotka 
esittelivät talon toimintaa 
ja kertoivat Restelin tar-
jouksista ja alennuksis-
ta, jotka koskevat ympäri 
Suomea olevien hotelli-
en, kylpylöiden ja ravin-
toloiden tarjouksista Suo-

Satakunnan Yrittäjien matkassa 
Matka-messuilla Helsingissä

men Yrittäjien jäsenille.
Matka-messuille Mes-

sukeskukseen saavuim-
me hyvissä ajoin. Ensin 
oli näkyvissä kaikki Suo-
men Lapin hiihtokeskuk-
set isoina osastoina. Myös 
Pohjanmaa oli hyvin esil-
lä, oli KOMIA ja vieres-
sä Keskisen Kyläkauppa 
mahtavina osastoina. Ky-
läkaupan osastolla oli itse 
johtaja Vesa Keskinen 
paikalla Eri maakunnat 
olivat hyvin edustettuina, 
mutta huomiota herätti se, 
että Helsingin seudusta ei 
näkynyt mitään, tai sitten 
en ollut ajan tasalla, kun 
kiersin aluetta. 

Satakunnan tarjonta oli 
monipuolista. Maakun-
nan osastolla mukana oli-
vat Merikarvian ja Euran 
kunnat, Selkämeren kan-
sallispuisto sekä Satakun-
taliitto. Porin kaupungin 
matkailutoimisto Maisal-
la oli oma osasto, jossa 
Hotelli Vaakunan johtaja 

Kelpo Ahola teki kaup-
paa tulevan kesän majoi-
tuksista. Eurajoen kun-
nalla oli myös mahtava 
osasto. Messuilla oli en-
simmäistä kertaa jaossa 
uusittu Satakunta-esite.

Selkämeren kansallis-
puisto on 37:stä kansal-
lispuistostamme nuorin 
ja pinta-alaltaan neljän-
neksi suurin. Se on Suo-
men suurin Itämeren 
suojelualue ja ensim-
mäinen varsinaisia vesi-
alueita ja meren pohjaa 

yleensä Latviaan, koska 
se on vain pienen matkan 
päässä Suomesta ja nähtä-
vyyksiä riittää paljon siel-
lä päin. Riikalaiset ilmoit-
tivat ystävyyskaupunki 
Porille ystävyyskaupunki-
toiminnan alkaneen kau-
an sitten ja vuonna 2015 
tulevan tasan kymmeniä 
vuosia toiminnan alkami-
sesta. Toiminta oli hyvin 
voimakasta 70-80 luvuil-
la, jolloin järjestettiin kau-
punkien välillä mm. isoja 
messuja. 

Satakunnan Yrittäjien 
matkailuhanke on 2-vuo-
tinen (2013-2014), jonka 
rahoittajina ovat Satakun-
nan Ely-keskus, Satakun-
taliitto ja Prizztech Oy. 
Lisätietoa: www.satakun-
nanyrittajat.fi 

Mukana matkassa 
J Virtanen

suojeleva puisto.
Ulkomaalaisosastoil-

la isoina mukana olivat 
Thaimaa ja yleensä Aasi-
an maiden matkailu, myös 
Cuba oli mukana, sekä 
muita Etelä-Amerikan 
valtioita. Naapurimaam-
me Virolla sekä Latvial-
la oli isot osastot. Koska 
Latvia oli partnerina tä-
män vuoden messuilla, 
luulisin heidän kosiske-
levan Suomalaisia turisti-
ryhmiä käymään kylään 
pääkaupunki Riikaan ja 

Satakunnan matkailuyrittä-
jien yhteistyön ja toiminta-
edellytysten kehittämishanke 
kokosi yhteen iloisen joukon 
matkailuyrittäjiä eri puolilta 
maakuntaa verkostoitumis-
ja opintomatkalle Matka 
2014- messuille Helsinkiin 
16.1.2014. Kuvat: Nina Huh-
tamäki.

Satakunta on saamassa 
Euroopan unionin raken-
nerahastoista kaudella 
2014-2020 vajaat 32 mil-
joonaa euroa, mikä on 
32 prosenttia vähemmän 
kuin edellisellä kaudella. 
Satakuntaliitto suuntaa 
EU-tukea edelleen erityi-
sesti tutkimus-, koulutus- 
ja innovaatiohankkeisiin. 

Työ- ja elinkeinomi-

Hallinto- ja kuntaminis-
teri Henna Virkkunen 
vierailee Satakunnassa 
tiistaina 11. helmikuuta.

Porissa hän osallis-
tuu kuntauudistusti-
laisuuteen ja sen jäl-
keen iltapäivällä hän 
käy Nakkilassa (klo 14 
K-Supermarket Onni-

pekka), Harjavallassa 
(Kahvi- ja lounashuone 
Huovinhelmi kello 15) 
ja Kokemäellä (Kahvi- 
ja ruokapaikka Salkkari 
kello 16) järjestettävis-
sä, kaikille avoimissa 
yleisötilaisuuksissa.

Lähde: Sydän Satakunta

Kuntaministeri 
vierailulle Satakuntaan

nisteriö on ilmoittanut, 
että rakennerahasto-oh-
jelman haku käynnistyy 
5.5. lukuun ottamatta 
yritystukia, joiden haku 
alkaa heinäkuun alussa. 
Satakunnassa harkitaan 
hankeaihioiden ja ide-
oiden haun järjestämistä 
jo maaliskuussa.

Lähde: Yle Satakunta

Vähemmän EU-tukea

Vuoden alun tohinoita

Taas on vuosi vaihtunut ja elämä jatkuu samaan 
malliin, kuitenkin vähän kireämmässä ilmapiiris-
sä. Bestseller-lehden ensimmäinen tämän vuoden 
numero on käsissänne. On kulunut neljä vuotta 
siitä, kun ensimmäinen lehti tuli painosta. Tämä 
aika on kulunut hyvin nopeaan tahtiin, kiitos asi-
akkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Tu-
lemme vuonna 2014 tekemään vähän vähem-
män lehtiä, kuin edellisinä vuosina. Kehitämme 
www.best1.fi -sivustoa lisäämällä paikallisuutisia 
ja muutenkin olemme menossa palvelevampaan 
suuntaan. 

Poliittisesti vuoden alku on ollut hiljaista, mitä 
nyt pientä koulu-skabaa on käyty ja siitäkin on 
selvitty hengissä. Suomen hallituksesta on pikku-
hiljaa lähtemässä ehdolle Eurovaaleihin epäsuosi-
ossa olevia ministereitä, hekin haaveilevat jo isoja 
virkoja euroopasta, vaikka eivät vielä ole saaneet 
yhtään ääntä. Hallituksen toiminta on mennyt kak-
sintaisteluiksi, eipäs - juupas teemalla.

Tulevat kaksi viikkoa kuluu aika paljon tele-
vision ääressä katsoen Sotshin Talviolympialai-
sia ja pitäen peukkuja Suomalaisille urheilijoille. 
Olympiakomitea ei laittanut lainkaan tavoitteita 
urheilijoille, ihan oikein, joskus näinkin. Ei tule 
ainakaan pettymyksiä, jos ei mene putkeen, eikä 
tule mitaleita. Yli sata urheilijaa on valittu kisoi-
hin, joista puolet on jääkiekkojoukkueissa ja lo-
put yksilöurheilijoita. Menestyminen ei ole kovin 
helppoa, sillä kilpailu on kiristynyt 2000-luvulla. 
Muutamalla urheilijalla on pieniä mahdollisuuk-
sia nousta bodiumille, naisten hiihdosta voi tulla 
joku mitali, samoin näissä erikoislautailuissa, joi-
ta on paljon lajeina mukana ja suomalaiset ovat 
niissä hyvin menestyneet Mc-kisoissa. Menesty-
mistä ja hyviä kilpailuja Suomalaisille toivottaen, 
toivottavasti olen väärässä ja se Porilaisten mars-
si kuullaan.

J Virtanen



5

Bestseller 1/2014

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 
p. 0400 598 950 ja 0400 965 377

Raken ajan palsta

PUHALLUSVILLAN 
MYYNTIÄ- JA
ASENNUSTYÖTÄ 
Kaikkea rakennusurakoin-
tia, myös tuntityönä!
T:MI JURI HEIN, Nakkila
Puh: 050-5719408

Markku Koskela Tmi

045 673 2373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

Ahokannas Oy
0500 124 420

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079
* LVI-myymälä

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KAIKKI
MAAN-

RAKENNUSTYÖT
Jms-Kaivuu
Puhelin 044 2950787 
www.jms-kaivuu.fi 

T:mi Rami Salo
Uudis- ja Korjausrakentaminen
Pesuhuoneremontit/ 
Vesieristykset
Kirkkokatu 10, Nakkila
0500 427 930
(02) 537 3864

rami.salo@netti.fi 

Porin parveke- 
ja terassilasitus

Asennuspalvelu Jukka Halme
p. 0400 324 857

Rakentajan palstan kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 1palsta x20 mm: 25€. 
2 palstaa x30 mm: 60€. Hintoihin lisät. alv 24%. 

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus-  
ja remonttityöt

Ami Granö 0400 590 295
Kaijalantie 16 amig@kolumbus.fi
28300 Pori 2376238-2

y

 020 447 64 0 
020 447 64 0

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

ILMALÄMPÖPUMPUTILMALÄMPÖPUMPUT
Soita ja kysy tarjousSoita ja kysy tarjous

SanyoShop PoriSanyoShop Pori
044 320 2022044 320 2022
044 586 8660044 586 8660

www.pori.sanyoshop.fiwww.pori.sanyoshop.fi

Sinun
paikkasi?
Vain 35€/kk

Rakentajat ja remontoijat huomio! 
Rakentajan palstalta löytyy apu 
pieniin ja suuriin töihin!

Valtatie 2:n varres-
sa, lähellä Nakkilan ja 
Harjavallan rajaa, joi-
tain vuosia kiinni ol-
lut ”Sarastus”-nimellä 
tunnettu ruoka-kahvila 
avaa ovensa lähiviik-
kojen aikana. Paikan 
palveluista tulee vas-
taamaan Pasi Rinta-
Koskela vaimonsa Päi-
vin kanssa. Päivillä on 
yli 20 vuotta alan työ-
kokemusta.

Tässä vaiheessa sisus-
tustyöt ovat käynnissä, 
asennetaan kaappeja 
ja tiskejä sekä suunni-
tellaan mainoskylttejä. 
Hirsirakennuksen kaik-
ki sisätilat on käyty lä-
vitse remontissa, tehty 
varaava takka ja lattiat 

Nakkilan hirsi-
kahvilalle uusi elämä

uusittu. Myös patterit 
tullaan vaihtamaan uu-
siin.

Päivi ja Pasi kertoivat 
paikasta tulevan täyden 
palvelun ruoka-kahvi-
lan, jossa pyritään pal-
velemaan kyläläisiä, 
autoilijoita ja kaikkia, 
ketkä taloon pysähty-

vät. Tiloissa on mahdol-
lisuus pitää yksityis-ti-
laisuuksia ja tehdään eri 
tilaisuuksiin tarjotta-
vaa. Paikkaan on tulossa 
myös Rahtari-piste, jol-
loin rahtareilla on omat 
erikoistarjouksensa.

J Virtanen

Jartin Jurinat

Satania ei valittu Sot-
shiin – 
”Olis edes valitt perke-
le sit”

Pizzantuoksuinen haju-
vesi lanseerattiin – type-
rää vai nerokasta?

”Olis lanseratt vaa valko-
sipul, typerä ehrotus”

Poutiaisen olympiaken-
raali meni plörinäksi
”Kyll o menn koko talv 
plörinäks”

Tynkkynen KS:ssä: Tal-
vivaara on käynyt ”ruo-
kottoman” kalliiksi

vä seksikäs”

Eero Lehtinen repi 1000. 
levypallonsa
”Mist niit oike revitää, 
naapuri käsist vai?”

Monet yritysjohtajat säi-
lövät rahojaan veropara-
tiiseissa
”Taitavat oike niit kellut-

ta, vai onks suola käytett”

Video: Ford ajaa ilman 
kuskia
”Ei mu vanha forti aja 
ilma mua”

Köyhät kyykkyyn - ruo-
kaetukin vietiin
”Onks nää niit hallitukse 
juttui taas”

Ässä-pakki: Merkkaus-
virheitä ja älyttömiä 
maaleja omiin
”Kyll se pitä alka puo-
lustuksest ja valitt molari 
porukka”

Paperipula piinaa Vene-
zuelan lehdistöä
”Tulis hake täält Suomest 

niit paperi rulli”

IFK:lle jälleen huippu-
kaappaus
”Kyll hesalaise ossa, 
kosk o jokerei vuor”

Suomi murskasi Venä-
jän 17-3!
”Mikä maht oll laji, uuti-
ne ei kerton sit”

”Kyll sen tietä kaikk ter-
vejärkisetki suomalaise”

Seuraava Datsun Venä-
jältä
”Onks Japanist työvoima 
loppun”

Presidentillä pysäyttä-
vän seksikäs sihteeri!
”Kyll o vaimoki pysäyttä-

HARJAVALTA
Nordic Trinityn konsertti
16.2.2014 klo 15 Harja-
valta-sali. Nordic Trinity 
konsertoi Harjavalta-salis-
sa, vapaa pääsy.

Omaistaan tai läheistään 
kotona hoitavien tapaa-
minen
25.2.2014 klo 14 Terveys-
aseman koulutustila, Har-
javalta. Avoin tapaaminen 
kaikille omaishoitotyötä 
tekeville. Kahvin lisäk-
si kuulemme asiantuntija 
alustuksen edunvalvon-
nasta. 

KOKEMÄKI

Talvikin päivän -kon-
sertti
11.2.2014 klo 19 Vanha 
yhteiskoulu, Kokemäki. 
Säestys: Hannu Kivelä 

Yökahvila
17.2.2014 klo 20 Nuorten 
nettikahvila, Kokemäki. 
Yökyöpelien luvattumaa 
jälleen hiihtolomalla! Il-
lasta seuraavaan aamuun, 
pientä yöpalaa. Ilmoit-
tautuminen, lupalaput ja 
lisäinfo nuorten nettikah-
vilasta ohjaajilta. Ikäraja 
13-17v.

Lasten liikunnallinen 
toimintarata
20.2.2014 klo 11 Koulu-
keskuksen yläsali. Valvot-
tua vapaamuotoista liikun-
nallista toimintaa lapsille 
temppu-/toimintaradan 
puitteissa. 

Koko perheen luisteluta-
pahtuma

TAPAHTUMIA

21.2.2014 klo 14 Tulkkilan 
ulkojää. Vapaata valvottua 
luistelua, ilman mailoja ja 
kiekkoa

Mailallinen jäävuoro
21.2.2014 klo 15.30 Tulk-
kilan ulkojää. Valvottua 
vapaata lämimistä omin 
mailoin ja kiekoin sekä oh-
jattua pelaamista halukkail-
le. Kypäräpakko! Säävaraus.

NAKKILA

Nakkilan kunnan mesta-
ruushiihdot (V)
10.2.2014 klo 17.30 Nak-
kilan liikuntakeskus. Sarjat 
5 vuotiaista ylöspäin.

Hippohiihdot ja koko 
perheen talvirieha Salo-
monkalliolla
15.2.2014 klo 10 Salomon-
kallio. 

Matka Tampereen Työvä-
en Teatteriin musikaaliin 
”Prinsessa”
1.3.2014 Nakkila – Tampe-
re – Nakkila. Esitys kertoo 
Anna Lappalaisen elämästä 
Kellokosken mielisairaa-
lassa.
Nakkila tutuksi -tapahtu-
ma  ”Siin Nakkila kirko 
vaiheill ”
8.3.2014 klo 10 Nakkilan 
liikuntakeskus + piha-alu-
eet.  Yhdistelmä messua ja 
Nakkilassa tarjolla olevan 
toiminnan esittelyä. 

PORI

Ihan epänormaalia
8.11.-23.2.2014 klo 18 
Satakunnan Museon Sali. 
Ihan epänormaalia kertoo 

vammaisuudesta ja siihen 
liittyvistä kysymyksistä 
Suomessa ennen ja nyt. 

Sinun asiallasi - Kulutta-
jaliitto esittäytyy -näyttely
4.2.-20.2.2014 klo 19 
Porin pääkirjaston näyt-
telytila. Porin Seudun 
Kuluttajayhdistys ry:n ja 
Kuluttajaliitto – Konsu-
mentförbundet ry:n näyt-
tely. Pallisyhdistykseen voi 
liittyä näyttelyssä olevilla 
liittymislomakkeilla.

Lennossa
4.2.-1.6.2014 klo 17 Luon-
totalo Arkk. Arkielämäs-
sä linnut ovat toimineet 
ravinnon lähteenä, toisaalta 
lintu on symbolisella tavalla 
ymmärretty sielun vertaus-
kuvaksi. Näyttelyn on tuot-
tanut Tampereen museo-
keskus Vapriikki.

Torstai-Akatemia
6.2.2014 klo 14 Porin seu-
rakuntakeskus. Aiheena 
Kirkko, kirkot, kristilliset 
yhteisöt - kristittyjen kirjoa 
Porin seudulla, rovasti Veijo 
Järvinen.

Peace, love and my iPad
7.2.-25.5.2014 Porin taide-
museo. Leikkisä ja interak-
tiivinen kokeilevan äänitai-
teen näyttely.

Porin taidemuseon ke-
vätkauden näyttelyiden 
avajaiset
7.2.2014 klo 18 Porin tai-
demuseo. Vapaa pääsy!

112-päivän yleisötapah-
tuma
11.2.2014 klo 14 Eetun 

aukio. 112-numeroon soit-
taminen, elvytysohjeiden 
noudattaminen. 

Maisemia ja petoja - syk-
systä syksyyn
12.2.2014 klo 18 Porin 
seudun kansalaisopisto. 
Kuvien avulla tutustutaan 
vuodenkiertoon suomalai-
sessa luonnossa ja Suomen 
metsien petoeläimiin. Asi-
antuntijana Esko Inberg. 
Vapaa pääsy.

Aki Aintila: Batumi Rap-
tor Count -petolintujen 
huumaa Kaukasuksen 
kupeessa
12.2.2014 klo 18.30 
Luontotalo Arkki, Pori. 
Järj. Porin Lintutieteelli-
nen Yhdistys, vapaa pääsy.

Ystävänpäivätilaisuus, 
kaikille avoin.
14.2.2014 klo 14 Viikka-
rin Valkama. Ystävänpäivä-
tilaisuus on kaikille avoin.

Koululaisten talviloma-
viikko - vipinää vapaa-
päiviin!
17.2.-23.2.2014 klo 17. 
Monenlaista tekemistä ja 
puuhaa kouluikäisille. Tar-
kemmat tiedot www. pori.
fi /vapaa-aika

Lasten lauantai
1.3.2014 klo 12 Porin 
taidemuseo. Ohjelmaa lap-
siperheille. Ohjaajan joh-
dolla taidenäyttelyn tarinat 
heräävät eloon. Alle kou-
luikäiset yhdessä aikuisen 
kanssa. Vapaa pääsy!
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Kilpailusarjat:Kilpailusarjat:
2002 – 2003 syntyneet
2004 – 2005 syntyneet
2006 – 2007 syntyneet
2008 – 2009 syntyneet
2010 ja myöhemmin syntyneet

Tytöt ja pojat hiihtävät 
omissa sarjoissaan. 
Hiihtotapa vapaa. 
Kaikki osallistujat Kaikki osallistujat 
palkitaan!palkitaan!

Hiihtokisat  aloitamme klo 11.00, 
lähtönumeroiden jako klo 10.00 alkaen hiihtopaikalla!

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen vain ennakkoonvain ennakkoon to 13.2.2014 mennessä  to 13.2.2014 mennessä 
nakkila-luvian@op.fi  tai 010 256 5301 
paikanpäällä EI ilmoittautumista!paikanpäällä EI ilmoittautumista!

TERVETULOA HIPPOILEMAAN!
HIPPOHIIHDOT JA KOKO PERHEEN TALVIRIEHA

SALOMONKALLIOLLA  LAUANTAINASALOMONKALLIOLLA  LAUANTAINA 15.2.2014

Tapahtumassa on mahdollisuus myös 
lasketella ja pulkkailla. lasketella ja pulkkailla. 
Tapahtuma järjestetään säällä kuin säällä, 
mutta hiihtokisan pakkasraja on -15pakkasraja on -150cc, 
tämän kylmemmässä ei kisailla.
Osuuspankki tarjoaaOsuuspankki tarjoaa
mehua ja makkaraa sekämehua ja makkaraa sekä
rinteen vapaan käytön klo 10-15.00rinteen vapaan käytön klo 10-15.00
Paikanpäällä myös hevosajeluahevosajelua!

Yhteistyössä: 

H 0, 

!!

44

ntyneet

ät

Tammikuussa saivat sa-
takuntalaiset taas kerran 
tuntea purevaa pakkasta. 
Mutta mitä oikeastaan 
tarkoittaa kun pakkanen 
puree?

Pakkasen purevuus 
kertoo, miltä lämpötilan 
ja tuulen yhteisvaiku-
tus tuntuu ihmisen ihol-
la. Lämmön siirtyminen 
iholta ympäröivään il-
maan on sitä suurempaa, 
mitä kylmempää ulkoil-
ma on ja tuuli nopeut-
taa lämmön häviämistä. 
Sen sijaan ilman koste-
udella ei pakkasoloissa 
ole juurikaan merkitystä 
kylmyyden aistimiseen. 
Jos pakkasta on 10 astet-
ta, 10 metriä sekunnis-
sa tuivertava tuuli nos-
taa kylmän tuntemuksen 
kaksinkertaiseksi.

Hauska ja helppo-
käyttöinen pakkasen 
purevuus taulukko löy-
tyy mm. Ilmatieteenlai-
toksen internetsivuilta: 
http://ilmatieteenlaitos.
fi/pakkasen-purevuus-
taulukko.

Lähteet: Wikipedia ja 
Ilmatieteenlaitos

Pureeko 
pakkanen?

Kuva: www.ilmatieteenlaitos.fi 

Ryhmä Keski-Sata-
kunnan hiihtoharras-
tajia oli jo kolmatta 
kertaa Dolomittenlauf-
hiihdoissa Itävallan 
Obertilliach´issa.

Kangas Elina, Kan-
gas Erkki, Aaltonen 
Erkki, Viljasalo Juha, 
Mäkipere Erkki, Erk-
kilä Sipi ja Lempaisen 
Kalle  oli ryhmän koos-
tumus, kun keskiviik-
kona 15.1. lähdettiin 
matkaan, ensin Hel-
sinkiin ja sieltä lento-
koneella Saksan Mün-
cheniin, vuokrattiin 

Hiihtomaastoja etsimässä 
Keski-Euroopassa

pikkubussi ja ajo yli 
vuorten Itävallan puo-
lelle, matkalla men-
nään monen kuuluisan 
hiihtokeskuksen ohi, 
aikaa kuluu noin 6 tun-
tia, kun ollaan perillä.

Paikka on alle 10 ki-
lometriä Italian rajasta 
ja juuri sopivasti seu-
raavana päivänä on 
naisten maailmancup  
Etelä Tirolissa, Anter-
selvassa, sinne matkalle  
Suomen liput mukana ja 
Kaisaa kannustamaan. 
Eurosport huomioi ryh-
män matkalla kilpailu-

paikalle, mutta kannus-
tus ei auttanut, liikaa 
ohilaukauksia Kaisalta 
pääsi tulemaan, mutta 
tunnelma oli silti mitä 
mahtavin. 

Dolomittenlauf-hiih-
toja on pidetty 40 vuo-
den ajan, yleensä pää-
paikka on ollut Lienz, 
mutta lumen puutteen 
takia  kisat on muuta-
mana vuotena  pidet-
ty Obertilliach´ssa, yli 
1500 metrin korkeu-
dessa merenpinnasta.  
Kisat pidettiin 18. ja 
19. tammikuuta, mat-

kat olivat 20 ja 42 km. 
Ensimmäisenä päivänä 
on perinteisellä hiih-
to ja toisena vapaalla 
tyylillä, valinnanva-
raa löytyy, kunnon ja 
mielialan mukaan, voi 
hiihtää molempinakin 
päivänä.

Naisten sarjan 42 km 
vapaan voitti Riitta-Lii-
sa Roponen, ennen kah-
ta venäläistä. Miehissä 
voitto meni tzekkeihin 
ylivoimaisesti.  Ryh-
män kaikki jäsenet hiih-
tivät hyvin, sijoitukset 
eivät olleet se pääasia, 

vaan jalo kilpa ja se tun-
nelma. Pientä kommel-
lustakin sattui, kun Kal-
le joutui alkumetreillä 
jonkun ruotsalaisen  
kannoille menemään, 
eiköhän sieltä tullut vi-
hainen sauvan sivallus 
päin kylkeä niin, että 
matkanteko loppui noin 
500 metrin jälkeen.

Edellisenä vuote-
na paikalla oli ”mister 
hiihto” Petter Northug, 
hänen kulkuneuvonsa 
oli helikopteri, ei sen 
enempää, mutta kun 
on kiire, kyllä ne muu-

tamat kymmenet kilo-
metrit taittuu nopsaan.  
Muistamme varmaan 
kaikki  paikan nimel-
tä Seefeld, tuttu paik-
ka tältä alueelta.  Vii-
sikymmentä vuotta on 
kulunut siitä, kun juu-
ri edesmennyt Suomen 
hiihtokuningas Eero 
Mäntyranta kruunattiin 
”Mr Seefeldiksi”, kun 
hän toi Suomelle Inns-
burgin olympialaisista 
1964 kaksi henkilökoh-
taista  kultamitalia ja 
viestissä hopeaa.

Anterselvan ampu-

mahiihdon jälkeen oli 
joka ilta kisateltta täyn-
nä porukkaa. Sieltä sai 
ruokaa, juomia ja oli 
yhteistanssia letkassa, 
itävaltalaiseen tapaan, 
tunnelma oli katossa. 
Matkan kustannukset oli 
laadittu hyvin niin, että 
Gasthaus - majoitus  ja 
bussi oli tilattu hyvissä 
ajoin, jolloin kisabud-
jetti oli kaikille sopi-
va. Kotiin ryhmä saapui 
22. tammikuuta, matkan 
kesto oli viikko.

J Virtanen

Kuvat: Kalle Lempainen
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22.2.-23.2.2014
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Helmi-maaliskuussa joka 
sunnuntai lounas klo 12-15.
Ilman pöytävarausta. 
Tervetuloa!
Katso: www.lindskok.fi 

Etelä-Pohjanmaan Närpiössä pienessä kylässä on 
talvellakin trooppinen tunnelma. Kun kurvaa valtatie 
kahdeksalta pikkutielle ja astuu sisään Lind’s Kökiin, 
tuntuu kuin lennähtäisi hetkessä 3000 kilometriä 
etelään. Mansikan- ja tomaatintaimet, hedelmäpuut ja 
syötävät kukat toivottavat tervetulleiksi kasvihuone-
ravintolaan.
Paikan erikoisuutena ovat ravintolasalin sisustuksen 
lisäksi yllättävät tuoreiden makujen yhdistelmät.
Hyvä retkikohde ryhmille, perheille ym.

Talven ja kevään paikat varattavissa!

Jo pitkään kyläläisten haa-
veissa ollut luistelukau-
kalo vihittiin perinteisin 
menoin, oli koulutyttöjen 
juhlapuhe, leikattiin vihki-
nauha moneen kappalee-
seen ja mentiin joukolla 
uuteen kaukaloon luiste-
lemaan ilotulituksen räis-
keessä.

Kaukalon jäädytys al-
koi heti kun ilmat menivät 
pakkasen puolelle. Nak-
kilan VPK oli ensi jäädy-
tyksessä mukana ja sen 
jälkeen kyläläiset hoitivat 

Nakkilan Matomäkeen 
uusi luistelukaukalo

homman. Kaukalo on ollut 
nyt jo kolme viikkoa käy-
tössä ja vihkiäiset olivat 
torstaina 30.1.

Vanha, kaksikymmen-
tä vuotta palvellut kaukalo 
oli jo tullut tiensä päähän 
ja sille annettiin useana 
vuonna tekohengitystä pie-
nellä budjetilla. Viime syk-
syn aikana valmistui uusi 
luistelukaukalo. Talkoopo-
rukkaa oli 4-10 henkeä per 
ilta.

Karhuseudun tukeman 
kaukalon rakennushank-

keen kustannukset tal-
kootyön sisältäen olivat 
13 000 euroa. Hankkeen 
toteuttajan, Matomäen 
koulun tukiyhdistys ry:n 
omarahoitus oli vähän 
alle 1 000 euroa.

Luistelukaukalon vih-
kiäisiä vietettiin yli 50 hen-
gen läsnä ollessa kipakassa 
tuulisessa pakkassäässä, 
oli makkara- ja mehutar-
joilua

J Virtanen



KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Valtuutettu Tulikiven ja Kermansaven

uunimestari Markku Peltonen

0400 736 006
myynti, 

huolto ja 
mittauspalvelu

MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

Huollamme ammattitaidolla TV:t,
videot ja digilaitteet yms,

Valtuutettu AllAway-keskuspölynimurihuolto

Satakunnankatu 6, 28100 PORI p. (02) 6334 818

Avoinna arkisin 8-17, la 9-13

Caravan- ja kaasulaitehuolto myös kiinteistöt.
Caravantarvikkeet, varaosat ja kaasumyynti.

Myös vaunuvuokraus!
Puh. 044 547 8715

Sepänpellontie 23, Pori
www.s-kcaravan.fi 

Olemme muuttaneet viereiselle tontille!
Osoitteeseen Kartanontie 50, 28430 Pori
www.traktoriosa.fi
Simo ja Jani (02) 635 1888 - Koti (02) 538 9198
Simo 0400 808 007 - Jani 0500 808 007
Avoinna ma-pe 9-17.30, la 9-13 - Soita tarvittaessa!

www.mv-vuokraus.fi
044 564 0582 | 044 5773 951

• MYÖS HENKILÖAUTOHUOLLOT
• KATSASTUKSET
• RUOSTEVAURIOKORJAUKSET YM.
• VIKAKOODIEN LUKU

TUNTIHINTAMME:
henkilö/pakettiautot  45 €/ tunti + alv 24 %
raskaskalusto  55 €/ tunti + alv 24 %

SEPÄNPELLONTIE 4, PORI

Luontaishoitaja ja hieroja

* shiatsu * vyöhyketerapia 
* aromaterapia * reiki 

* intialainen päähieronta 
* hieronta * Detox jalkakylpy

* myös lahjakortit

Puh. 045 128 4044
Lauttaranta 7, 28400 Ulvila

TainaMarianne


