
Ojantie 26, Pori
www.valtarengas.fi 

Perävaunujen ja autotrailerien vuokraus!

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 

OnniExpress – uusi 
halpabussiyritys, s. 5

Pitkän linjan 
purkamomies, s. 8

Taimi- ja kukkakauppaa 
Huovinkujalla, s. 7

Liikekeskus, Harjavalta
0400 976 478 - (02) 674 1507
ma-pe 9-17, la sopim. mukaan

Hannelewww.sininenunelma.fi 

Hemmottelulahjakortit äidille!Hemmottelulahjakortit äidille!
 Nyt myös Kokemäeltä Tulkkilantie 31

Kansallinen itsekkyys ei ole kirosana

Europarlamenttivaalit Suomessa sunnuntaina 25.5.2014 
Ennakkoäänestys  keskiviikosta tiistaihin 14.-20.5.2014

Laura Huhtasaari
erityisopett aja

laurahuhtasaari.fi 

86

Lautasliinat häistä kissanristiäisiin

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN 

UUTEEN 
CARAVAN-

MYYMÄLÄÄN 
MEILTÄ MYÖS 

• CARAVAN- JA KAASU-
LAITEHUOLTO 

• ASUNTOVAUNUVUOKRAUS

Leineperin Ruukin kevättori
sunnuntaina 18.5.2014

TervetuloaTervetuloa
Leineperin kevättorille! Leineperin kevättorille! 

Tied. ja paikkavaraukset: p. 559 1551, 0400 790 591
Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry

Kuljetus Porista (Ruosniemen Linja-auto Oy Sundell), 
Pohjoispuisto 6, Friitalan kautta klo 8.30 alkaen tunnin välein 

(viimeinen lähtö Leineperistä klo 15).
- Kestovahaukset - Päälipesut

- Alustapesut - Tehdastakuun lisäturva
- Ruosteenestokäsittelyt

Kartanon Autosuojaus
Mäkipuistontie 8, 28430 Pori

Puhelin (02) 646 0113

5 / keskiviikko 7.5.2014
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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Painos: n. 34 000 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.

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

21.5.
11.6.
6.8.

3.9.
24.9.
22.10.

12.11.
3.12.
17.12.

  
   TOUKOKUUN TARJOUKSET 

iWhite Instant   
Valkoisemmat hampaat turvallisesti, 
sis. 10 käyttövalmista muottia! 

    44.50   (49.49) 
 
 
 

 

Biophilus Chew,  30 purutabl. 
    Mansikanmakuinen maitohappobakteerivalmiste 
    vatsavaivojen hoitoon esim. matkalla tai 
    antibioottikuurin yhteydessä.      

          12.10   (13.44) 
 

Ice Power roll kylmägeeli 75ml 
Lievittää kipua ja tulehdusta, laskee  
turvotusta ja laukaisee lihasjännitystä. 
Ei tahraa käsiä! 

    8.18 (9.09) 
          

     Toukokuun ajan 

    Vichy-  
   aurinkovoiteet 
   -20% 
  

               

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

MUISTATHAN 

ORIONIN 

KERÄILYKAMPANJAN 

26-30.5.2014 (ei Helatorstaina) LEIKKIUIMAKOULUT 4-7-VUOTIAILLE 
osanottomaksu. 3,50 € /krt:
* klo 15.30-17.00 RYHMÄ 1   * klo 17.00-18.30 RYHMÄ 2   * klo 18.30-20.00 RYHMÄ 3 
2.-6.6.2014 KLO 10–14.30 ALKEIS-, JATKO/SUORITUSUIMAKOULUT
osanottomaksu 20 € / 5pv
KIRKONSEUDUN LAPSET JA OMALLA KULJETUKSELLA SAAPUVIEN:
* klo 10.00-11.30 ALKEISUIMAKOULU YLI 7 –VUOTIAILLE
* klo 11.30-13.00 ALKEISUIMAKOULU YLI 7-VUOTIAILLE
* klo 13.00-14.30 JATKO / SUORITUSUIMAKOULU  
- Suoritusryhmässä suoritetaan uimataitomerkkiä, kandin, maisterin ja 
  priimusmaisterin uintimerkkejä. Merkin hinta sis. uimakoulun hintaan.
9.-13.6.2014 ALKEIS- JA JATKOUIMAKOULUJA (KULJETUS) 
osanottomaksu 25 € / 5 pv sis.kuljetuksen
* klo 10.00-11.30 ALKEIS- JA JATKOUIMAKOULUT YLI 7-VUOTIAILLE 
Kuljetusreitti (myös reitin varralta pääsee autoon): Punapakka/koulu klo 9.10, 
Pyssykangas/Lardella klo 9.15, Hormisto klo 9.20, Matomäki/Uotinmäentie klo 9.25, 
Matomäen koulu klo 9.30, Tattara/Teikkala, Tattara/Raen rist. klo 9.35, Lammainen/
Voimalaitos th klo 9.40, Kukonharjan koulu klo 9.45, Soinila klo 9.50, uimahalli
* klo 11.30-13.00 ALKEIS- JA JATKOUIMAKOULUT YLI 7-VUOTIAILLE
Kuljetusreitti ( myös reitin varrelta pääsee autoon ): Satoveräjä/Ketolantien th. klo 10.50, 
Kivimaantie klo 10.55, Järvikylän koulu klo 11.00, Tervasmäki/Bussi-Ketonen klo 11.05, 
Ruskilan koulu klo 11.10, Puonistontie th. klo 11.15, Ruhadentien th. klo 11.20, uimahalli
* klo 13.00-14.30 ALKEIS- JA JATKOUIMAKOULUT YLI 7-VUOTIAILLE 
Kuljetusreitti (myös reitin varrelta pääsee autoon):  Anola/Ulvila raja klo 12.20, 
Uusikujan th. klo 12.25 (Huom. Ei tehdä Uusikujan lenkkiä), Anolan koulu klo 12.25, 
Suomalaisentien th. klo 12.30, Turkintie, Poutasentie klo 12.35, Osontie, Mäkirinnantie, 
Korpelankujan th., Linjatie, Viikkalantie, Martinpolun th., uimahalli
ILMOITTAUDU NAKKILAN KUNNAN JÄRJESTÄMIIN UIMAKOULUIHIN. 
PAIKAT TÄYTETÄÄN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ.  
ILMOITTAUTUMISET: 
PUHELIMITSE 044 747 5914 tai sähköpostitse tiina.palomaki@nakkila.fi 
Ilmoita lapsen nimi, ikä, ryhmä mihin osallistuu sekä huoltajan puhelinnumero

NAKKILAN KUNNAN LIIKUNTATOIMI 
JÄRJESTÄÄ KESÄLLÄ 2014 
SEURAAVAT UIMAKOULUT:

NIMENKIRJAUSKOHTEET:
• ANOLA – Ulvilan raja 
• JÄRVIKYLÄ – Haistilan th. 
• JÄRVIKYLÄ – Konsontien th. 
• HAISTILA – Lauttarannan th. 
• HORMISTO – City 
• KIVIALHO – Salomonkallion th. 
• KIVIMAA – Vankilan risteys 
• KUKONHARJA – Koulu 
• LIIKUNTAKESKUS – P-alue 
• MATOMÄKI – Ruiskuhuone 
• MUSTASILTA – Viikkala 
• PUNAPAKKA – Mäkihaaran th. 
• RUSKILA – Koulu th. 
• TATTARA – Teikkala th. 
• VIIKKALA – Mäkirinta; Osontien th.
Nakkilan kuntopyöräilyssä pyöräilijä voi kirjata ni-
mensä kaikkiin reitin varrella oleviin kirjauskohteisiin. 
Huom! Nimi vain yhden kerran/kirjauskohde/päivä. 
Nakkilan henkilökohtainen kuntopyöräilykortti on 
saatavilla uimahallin kassalta ja liikuntatoimistolta. 
Kortin voi palauttaa liikuntatoimistoon 3.7.2014 men-
nessä. Kortin palauttaneiden kesken arvotaan muu-
tama palkinto. Lisäksi 3 parasta pyöräilijää palkitaan.
Lisätietoja puh. 044 7475914
Järj. Nakkilan liikuntatoimi

NAKKILAN 
KUNTOPYÖRÄILYT
AJALLA 1.5.-23.6.2014

MATKA SAMPPALINNAN 
KESÄTEATTERIIN, 

TURKUUN 

La 5.7.2014 (klo 15 näytös) 
MUSIKAALIKOMEDIA

 MATTI JA TEPPO –
THE TURKU BROTHERS 

Lippu+matka 35 €/henkilö. 
Sitovat lippuvaraukset viim. 12.6.2014

puh. 044 7475914
Järj. Nakkilan kulttuuritoimi

Tule keskustelemaan ja kuuntelemaan! 
Painavan asian kyytipoikana mehua ja makkaraa!

Laura Huhtasaari          Jussi Halla-aho

PERUSSUOMALAISTEN 
EU-VAALIEHDOKKAAT
tavattavissa 9.5. n.14.30 alkaen

Nakkilan K-Market Onnipekan edessä

86 84

Äitienpäivä on eri 
maissa vuosittain vie-
tettävä juhlapäivä, 
jonka ajankohta vaih-
telee maittain. Suo-
messa äitienpäivä on 
toukokuun toisena 
sunnuntaina ja se on 
yksi virallisista lipu-
tuspäivistä.

Monien perheiden 
perinteeseen kuulu-
vat esimerkiksi aa-
miainen äidille vuo-
teeseen tai itse tehty 
kortti. Äideille on pe-
rinteisesti kerätty val-
kovuokkoja. Suomen 
valtakunnallisessa äi-
tienpäiväjuhlassa ta-
savallan presidentti 
myöntää äitienpäivän 
kunniamerkkejä ansi-
oituneille äideille.

Toukokuun 
toinen 
sunnuntai

LC Nakkila Emma jär-
jesti nyt jo toisen kerran 
Sinustako Nakkilan ta-
lentti -fi naalin. Kaikki 
Nakkilan alakoulut, ylä-
koulu, lukio ja Päiväko-
ti Kuperkeikka oli haas-
tettu mukaan. Koulut 
järjestivät omat karsin-
tansa ja ilmoittivat fi na-
listit järjestävälle tahol-
le. Finaaliin ilmoitettiin 
yhteensä 13 esitystä. Fi-
nalisteja oli kaikkiaan 

Nakkilan talentti
peräti 40. Finaalissa näh-
tiin monipuolista lahjak-
kuutta, kuten soittoa, lau-
lua ja tanssia. Finalistien 
esityksistä huokui yhdes-
sä tekemisen ja kokemi-
sen ilo. Tuomaristossa 
istuivat Erja Lehtonen, 
Eija Tuliniemi ja Sari 
Saarinen.

Voittajaksi selviytyi 
tänä vuonna Sädetikut-
niminen tyttöryhmä, 
joka valloitti tuomaris-

ton iloisella ja mukaan-
satempaavalla laulu- ja 
tanssiesityksellään. Voit-
tajaryhmässä esiintyivät 
Emma Varis, Jenni Autio 
ja Milka Kilkku. Toisek-
si tulivat Ikuinen virta- 
lauluesityksellään Noo-
ra Virta ja Hilla Aarikka 
ja kolmanneksi Kukko-
pojat, jotka lauloivat ja 
tanssivat upeasti. Kukko-
pojissa esiintyivät Patrik 
Suonpää, Niko Hartman, 
Samuel Prusti ja Lauri 
Korhonen. Tuomaristo 
antoi kunniamaininnan 
persoonalliselle tanssi-
duolle Lyydi Mitikalle ja 
Ida Saarnille.

Tapahtuma onnistui 
hienosti ja aika näyttää 
onko ensi keväänä vuo-
rossa kolmas LC Nak-
kila Emman järjestämä 
Sinustako Nakkilan ta-
lentti -fi naali. Tapahtu-
man tuotto lahjoitetaan 
nakkilalaisten lasten ja 
nuorten hyväksi. 

Kr
ist

a L
, 2
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4

- ...ja sitten Sirkku kertoi asiasta Tintille. 
  Eikö olekkin jännittävää?
- Älä muuta viserrä...

TIPUTELLEN

Klikkaa
best1.fi 
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TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

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

 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

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

KIUKAISTEN TAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544, (02) 864 7554, 050 530 4726

www.kiukaistentakuusuojaus.fi 

Huollatko autoasi säännöllisesti? 
MUISTITKO MYÖS KORIHUOLLON?
Älä anna ruosteen pilata autosi 
kalleinta osaa ennenaikaisesti!

Henkilö-, paketti- 
ja asuntoautojen 
ruosteenesto-
käsittelyt.

Valvottua FI-laatua

Lauran blogi
Kansallinen itsekkyys 
ei ole kirosana

Viestintä, mainonta

Bestseller-näköislehti:
www.best1.fi

MYYDÄÄN
Nakkilassa vanha
HÖGFORS
valurautahella

0400 858 772

Avoinna 
Äitienpäivä-

viikonloppuna
pe-la 9-18

su 9-15

KAKSI SINKKUMIESTÄ
NAKKILASTA

ETSII NAISSEURAA
TOSITARKOITUKSELLA
+ 55 vuotta, ”Ohukainen” 

Puh. 044 537 3296.  

+ 40 vuotta, ”Paksukainen” 
Puh. 040 879 4053

Eurovaaleissa meillä on 
kaksipuoluejärjestelmä, 
Perussuomalaiset vastaan 
kaikki muut. Perussuoma-
laiset ovat ainoa puolue, 
joka on johdonmukaisesti 
vastustanut vallan keskit-
tämistä Brysseliin ja kan-
nattanut itsenäisten kan-
sakuntien Eurooppaa. 

Suomalaisen hyvin-
vointivaltion tae on ollut 
demokraattinen hallinto 

valtio- ja paikallistasolla. 
Suomi ei ole vain komis-
sion hallinnon jatke direk-
tiivien toteuttajana, vaan 
asukkaidensa yhteisö. Hy-
vinvointimme perusta ovat 
aktiiviset omien asioiden-
sa hoitoon motivoituneet 
kansalaiset. Komission 
sääntely jäsenmaissa al-
kaa olla jo naurettavissa 
mittasuhteissa. Komissi-
on ei olisi pitänyt puuttua 
esim. saako Suomen valtio 
maksaa korvauksia met-
sänomistajille hirvituhois-
ta vai ei. 

Europarlamentti on ko-
timaanpolitiikkaa ja nämä 
ovat kotimaan vaalit. Ky-

symys on liittovaltion 
vastustajista ja liittoval-
tion kannattajista. EU:sta 
pitäisi tulla itsenäisten 
valtioiden vapaakaup-
pa-alue. Euroopassa on 
ja tulee olla yhteisiä in-
tressejä. Suomalaisuus ja 
kansainvälisyys eivät ole 
ristiriidassa keskenään. 
Ennen EU-jäsenyyttä 
80-luvulla Suomi teki 
vientikauppaa enemmän 
kuin tänään. Yhteistyö 
on välttämätöntä. Yhteis-
työ on mahdollista silloin 
kuin päätösvalta pysyy 
itsellä.

Laura Huhtasaari

Perinteinen Hunajahölk-
kä Hiitteenharjun erin-
omaisessa kangasmaastos-
sa veti Harjavaltaan 165 
osanottajaa kaikki sarjat 
mukaan lukien. Kylmä, 
sateinen kevätsää siivitti 
juoksijoita ja katsojajou-
kon tunnelmaa.

Tapahtumaan osallistui 
jälleen kerran hyviä juok-
sijoita, jotka ovat valmis-

tautumassa maastojuoksun 
SM-kisoihin ja tulevaan 
kesään.

Naisten 6,4 km sarjaa 
emännöi Helsingin Kisa - 
Veikkojen Minna Lammi-
nen ajallaan 23,50.

Lamminen oli tyytyväi-
nen juoksuunsa, sillä se oli 
ensimmäinen juoksu viime 
syksyn loukkaantumisen 
jälkeen. Europarlamentaa-

rikko Sari Essayah osallis-
tui myös hölkkään

Miesten 6,4 km matkal-
la Turun Weikkojen nuo-
ri Antti-Pekka Niinistö on 
kuntoutumassa, voittamal-
la kisan ajalla 20,42. Vii-
me vuonna Niinistö oli kol-
mas. Toiseksi tuli TuUl:n 
Johannes Brunila ajalla 
21,31. Kolmantena maaliin 
saapui venäläinen Alexey 
Smirnov ajalla 22,01.

Miesten 10,25 km kisan 
ykkönen oli Turun Urhei-
luliittoa edustava Sudani-
lainen Kennedy Koricha, 
ajalla 33,48 Toisena juok-
si maaliin TuUL:n Jukka 
Kero ajalla 34,00, ja Nak-
kilan Jussi Nurmi oli mies-
ten sarjan kolmas ajalla 
35,32.

Jaakko Kero ylitti maa-
lilinjan kolmantena 27 se-
kuntia veljensä perässä. 
Jaakko Kero vei nimiinsä 
miesten 40-vuotiaiden sar-
jan voiton.

J Virtanen

29. Hunajahölkkä 
juostiin koleassa säässä

VUOKRATTAVANA
43 m2 myymälä- ja varasto tms. tilaa 

Nakkilassa Villilän kartanon alueella 
(ent. puvustamo)

Vuokra n. 380€/kk
Hyvällä paikalla kartanomiljöössä. Samassa 
rakennuksessa toimii Länsi-Suomen TV- ja 

elokuvakeskus. Tila sopii myös toimistotilaksi.

Tiedustelut: Kari Huikko, puh. 050 511 5857
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Pankkipalvelu - palvelun irvikuva 

Tammikuussa kuluvaa vuotta Nakkilan Nordean konttorista ilmoitettiin 
asiakkaille, että rahan nostaminen loppuu helmikuun lopussa, joten tuli 
monelle ihmiselle hässäkkä, mitä tehdä? Toiset vaihtoivat tilinsä Osuus-
pankkiin, Äitini, joka lähentelee 90 vuotta, sairastaa dementiaa, joten 
muisti ei ole kunnossa, halusi pitää tilinsä kuitenkin Nordeassa. Vaikka 
hän ei ole koskaan käyttänyt pankkikorttia, hänelle tilattiin se kuitenkin. 
Tunnusluku ja kortti tulivat kotiin, hän ei ymmärtänyt sitä, kun hänellä on 
oma tunnusluku ollut käytössä vuosia, miksi nyt tunnusluku tuleekin pan-
kista. Toinen asia, ne on pidettävä eri paikoissa, meinasi tulla riita asiasta. 
Hän on käyttänyt korttia vasta kerran, mutta silloinkin hänen mukanaan oli 
toinen henkilö, nykyään saa maksaa max 25 euron ostokset paikallisessa 
marketissa korttia vilauttamalla.

Viime viikolla käytiin naapurissa, Harjavallan kaupungissa, paikallises-
sa Nordea pankissa, asiakkaita oli noin 25 henkeä, nakkilalaisia oli jonossa 
paljon, melkein puolet, monet vihaisia, kun jonottivat siinä tunnin verran. 
Palvelussa oli vain yksi toimihenkilö. Tuli siinä mieleen, miksi se Nakki-
lan konttori on vielä auki, voisi sekin toimihenkilö palvella Harjavallan 
konttorissa, saisivat asiakkaat nopeampaa palvelua. Nakkilan konttorissa 
on ollut jo monta vuotta siesta tunti, jolloin ei asiakkaita palvella ja sen jäl-
keen iltapäivisin ei rahaa käsitellä lainkaan, vaan voi hoitaa muita asioita 
pankissa.

Asiakkaan kertomus Nordean palveluista

”Kävin juuri paikallisessa Nallen Nordea konttorissa... olisin vain laittanut 
omalle tililleni rahaa, mutta eihän onnistunut! Kolme virkailijaa istuskeli 
tiskin takana, ei yhtään asiakasta... yksi tytteleistä sitten aikain takaa vii-
mein painoi jonotusnumeroni esille ja pääsin ”palveltavaksi”... Pistin rahat 
ja tilikortin tiskille ja pyysin laittamaan summan tililleni. Tytteli sanoi mi-
nulle iloisesti: ”Emme ota rahaa vastaan klo 13:00 jälkeen”!

No Nallehan onkin informoinut: ”tavis asiakas ei tuo kuin santaa pank-
kisalin lattialle”.

Huono pankkipalvelu sai 
asiakkaan kaivamaan leluaseen esiin
Närpiöläisessä pankissa mielestään huonoa palvelua saanut mies protes-
toi henkilökunnalle näyttämällä heille käsiasetta. Ase osoittautui kuitenkin 
leikkikaluksi. Tapausta tutkitaan laittomana uhkauksena.

Kuluttajaliitto: Vanhusten pankkipalvelut turvattava

Kuluttajaliitto on huolissaan vanhusten pankkipalvelujen säilymisestä tule-
vaisuudessa. Kuluttajaliitto on jättänyt Eläkkeensaajien Keskusliiton kans-
sa vetoomuksen Eduskunnalle, jossa muistutetaan peruspankkipalveluiden 
tärkeydestä. Vetoomuksen allekirjoitti noin 25 000 henkilöä.

Kuluttajaliitto on huolissaan vanhusten pankkiasioinnin turvaamisesta. 
Asioinnin siirtyminen verkkoon ja kassapalveluiden supistaminen vaikeut-
tavat monien ikäihmisten raha-asioiden hoitoa. Kuluttajaliitto penää pan-
keilta ja yhteiskunnalta vastuunottoa ja ikäihmisten huomioimista.

Olemme olleet pitkään huolissamme kehityksestä, miten pankkiasioin-
ti vaikeutuu valtakunnassa. Meillä on paljon ihmisiä jotka eivät pysty tai 
halua käyttää nettipankkia. Myös heillä on oikeus kohtuuhintaisiin pank-
kipalveluihin.

Suuri osa kansalaisista on jo siirtynyt käyttämään nettipankkia ja siitä on 
tullut luonteva tapa hoitaa pankkiasiansa. Kuluttajaliitto kokee, että heillä 
on velvollisuus toimia heidän äänenään, jotka eivät jostain syystä netti-
pankkia käytä.

Meille tulee eri tilaisuuksissa paljon ihmisiä kertomaan asioinnin vaike-
uksista. Esimerkiksi syrjäseuduilla asuva, huonojen joukkoliikenneyhteyk-
sien päässä elävä vanhus ei välttämättä pääse kuntansa keskustaan nosta-
maan rahaa juuri sen kolmen tunnin aikana kun kassapalvelut ovat auki.

Tästä Kuluttajaliiton Eduskunnalle lähettämästä adressista on kulunut jo 
puolitoista vuotta, mutta mitään ei ole tapahtunut, tilanne on vain pahentu-
nut. Mielestäni pankeilla pitäisi olla vastuu palveluista, jos ei niitä hoideta, 
niin lupa pankin pitämiseen pitäisi ottaa pois. 

Palkansaajat maksavat hyvätuloisten 
lisäeläkkeitä vuoteen 2060 
Palkansaajat maksavat vielä vuosikymmeniä toimihenkilöiden ja johtajien 
lisäeläkkeitä, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Näin käy siitä huolimatta, että 
eduskunta on päättänyt lakkauttaa rekisteröidyn lisäeläkkeen vuoden 2016 
lopussa.

HS pyysi Eläketurvakeskusta (ETK) selvittämään lisäeläkkeen tulevia 
kustannuksia. Keskus arvioi, että työeläkejärjestelmä maksaa lisäeläkkei-
den kustannuksista vuonna 2015 noin 130 miljoonaa euroa, vuonna 2030 
noin 80 miljoonaa euroa ja vielä vuonna 2060 noin neljä miljoonaa euroa.

Rekisteröityyn lisäeläkerahastoon kootut vakuutusmaksut tuottoineen 
riittävät vain kolmannekseen kustakin lisäeläkkeestä. Loput rahat makse-
taan yhteisestä tasausrahastosta.

Rekisteröidyistä lisäeläkkeistä maksavat nekin työeläkemaksujen mak-
sajat, jotka eivät itse saa lisäeläkettä.

J Virtanen

Maalari roiskii

TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA

Harjavalta

EDITH - Suomen 
Lasitaiteilijat ry:n 
10-vuotisjuhlanäyt-
tely
23.2.-6.7.2014 Emil 
Cedercreutzin museo. 

Kun käsky kävi  
14.3.-30.12.2014 Har-
javallan kaupunginkir-
jasto. Harjavaltalaisen 
sotaveteraaniperinteen 
pysyvä näyttely.

Kiukainen

Konsertti Panelian 
kirkossa
8.5.2014 klo 18 Pane-
lian kirkko. Dissonans-
si-duo Risto Sojakka 
& Matias Turunen.

Kokemäki

Vaihtotori
8.5.2014 klo 17Nuor-
ten nettikahvila. Vaih-
totori on suunnattu 
13-20-vuotiaille. Vaih-
totorilla voit vaihtaa 
itsellesi tarpeettomia 
ehjiä, puhtaita ja käyt-
tökelpoisia tavaroita 
periaatteella ”Tuo tul-
lessas, vie mennessäs”. 
Rahaa ei siis tarvita, 
vaan nyt kierrätetään!

Sääksjärven ja Kau-
vatsanjoen vesistöti-
laisuus
9.5.2014 klo 18 Kou-
lukeskuksen auditorio, 

Kokemäki. Infotilaisuus 
vesistön tilasta ja toi-
menpiteistä, kahvitar-
joilu klo 17.30 alkaen.

Koko perheen liikun-
tatapahtuma
10.5.2014 klo 11 Tulk-
kilan liikuntapuisto. 
Liikunnallista ohjel-
maa kokemäkeläisten 
seurojen järjestämänä. 
Puffetti!

Luvia

Iltamusikkikonsertti
7.5.2014 klo 19 Luvian 
kirkko. Luvian kirkko-
kuoro. Vieraana Noor-
markun ja Pihlavan 
kirkkokuorot.

Messu
11.5.2014 klo 10Luvian 
kirkko. Messu kirkossa, 
seurakuntapastori Reet-
ta Mäkinen ja vt. kant-
tori Sami Nieminen.

Kevään Ylistys
11.5.2014 klo 17 Luvi-
an kirkko. Luvian Nais-
kuoron konsertti.

Nakkila

Sauvakävelytempaus
5.-26.5.2014 Nakki-
lan liikuntakeskuksen 
maasto. Perinteinen 
sauvakävelytempaus 
klo 18-19. 

Silja Line Seurakisa 
yleisurheilu 1. osakil-
pailu
15.5.2014 klo 18 Nakki-
lan Urheilukenttä. 

Nahkiaisjuoksu ja 
Nakkila-kierros
1.6.2014 klo 13 Nakki-
lan liikuntakeskus. Klo 
13.00 yhteislähtö. Nak-
kila-kierros ilman aikaa 
klo 12 alkaen.

Ulvila

Leineperin Ruukin ke-
vättori
18.5.2014 klo 9-16 Lei-
neperin Ruukki. Lähes 
200:lla myyntipöydällä 
on tarjolla lähiruokaa ja 
kädentaitajien tuotteita. 

Motoristi tapaaminen 
Leineperissä
7.5.2014 ja koko kesän 
ajan keskiviikkoisin klo 
17.00 alkaen.

Pori

Elävät pajutyöt ja 
puutarhan muut paju-
rakenteet
10.5.2014 klo 10 Sun-
niemen Pajutila. Pajuti-
lan pajuteemalauantait 
avoinna klo 10-15

Irtotavaraa
10.5.2014 klo 19 Kult-
tuuritehdas Kehräämö. 
Suomalaisen stand up 
-komiikan konkarin 
Mika Eirtovaaran hul-

vaton soolo Irtotavaraa 
tarjoaa vauhdikkaita 
tilanteita, vangitse-
via tarinoita ja vahvaa 
eläytymistä.

Äitienpäivä
11.5.2014 klo 11 Porin 
taidemuseo. Äideil-
lä vapaa sisäänpääsy 
taidemuseoon koko 
päivän.

Kävelykierros Porin 
vanhalla hautaus-
maalla
14.5.2014 klo 17 Van-
ha hautausmaa. Käve-
lykierros vie kuulijat 
Porin tunnelmallisen 
vanhan hautausmaan 
ja sieltä leposijansa 
saaneiden henkilöiden 
ja sukujen historiaan. 
Rakennuskulttuurita-
lo Toivon intendent-
ti Tuulikki Kiilo ja 
Luontotalo Arkin opas 
Martti Koski. 5 euroa 
käteisellä.

Energiailta naisille
14.5.2014 klo 17.30 
Porin seudun kansa-
laisopisto. Maksutto-
man luennon teemoi-
na: - energia: mikä 
ihmeen kWh? - ener-
giankulutuksen ABC 
- suurimmat säästöpo-
tentiaalit - lyhyt kan-
santajuinen sähköoppi.

Viime lehdessä kirjoi-
tin oveen kolkuttajista 
ja tällä kertaa päätin so-
haista kuntapolitiikkaa. 

Kuusitoista vuotta 
tulin itse olleeksi mu-
kana ja sitä kolmisen 
kautta olin varsinaise-
na valtuutettuna. Sii-
nä sitä päätösvaltaa ja 
luottamushommaa oli-
kin maalarille. Nyt, kun 
olen ollut jonkin ai-
kaa tavallisena veron-
maksajana ja seurannut 
kuntalaisena nykyisiä 
päättäjiä ja heidän te-
kemiään päätöksiä on 
pakko todeta, että huo-
nompaan suuntaan ol-
laan menossa. 

Yksi silmiin pistävä 
huomioni on ollut ny-
kyisen hallituksen te-
kemät kuntien talouden 
kurjistamiset. Nämä 
taas ovat saattaneet mo-
net kunnat taloudellises-
ti huonoon jamaan. Jos 
vähänkään on perehty-
nyt kuntapolitiikkaan, 
on varmaan huoman-
nut myös, että monessa 
kunnassa päätösvaltaa 
on siirretty valtuutetuil-

ta virkamiehille ja ikä-
vintä tässä on se, että 
virkamiehet ja politrukit 
tällä tavalla vahvistavat 
omaa valtaansa. 

Mitä taas tulee val-
tuuston roolin kuntien 
suurimpana päättäjänä, 
on pakko todeta, että 
senkin valta on vähene-
mässä. Lukiessani ko-
tikaupunkini vanhoja 
valtuuston pöytäkirjoja 
huomioni kiintyi pää-
tösvaltaan, joka sillä ai-
koinaan on ollut. Vähän 
kerrallaan ovat päättäjät 
virkamiesten johdatte-
lemana siirtäneet omaa 
valtaansa mm. kaupun-
ginhallitukselle, mikä 
taas on merkinnyt val-
tuuston vallan kapene-
mista. Pahinta tässä val-
lan siirrossa on se, että 
kaupunginhallituksessa 
ei tarvitse olla äänestä-
jien valitsemia päättäjiä, 
vaan sinne kelpaa kuka 
tahansa, joka on ollut 
ahkera ja toimelias puo-
luepolitiikassa. 

Eräs seikka, joka 
omalta valtuustokau-
deltani jäi mieleeni, oli 

kaupunginjohtajan vah-
va rooli kuntapolitiikas-
sa. Joskus tuntui, että 
kaupunginjohtaja jopa 
saneli miten poliitikko-
jen oli toimittava. Se, 
miksi tällaista sitten ta-
pahtuu, ei tietenkään ole 
kaupunginjohtajan vika. 
Suurimat syylliset ovat 
kansanäänillä valitut po-
liitikot, jotka ovat niin 
heikkoja, etteivät pys-
ty pitämään kiinni siitä 
vallasta, jonka he ovat 
kansalta saaneet. Pahin-
ta tässä saattaa olla se, 
että koko demokraatti-
nen järjestelmä romah-
taa, kun valta siirtyy vir-
kamiehille. Aikoinaan 
jopa kuntaliitto varoitti 
tästä ilmiöstä. 

Nykyään, kun en ole 
enää kuvioissa muka-
na tulee joskus mieleen 
miten nykyään kotikun-
nassani asiat hoidetaan. 
Onko peräsimessä kau-
punginjohtaja, hallitus 
vai onko valta edelleen 
kaupunginvaltuustolla? 
Tosin sekin seikka on 
huomioitava, jos on us-
kominen mitä lehdissä 
kerrotaan, että edelleen 
kunnassamme vallitsee 
määrätynlainen ”dikta-
tuuri”. Ikävin uutinen 

oli se, jonka satuin lu-
kemaan maakunnan val-
talehdestä, että Harja-
vallan kaupungintalolla 
tunteet kuohuvat ja syy-
nä näihin kuohahduk-
siin on kaupunginjohta-
jan ”diktaattorimaiset” 
käytöstavat alaisiaan 
kohtaan. Jos tämä uuti-
nen tosiaan pitää paik-
kansa, ei voi kuin ihme-
tellä näin kuntalaisena, 
että pienessä idyllises-
sä ”nukkekodissakin” 
tapahtuu tällaisia ”työ-
paikkakiusaamisia”. 

Ossi Qvist  



Raumalainen opettaja Lee-
na Javanainen metsurin 
hommissa Nakkilassa.
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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

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

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

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

rami.salo@netti.fi 

Rakentajan palstan kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€. 

 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!

VESIKATTO KUNTOON

Varaa ilmainen suunnittelu:
Juha Kirvesmäki
041 430 1771

 Vesikatot  verhoukset 
  ovet  ikkunat

www.prima-rakentajat.fi 

2 palstaa x30 mm: 60€.
 Hintoihin lisät. alv 24%. 

Sivuhonka Oy
PUUTAVARAA

Honkapuistontie 81, 28430 Pori
Puh. 0400 128 883, fax (02) 647 9213

 erä

22x100mm VS  . . . . . 0,55 €/jm

22x100mm TS. . . . . . 0,65 €/jm

32x100mm VS  . . . . . 0,75 €/jm

50x100mm PK  . . . . . 2,00 €/jm

28x95 pk vihr . . . . . . 1,00 €/jmKoivistontie 176,
38600 Lavia

Puh. 050 528 4896

RAKENNUSTYÖT 
POHJASTA PIIPPUUN!

Betonityöt J. Kangas

Hoidamme ammatti  taitoisesti  mm. 
• katt oremonti t
• ulkoverhousremonti t
• ulkomaalaukset

Meiltä myös 
laadukkaat, satakuntalaiset 
Peurala-ikkunat asennett una!

Muista koti talousvähennysoikeus, 
jopa 4800 €

Rakennusliike Haapa-aho Ky
Poikkiti e 4, 29100 Luvia
Puhelin 040 723 7841

www. rakennushaapa-aho.fi 

Ota yhteyttä ja tilaa 
ilmainen arviointi 

asiantuntijoiltamme!

Erinomaista asiakaspalvelua vuodesta 2006 alkaen!
facebook.com/katt oremonti t

adeJ
Eläincenter

www.jadecenter.fi 
Akselintie 1, Nakkila, 050 523 9328

Ja
www.
Nakki

ROYAL CANIN KOIRANPÄIVÄT
JÄLLEEN 14.5.-18.5.

tarjouksia, alekuponkeja, 
arvontaa ym.

Kaikki loput koirien talvitakit 
PUOLEEN HINTAANPUOLEEN HINTAAN sekä 

"rompekoreista" tarvikkeita alk.alk.  1€1€
Tervetuloa!

Halpabussiyhtiö On-
nibusin liikennöitsijät 
kertovat perustaneen-
sa uuden suomalaisen 
halpabussiyrityksen, 
OnniExpressin. Syyk-
si kerrotaan Onnibusin 
kaukoliikenteen myyn-
ti ulkomaisille omis-
tajille. Uusi yritys lii-
kennöi samoja reittejä 
kuin Onnibuskin. Vielä 
käyttämättömät Onni-
bus-liput kelpaavat sel-
laisenaan OnniExpress-
busseissa.

OnniExpress – uusi halpabussiyritys
Liikennöitsijät, Kes-

kimatkat Porista, Men-
nään Bussilla, Mikko 
Rindell ja Oulun On-
nikka sanovat tiedot-
teessaan pettyneensä 
lippujen myyntiä hoi-
taneeseen Onnibusiin, 
koska se toimi heidän 
mukaansa jopa lain vas-
taisesti hakeutuessaan 
yhteistyökumppanei-
densa kilpailijaksi.

Onni Express on jo 
aloittanut liikennöin-
nin, joten käytännös-

sä suurin osa Suomen 
halpabussireiteistä on 
jo siirtynyt sille. Nopea 
siirtyminen on mahdol-
lista, koska useimmat 
Onnibusin reittiluvis-
ta on hankittu siitä nyt 
eronneiden alihankki-
joiden nimissä.

Keskimatkat Oy:n 
Petteri Keskinen sa-
noo, että Onnibusin pe-
rustajan Pekka Mötön 
toiminta yllätti kump-
panit. "Hän lähti kilpai-
lemaan suoraan meidän 

kanssa hakemalla lii-
kennöintilupia täsmäl-
leen samoilla reiteillä ja 
samoilla aikatauluilla. 
Tämä ei ole meistä rei-
lua liikemiestapaa."

Mötön Onnibus ja 
sen toiminnat ostanut 
skottitaustainen Pileus 
Oy ovat jättäneet ely-
keskuksille toistakym-
mentä reittiliikenneha-
kemusta. "Me olemme 
ajaneet Onnibusin liike-
merkin alla omilla lii-
kenneluvillamme, mut-

ta meidän rahaliikenne 
kulki Onnibusin kautta. 
Heillä on ollut täysi tie-
to reittien kannattavuu-
desta, ja tätä he käytti-
vät hyväksi", Keskinen 
selvittää.

"Kaiken tämän jäl-
keen ei meillä ollut 
muuta vaihtoehtoa, kuin 
uuden yhtiön perusta-
minen." Onni Expres-
sin takana oleva ryhmä 
liikennöitsijöitä vakuut-
taa tiedotteessaan, että 
matkustajille ei koidu 

haittaa yrityksen ja li-
punmyyntijärjestelmän 
vaihtumisesta.

Jo ostetut liput kel-
paavat normaalisti Onni 
Expressin busseissa, 
ja uudet matkat myy-
dään viikosta 19 alka-
en uuden yhtiön omassa 
verkkokaupassa. Kaik-
kien Onnibus-autojen 
ulkonäkö muuttuu On-
niExpress-autoiksi vii-
meistään viikolla 19. 

Onnibussin koti-
sivuilta ei löydy lähtö-

jä enää Porista/Poriin 
12.5. lähtien, joten ei 
ole tietoa, miten Onni-
bus tulee toimimaan tu-
levaisuudessa. 

Porin Keskimatkois-
ta kerrottiin heidän 
ajavan OnniExpres-
sin väreissä päivittäin 
klo 5,55 ja 12,30 Po-
rista Helsinkiin lähte-
viä vuoroja, myös Kyl-
pylämatkat Pärnuun on 
ohjelmassa.

J Virtanen



6

Bestseller 5/2014

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

044 5591 566044 5591 566
www.gasthausmatinliisa.comwww.gasthausmatinliisa.com

Pitopalvelua
omissa (n. 50 hlö) 

tai asiakkaan tiloissa

Ekoarkut, uurnat, 
kuljetukset.

050 3474 500

myynti@ekoarkku.fi 

www.ekoarkku.fi 

Luonnollinen 

valinta

PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.
Kullaa ja lähialueetKullaa ja lähialueet

Varatuomari
Kari Pessi
Palvelee kaikissa 
lakiasioissa.

(02) 641 0310
040 548 6900

kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 

HautamuistomerkitHautamuistomerkit

www.surujakuolema.fi 

AK-KIVI
Hautakivet, 
kaiverrukset.

Kiviveistämöntie 39, Pori 
(02) 648 6075, 0400 533 296

www.ak-kivi.fi 

HautauspalvelutHautauspalvelut MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

KAHDEN YÖN 
HOTELLIMATKA TALLINNAANHOTELLIMATKA TALLINNAAN

4.- 6.7.20144.- 6.7.2014
Tallinnassa laulujuhlat!Tallinnassa laulujuhlat!

TervetuloaTervetuloa

viihtymään 
viihtymään 

matkoillemme!
matkoillemme!

Tiedustelut ja varauksetTiedustelut ja varaukset
Jari Huuki 040 749 4207Jari Huuki 040 749 4207
jari.huuki@pp.inet.fi jari.huuki@pp.inet.fi 
www.ok-bussit.fi www.ok-bussit.fi 

KAHDEN YÖNKAHDEN YÖN
MAASTOAUTOSAFARIT

Vehmaantie 1057, 23600 Kalanti 0400 978 839

MAASTOAUTOSAFARIT

2011 VALMISTUNEET 
SAUNA- JA OLESKELUTILAT

NYT MYÖS VÄRIKUULA-ASEET

KEVÄÄN/ KESÄN
VIIKONLOPUT

VARATAAN NYT!!!

LÄMPÖISET JÄLKILÖYLYT SEKÄ
PALJUN TUNNELMAA

SOITA NIIN SOVITAAN TEILLE PARAS
YHDISTELMÄ ERI VAIHTOEHDOISTAMME

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

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

Pyöräilyn 21. 
Satakunnan 
ajot 3.-4.5. 

Pyöräiltiin Ulvilan 
ja Nakkilan alueella, 
lähtö- ja  maalialu-
eet olivat Kaasmar-
kussa,  osanottajia 
oli lähes 200. Mies-
ten Prologin 1,7 km 
voitti Juho Saarinen 
Lahden Pyöräilijöis-
tä, ajalla 2.22.9, toi-
nen oli  myös hyvänä 
hiihtäjänä tunnettu 
Kuopion poika Jar-
mo Rissanen Idrotts-
klubben-32, kolmas 
oli Jaakko Toppari 
Jurvan Voimasta. 

Miesten yhteiskil-
pailun, Prologi,  91 
km:n  Kuorilan ja 
125 km:n  Anolan  
voitti Jaakko Toppa-
ri, toinen oli Marek 
Salermo , kolmas oli 
Henri Järvinen, Sa-
takuntalaisista paras 
oli Porin Pyörä-Kar-
hujen Joni Loukkola.  
Yksi ennakkosuosi-
keista, viime vuoden 
viides,  Jarmo Rissa-
nen oli kolarissa lau-
antaina, eikä voinut 
osallistua Sunnun-
tain kilpailuun. 

Naisten kokonais-
kilpailun voitti Mai-
ja Syrjä AHH Team/
Hypy, toinen Jaana 
Hyvärinen Focus La-
dies/Ik-32, kolmas 
oli Kirsi Väinölä Uu-
denmaan Pyöräilijät. 
Matkoina  Prologi 
1,7 km, 61 km ja 75 
km.  Kaikki tulokset 
löytyy Koiviston Is-
kun sivuilta.

J Virtanen

Anolan kartanon suulin 
nurkalla vauhtia riittää.

Jartin Jurinat

Oho! Mr. Bean lemp-
pasi vaimonsa ja iski 
puolet nuoremman!
”Tyypilline juttu Bea-
nille, nuorte naiste 
mies”

Ruotsalaiset haluavat 
votkalle nimisuojan - 
”kuin samppanjaa”
”Kaikki ne vie, ko vot-
kanki meilt suomalai-
silt”

Munia syötiin enem-
män kuin koskaan
”Jättäkä ny viel pääsi-
äismunat rauha”

Stockmann ei aio läh-

teä Bangladeshista
”Onks niil sielläki tava-
ratalo?”

NHL-seura luopuu 
luottovalmentajastaan
”Ne o ottanu malli meilt 
ja KHL:lta”

Suomi pyrkii eroon 
hiilestä
”Se o helppo juttu, ei 
tilat hiililaivoi suame 
satami”

Lallista ei havaintoja 
kahteen viikkoon
”Taita oll jo satoi vuosi, 
ko se nähti köyliö jär-
vell”

Lääkäri neuvoi pikku-
tyttöä – teki ohjeista 
rap-biisin
”Saiks lekuri myös ni-
men levyn kanteen?”

Opettele koodaamaan 
ilmaiseksi
”Ei aut sittekä, vaik 
sais rahaaki”

Australialaisnainen 
tuuraa Bernie Eccles-
tonea
”vormulois vois naisill 
löyty muitaki hommi”

Hamilton kärjessä 
myös tutkassa
”Oliks polis paikall, tu-
liks paljo sakko”

Tuli nieli autotallin 
Pomarkussa
”Tais käyr huonommi, 
ko lentsikall jämill”

Suomalainen taimen 
olikin alamittainen 
ruotsalainen kala
”Kyll alkuperä löyty, 
ku aletti seuratt  oma-
valvonta”

Juhani Palmun pal-
jastus: Kolme vuotta 
linnassa!
Palmu ny keksi kaikki 
juttui, ett pysyy julki-
suudess”
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Opel Vivaro -02
1.9Di van H1L1 279tkm

Chrysler Voyager -00
2.4 7hlön tila-auto 283tkm

2.450,-
Peugeot 206 -02
1.4 3d vähän ajettu 114tkm

Volkswagen Golf -01
1.6 farkku, huollettu 167tkm

Opel Astra -05
1.6 Enjoy 5d A/C  193tkm
 

Chevrolet Nubira -08
1.8i STW SX A/C    94tkm

VW New Beetle avo -04
1.8T A Capriolet  187tkm

VW Transporter 9hlö  -08
2.5TDi Carsport   446tkm

Peugeot 106 KID 1.1 3d -94 206tkm . . . . . . . . . . . . . . 800€

Opel Omega Caravan 2.0 5d -96 318tkm . . . . . . . . . . 950€

Citroen Xsara Break 1.8i A/C -99 218tkm . . . . . . . . . 1350€

Opel Astra Caravan 1.6i 5d -98 217tkm  . . . . . . . . . . 1750€

VW Passat Variant 1.9TDi -97 442tkm  . . . . . . . . . . . 1850€

Ford Focus Wagon 1.6 A/C -04 297tkm . . . . . . . . . .2650€

Peugeot 307 1.6 XR 5d A/C -02 244tkm  . . . . . . . . . .2750€

Nissan Micra 1.2 Visia 5d A/C -03 197tkm . . . . . . . .3000€

Citroen C8 2.0 tila-auto A/C -03 318tkm . . . . . . . . . .3250€

Peugeot 307 1.4 XR 3d -02 89tkm . . . . . . . . . . . . . . .4250€

Klapiili Tmi, Netissä: www.klapiili.fi  tai nettiauto.com/klapiili Rahoitusmahdollisuus!
Molkkarinmäentie 29, 29340 Kullaa (Ulvila) Lassi Leppihalme, puh. 040 567 9159 (Normaali luottokäytäntö)

Soitathan 
aina ensin!

2.800,- 3.950,- 4.850,-

18.600,-10.000,-6.350,-4.850,-

- Automyynti Kullaalla puh. 040 567 9159

Puutarhuri Toivo Hovi 
perusti 50-luvun puoli-
välissä puutarhan Nak-
kilaan, mistä sai kesä-
kukat, tomaatintaimet ja 
muut taimitarhan tuot-
teet, hän myös myi tuot-
teita Harjavallan torilla. 
Hovi kuoli 1979, paikan 
uusiksi omistajiksi 1981 
tulivat Aino ja Reijo Se-
tola, poika Timo kävi 
kansakoulun ensim-
mäistä luokkaa.
Pieni, noin 100 m2:n 

Taimi- ja kesäkukkakauppaa 
Nakkilan Hovinkujalla vuosikymmenet

kasvihuone, tonttia oli 
4400 m2, valurautapan-
nu puulämmityksellä, 
siitä se puutarhatoimin-
ta Setoloilla alkoi, vuo-
det kuluivat, naapurilta 
ostettiin maata lähes 2 
hehtaaria lisää ja alkoi 
kasvihuoneiden raken-
taminen, vuosien varrel-
la lisäneliöitä on tehty 
4400. Alussa, kesäkuk-
kien lisäksi oli kurkut, 
tomaatit ja muita kasve-
ja, nyt toiminta on mel-

kein vain kesäkukkia, 
lisättynä juhlapyhät, ku-
ten äitienpäivät, jolloin 
myydään myös äitien-
päiväkukkia. Tomaatin-
taimet ovat kyllä vielä 
myyntiarsenaalissa.

Torikauppaa

Alkuaikoina oli tori-
kauppaa, jolloin käy-
tiin Nakkilan torilla, 
nyt, viime kesästä alka-
en Timo on käynyt tors-

taisin Säkylän torilla, ja 
tullaan jatkamaan siellä 
myös jatkossa. Taimia, 
joita kasvatetaan lähel-
le 100000 kpl vuodessa, 
isoin osa viedään, myy-
dään ympäri maata, joka 
puolelle Suomea isoil-
le kauppakeskuksille ja 
seurakunnille.
Noin 20 vuotta toimin-
ta on ollut Timon heiniä, 
isä Reijo on apuna, tun-
teja ei aina ole laskettu, 
kun kysyn paljonko yrit-
täjien työaika on, ”hy-
myssä suin he kertovat 
kello 8-16,” kyllä todel-
lisuudessa palvelua on 
päivittäin, iltamyöhään. 

Uskoa löytyy 
yrittämiseen
Viime syksynä aloitettu 
lämpökeskuksen raken-
taminen on lopputöitä 
lukuun ottamatta valmii-
na, iso investointi, lähel-
le 100000 euroa. Hyd-
raulisesti aukeava katto, 
mistä hake pudotetaan 
40 kuution säiliöön, mis-
tä se ruuvikuljettimen 
kautta kulkee 350 Kw:n 
pannuun, vanha pannu 
oli siirrettävää mallia, 
loppuun käytetty ja liian 
pieni. Kasvihuone yrittä-
jät saavat lyhyttä (2 kuu-

kauden) ja pitkää (7 kuu-
kauden) tukea. Pienellä 
työvoimalla kun men-
nään, niin ensimmäiset 
siemenet kylvetään jo 
Tammikuussa, jonka jäl-
keen on monta työvai-
hetta, kun koulutetaan ja 
purkitetaan, myös amp-
peleihin tehdään kaunii-
ta istutuksia. Amppelit 
ovat nykyään suosittuja, 
menekki on lisääntynyt 
vuosittain.

Puutarhurin 
nautinto
Kevät-talvi on puutar-
hurille sitä nautinnon ai-
kaa, kun aurinko nousee 
ylemmäksi, kukat alka-
vat ensin vihertämään, 
nuppuja tulee esiin, huh-
tikuussa alkaa näkyä jo 
kukan väriä. Silloin nä-
kee minkä värisiä on is-
tutettu, onko tullut vää-
riä värejä vahingossa. 
Touko - Kesäkuu ovat 
varsinaista myyntiai-
kaa, silloin pitää saada 
tili talven töistä. Puutar-
hatilalla on myös Koira, 
vuohia ja ankkoja, joita 
kasvihuoneessa viser-
si kymmenkunta pikku-
ankkaa. 

J Virtanen

Kuka kuvassa?

Tunnetko kuvan henkilöt? Kuva on otettu Nakkilan Puun 
pihalla 1934. Kerro tietosi puh. 0500 597 259.
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Maanrakennuspalvelut:
 Maanrakentaminen  Viherrakentaminen
 Salaojat  Talonpohjatyöt ja perustukset
 Tienrakentaminen 
 Pihojen kunnostukset
 Kunnallistekniikka 
 Purkutyöt

Rakennuspalvelut:
Palveluihimme kuuluvat kaikki uudisrakennus-
kohteet mm.
 Omakotitalot  Pientalot  Loma-asunnot  Hallit 
 Autotallit  Aidat  Laiturit  Terassit  Katokset

Maanrakennus ja kaivuutyöt ammattitaidolla 
ja luotetta vasti pienistä suuriin urakoihin 
Satakunnan alueella

Kaivuu ja Rakennustyöt

Jaakkolankuja 20, 29250 NAKKILA  0400 688 177
ville@lannenkaira.fi   www.lannenkaira.fi 

On kaunis kevätpäivä, 
ja Nakkilan Autohajot-
tamolla käy melkoinen 
vilske, ainakin satunnai-
sen vierailijan mielestä. 
Puhelin soi vähän väliä 
ja myymälässä pistäy-
tyy asiakkaita tasaisena 
virtana. Silti Veli-Matti 
Jauho, purkamon isäntä, 
luonnehtii päivää mel-
ko tavanomaiseksi. Hän 
tietää, mitä varsinainen 
ruuhka ja kiire tarkoitta-
vat. Kevään rengas se-
songin kuumin vaihe on 
jo selvästi takanapäin. 
Vaikka asiakkaita on liik-
keellä reippaanlaisesti, ei 
työpaine heijastu isännän 
käyttäytymiseen. Hän 
vastailee rauhallisesti 
kysymyksiin ja rupatte-
lee asiakkaiden kanssa, 
omalla tyylillään. Kaikes-
ta huomaa, että Veli-Mat-
ti Jauholle asiakaspalvelu 
on sydämenasia. 

- Olen monesti sanonut, 
että asiakkaat kiinnosta-
vat minua enemmän kuin 
autot, Jauho naurahtaa. - 
Purkamolla asioivan au-
tosta on yleensä men-
nyt jokin osa rikki. Siksi 
käynti purkamolla pitää 
tehdä asiakkaan kannalta 
miellyttäväksi. Sitä kaut-
ta ne pitkäaikaiset asia-
kassuhteet syntyvät.

Nakkilan Autohajotta-
mon vanhimmat asiakas-
suhteet ovat todella vuo-
sikymmenten mittaisia. 
Yrityksen perusti 1965 
Urho Heijari, ja fi rman 
nimenä oli 2000- luvun 
alkuun saakka Autoha-
jottamo ja – myynti U. 
Heijari. Veli-Matti Jauho 
tuli taloon töihin nuorena 
miehenä 1967, 48 vuotta 
tuli täyteen viime perjan-
taina. Hän toimi varaosa-
myyjänä vuoteen 2002 
asti, jolloin osti yrityksen 
Urho Heijarilta. Samal-
la nimeksi tuli Nakkilan 
Autohajottamo. Vieläkin 
tulee vähän väliä soitto-
ja, joissa kysytään että 
”onko Heijarilla”, Jau-
ho viittaa varsinkin Sa-
takunnassa laajalti tun-
nettuun purkamoon. 
Yritys on ollut perusta-
misestaan saakka käy-
tännössä autopurkamo, 
Jauhon mukaan joitain 
autokauppoja tehdään 
satunnaisesti vuosittain. 
Jauholle yrittäjäksi ryh-
tyminen oli luontevaa, 
kun Urho Heijari siirtyi 
eläkkeelle purkamotoi-
minnasta. 

Pitkän linjan purkamomies, 
48 vuotta sama työpaikka

- Olin jo varaosamyy-
jänä saanut häneltä hy-
vin vapaat kädet työs-
kennellä itsenäisesti. Työ 
purkamolla oli tuttua, ja 
olen aina pitänyt asiakas-
palvelusta. 

Merkkejä löytyy

Tänä päivänä Nakkilan 
Autohajottamolla pu-
retaan ja myydään osia 
useista eri merkeistä, il-
man selkeää painotusta 
tietyn autonvalmistajan 
tuotteisiin. Pääroolissa 
ovat vuosina 1999-2005 
valmistetut henkilöau-
tot. Jonkin verran pure-
taan myös pakettiautoja 
ja maastureita. Vuosit-
tain autohajottamolla 

puretaan noin 200 autoa. 
Purettavat autot Jauho 
hankkii tavallisesti Au-
tovahinkokeskus Oy:n 
(AVK) Pirkkalan toimi-
pisteestä, myös ostetaan 
asiakkailta suoraan pur-
kuun tulevia autoja. Au-
topurkamot ovat olleet 
jo pitkään kierrätyksen 
edelläkävijöitä, todel-
lisia pioneereja kierrä-
tyksen alalla. purkuun 
tulevat autot ns. ”kui-
vataan” purkuhallissa 
kaikki nesteet ja akku, 
renkaat irrotetaan ja va-
rastoidaan ympäristö-
luvan edellyttämällä 
tavalla. Moottorit, vaih-
teistot, startit ja laturit 
esimerkiksi varastoi-
daan myyntiä varten. 

Myymällä autosi pur-
kamolle, joka on Suo-
men Autokierrätyksen 
virallinen vastaanotto-
piste, saat samalla romu-
tustodistuksen, joka va-
pauttaa sinut vastuista.

Myytäviä osia lienee 
purkamon varastoissa 
kymmeniä tuhansia. Sen 
tarkempaa lukua Jauho 
ei osaa nopeasti antaa. 
Nakkilan Autohajottamo 
sijaitsee aivan valtatie 
2:n eli Porista Helsinkiin 
johtavan väylän varres-
sa, noin neljä kilometriä 
Nakkilan keskustasta Po-
rin suuntaan. Aiemmin 
kakkostieltä pääsi kään-
tymään suoraan purka-
molle, mutta ohituskais-
tan rakentaminen muutti 
liittymä-järjestelyjä. Hy-
vien opasteiden ansios-
ta purkamo on helppo 
löytää. Tilaa on reilusti, 
kolmen hehtaarin tontil-
la, Jauho myöntää joskus 
tuumivansa, että saisi sitä 
olla vähän enemmänkin. 
Purkamon kahdessa hal-
lissa on tilaa runsaat 2 
300 neliötä. Päähallissa 
on lattiapintaa kahdessa 
kerroksessa 1 650 neliö-
tä, rengas- ja moottori-
hallin ala on 700 neliötä. 
Purkamokentällä on vii-
meksi tehdyn laskutoi-
mituksen mukaan noin 
660 autoa. 

Myytävät purkuosat 
ovat enimmäkseen hyl-
lyissä, mutta jonkin 
verran asiakkaat saavat 
myös itse irrottaa osia 
kentällä. Isännän lisäk-
si purkamolla työsken-

telee vakituisesti yksi 
henkilö. Myös harjoit-
telijoita käy purkamol-
la säännöllisesti, niin 
ammattioppilaitokses-
ta kuin peruskoulusta. 
Veli-Matti Jauhon vai-
mo Pirjo tekee koto-
na yrityksen paperityöt. 
Nakkilan Autohajotta-
mo on romuautojen vi-
rallinen vastaanottopis-
te. Käytöstä lopullisesti 
poistuvia elyautoja tu-
lee vuosittain runsaat 
150 kappaletta. Rengas-
myyntiä Autohajotta-
mo on tehnyt jo vuosi-
kymmenet. Yrityksellä 
on Kumho- renkaiden 
edustus. Myös käytetty-
jä renkaita myydään ja 
asennetaan tasapaino-
tuksin odottaessa. Voi-
massa olevan ympäris-
töluvan hajottamo on 
saanut kahdeksan vuot-
ta sitten. Asiakkaina 
ovat sekä yksityishenki-
löt että pienkorjaamot. 
Myös muutama suurem-
pi kolarikorjaamo kuu-
luu vakioasiakkaisiin, 
sekä muiden muassa Ul-
vilan ammattiopisto. Va-
rastossa on oltava täs-
mällinen järjestys, että 
myytävät osat löytyvät 
kitkatta. Ulkomaalai-
set asiakkaat ovat myös 
löytäneet tiensä Nakki-
laan. Afrikkalaiset os-
tavat osia Toyotaan, 
Mazdaan Nissaniin ja 
Mersuun. jne. Nigeria-
laiselle asiakkaalle las-
tattiin merikontti täyteen 
moottoreita, vaihdelaati-
koita ja muita osia.

Perhe

Missä ja milloin synnyit? 
- Porissa 1948. Perhesuh-
teesi? – Vaimo. Olem-
me olleet naimisissa 45 
vuotta, sekä kolme ty-
tärtä ja neljä lastenlas-
ta. Kiireinen työ ja pitkät 
päivät edellyttävät hyvää 
fyysistä kuntoa. Sitä Ve-
li-Matti Jauho on perin-
teisesti hankkinut hiih-
tämällä, vaikka viime 
talvi ilman etelän lumia 
jäi osin hyödyntämättä. 
Takavuosina Jauho toi-
mi aktiivisesti huippu-
hiihdon taustajoukoissa 
Milla tyttärensä apuna. 
Maamme naishiihdon 
eturiviin kuulunut Milla 
Jauho, nyk. Saari, edusti 
Suomea Naganon olym-
pialaisissa sekä kaksissa 
MM-kisoissa. ”Kukaan 
ulkopuolinen ei voi kä-
sittää, kuinka paljon olen 
viettänyt aikaa autotallis-
sa suksia voidellen,” Veli-
Matti Jauho naurahtaa. 

Mitä teet mieluimmin 
vapaa-aikanasi? Kun on 
vaimo, lapsia, lastenlap-
sia, yritys, omakotitalo 
puutarhoineen, kesämök-
ki, vene ja 2-3 autoa, niin 
vapaa-aikaa ei jää kovin-
kaan paljon. Kesällä on 
mukava irtautua arjes-
ta mökillä. Minkälaisia 
kesäsuunnitelmia sinul-
la on? - Mökkeilemme 
ja teemme jotain pieniä 
reissuja. Mitkä ovat lem-
piruokasi ja -juomasi? 
Kuinka hyvä olet ruuan-
laittajana? - Kuha ja hyvä 
valkoviini. Vaimo on niin 

hyvä ruuanlaittaja, että en 
paljon kokkaa itse, gril-
laamisessa pidän, lisäksi 
savustan kalaa mielelläni. 

Politiikka

Mitä tekisit, ellet oli-
si yrittäjä? - Olisin au-
toihin liittyvässä työs-
sä, varaosapuolella. 
Ketä henkilöä arvostat 
tai kunnioitat eniten? - 
Kekkonen oli hyvä mies 
aikakaudellaan. Eurova-
luutta on kriisissä. Tuli-
siko Suomen pyrkiä ir-
rottautumaan eurosta ja 
ottamaan markka jälleen 
käyttöön? - Ei. Olisi ta-
kapakkia, jos mentäisiin 
siihen. Maahanmuutto-
kritiikki on noussut Suo-
messa vahvasti esiin. 
Minkälaisia ajatuksia 
maahanmuutto herättää 
sinussa? - Tietysti ihmi-
sille pitää antaa apua, jos 
hätä on suuri. Mutta ei 
ole oikein, jos tänne pyr-
kii ihmisiä tarkoitukse-
naan käyttää systeemiä 
hyödyksi. Ihannetilanne 
olisi, jos tänne tulevat 
pystyttäisiin koulutta-
maan ja heille olisi töitä.

Tulevaisuus?

Eläkeikä on tullut täy-
teen, mielessä on pyöri-
nyt jo jonkun aikaa se, 
miten toimitaan jatkon 
kanssa, uuden yrittäjän 
olisi helppo jatkaa työ-
tämme, mitä olemme 
täällä tehneet.

J Virtanen
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Su-Pi tallit ja hallit , saatavana 
eristettyinä, muuttovalmiina. 

 
Helppo asentaa myös itse, 

kesällä tai talvella! 



Kevättarjous! Autotalli 7,5x8,6x2,7 
Perustoimituksena hintaan 12.995€ 

Meiltä lisäksi perustusten,  
-salaojien,  

-sadevesien  
 kaivuutyöt! 

Valmistamme: 

Anturat ja sokkelit sisältyvät hintaan




Su-Pi Talorakennus Oy, Sievarinkatu 9, 29200 HARJAVALTA 
Arto Suominen 050- 464 8935,  arto.suominen@supitalorakennus.fi 

Kimmo Ollila 044- 974 7496,  kimmo.ollila@supitalorakennus.fi 
Katja Tommila 050- 368 3283,  katja.tommila@supitalorakennus.fi 

 
www.supitalorakennus.fi 

Tallejamme voidaan myös muokata 
asiakkaan toiveiden mukaan.  

Sinä unelmoit, me toteutamme! Matalaenergiatalot (epsielementiti) 
Autotallit ja –katokset makusi mukaan 
Hevostallit ja maneesit, 
   (puusta, teräksestä) 
Pihatot (lämpimät / kylmät) 
Lantalat 
Konesuojat 
Teollisuushallit 
Kanalat  
Koiratarhat yms. 
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(02) 674 2696, Joka päivä 6-22 

Pirkankatu 3, Harjavalta

(02) 674 2696, Ark. 8-17 (tai sop.)

Muista äitiä hoito- 
tai kuntoilulahjakortilla!

Parturi-kampaamo

Liike suljettu 
16.-25.5. 

Olen lomalla!

Ilahduta äitiä laadukkailla Ilahduta äitiä laadukkailla 
hiustenhoitotuotteilla tai lahjakortilla!hiustenhoitotuotteilla tai lahjakortilla!

Minna Kanerva, puh. 02 5387 887
Kauppakeskus Hansa, Ulv i la

Ilahduta Äitiä Lahjakortilla!

Jalkojenhoidon amts-hoitajan 
lahjavinkit:

  Jalkahoito + kasvohoito 80 euroa
  Jalkahoito + ½ tunnin jalkaterän ja 
pohkeenalueen hieronta 75 euroa

  Jalkahoito + vyöhyketerapeuttinen 
jalkapohjan hieronta 80 euroa

Hoitopiste TeijaSusannaHoitopiste TeijaSusanna, 
Harjavalta, puh. 044 304 0767 
(myös kotikäynnit)

Kosmetologin/
Ripsiteknikon lahjavinkit:

  Ylellinen AloeVera kasvo 
hoito 40 euroa

  Ripsipidennykset 60 euroa
  Ripsipidennysten huolto 40 euroa
  Kulmien värjäys ja muotoilu 15 euroa
  Ripsien värjäys 10 euroa

Emmi NorrbackaEmmi Norrbacka, 
Kokemäki, puh. 050 541 2137 
(myös kotikäynnit).

jalkojenhoito
vyöhyketerapia

luonnollinen kasvohoito

Jalkojenhoidon at Katja Laine

Kirkkotie 21 A, Luvia
puh. 050 3848 149

• fysioterapia
• hieronta, akupunktiohoito ja lymfaterapia – 

myös ilman lääkärin lähetettä
• kinesioteippaus  veteraanikuntoutus
• lentosukat  lääkinnälliset kompressiosukat ja –hihat 

mittatilauksena erikoisniskatyynyt ja patjat

Lauttaranta 5, Ulvila, 
puh. 538 9444

Meiltä ilta-ajat
ja kotikäynnit!

Meiltä KELAN vähennys suoraan

Muista äitiä
 

lahjakorti
lla!

Kelloseppä M. SandbergKelloseppä M. Sandberg
                                                 www.kelloseppasandberg.fi 

Kaikki kellosepäntyöt 
ammattitaidolla

On aika
muistaa
rakkaita

Hopeiset Finnfeelings-korut
myös muita hopea- ja kultakoruja, kelloja ja lahjatavaroita

Isolinnankatu 7, Pori Puh. 050 575 7468Isolinnankatu 7, Pori Puh. 050 575 7468

www.p-kkirsihannele.com

Non-Stop Parturi Non-Stop Parturi & 
HiustuotemyymäläHiustuotemyymälä
Avoinna ti-pe 10-18, la 9-12 ti-pe 10-18, la 9-12 
Ilman ajanvaraustaIlman ajanvarausta
KESKUSTA, TEHTAANTIE
Ajanvaraus 044 505 5196044 505 5196

Parturi-Kampaamo
              Kirsi Hannele
Palokuja 68, Ulvila
Ajanvaraus 044 255 5196044 255 5196

Ulvilan Vuoden
Nuori Yrittäjä 2014

Uudet Fireworks 
shokkivärit 

9,90€/kpl

Aito ghd rauta 

169€/kpl 

kolme eri kokoa 

Glamour lämpörullat 

89€/kpl

Big Hair volyymilämpörullat 

49,90€/kpl 4
Colorism 
shampoo ja hoitoaine 

yht. 18,90€ 
(norm.25,80€) 

Moisturism 
shampoo ja hoitoaine 

yht. 18,90€ 
(norm.25,80) 

Uusi Refl ection 
Color Care
-sarja myös 

meillä!

Meillä käytössä myös Elumen värit. 
- Korkean suorituskyvyn hiusväri ilman hapetetta. 
- Ei sisällä fenyleenidiamiineja. 

14,90€/kpl

Kauppatie 2, Nakkila, Wanha-Pankki. 
Puh. (02) 537 4004

Ti-pe 10-17, La 9-13, ma on Virpin vapaapäiväp

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

Ihanat lahjatIhanat lahjat
Äidille!Äidille!

Myös lahjakortit!

Nanson 
paituli   19,19,9595

OSTETAAN AUTOJA
HUUTAVA PULA HENKILÖ- 

JA PAKETTIAUTOISTA!
HYVÄT JA HUONOT, 

MYÖS KATSASTAMATTOMAT!
TARJOA ROHKEASTI PÄIVÄN 

PARHAIMPAAN HINTAAN, MYÖS 
ILTAISIN JA VIIKONLOPPUISIN!

040 852 1393
PS: Myös romuautot

COVIRE OY
TERVETULOA TUOTEMYYMÄLÄÄN

Tattarantie 42, Nakkila

Avoinna lauantaisin klo 10-14

Soita ja kysy lisää!Soita ja kysy lisää!
Hannu 02-5336220 tai
Riitta-Liisa 02-6741447

TILAUSAJOT ja INVAKULJETUKSETTILAUSAJOT ja INVAKULJETUKSET
LÄHELLE JA KAUAS!LÄHELLE JA KAUAS!

Aina asiakkaan toiveiden mukaan!Aina asiakkaan toiveiden mukaan!

Vielä 6 paikkaa jäljellä Vielä 6 paikkaa jäljellä 
HANSA MARKKINOILLE HANSA MARKKINOILLE 

PÄRNU 26.-29.6.2014PÄRNU 26.-29.6.2014
Kysy myös ruskamatkoja! 

www.valtaliikenne.com

Ikaalinen kutsuu!
Ikaalisten lomarinteellä vierekkäin 
olevia isoja lomaosakkeita.
• hotellihuoneita ja -osakkeita 

Ikaalisten kylpylässä
• hirsimökkejä lassilan joutsjärvellä

Maija Isoviita, p. 0400 181 927

Juustokivenkatu 8 
Harjavalta

044 927 2632

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

www.jannenjasenkorjaus.net
KALEVALAISTA JÄSENKORJAUSTA

• apua niska-, hartia- sekä selkäkipuihin, 
raajojen hermosärkyihin ja puutumiseen ym.

• myös kotikäynnit
• oppilastyönä 

Janne Saarikko, Koski-Mäkitie 63, 29340 Kullaa
puh. 0500 221 985

Idyllinen paikka kesähäiden ja juhlien viettoon
Ulvilan Kullaan Paluksella

Varaukset: Paluksen Nuorisoseura ry
Tuija Molkkari, puh. 0500 997 530

Paluksen 
kylätalo

Klikkaa best1.fi  ja lue ilman veloitusta!
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Bestseller 5/2014

Äitienpäivä-
LOUNAS
Vanha-Ulvilan Työväentalolla 
(Kotoniityntie 9)

Buffetkattaukset klo 11.30 ja 14.30

11.5.

Hemmottele ja nauti!
Hinta sisältää alkumaljan, buffetlounaan ja makean 
jälkiruokapöydän.  Koko menun löydät: 
www.aveclinnainsaari.kotisivukone.com

 25 € 
Alle 4-v. ilmaiseksi,

4–12-v. puoleen 
hintaan.

•  Lounasravintola 
 Suolaheinä
• Pito- ja juhlapalvelu

Varaukset: 
0400 478 475, 050 325 4036 tai 
avec.linnainsaari@gmail.com Äitienpäivälounaalla 

lasten leikkinurkkaus!

Lahjakortti Äidille!

Tehtaantie 4, 28400 Ulvila
02-5389 733

AnnuliAnnuli

* Kasvohoitoon  * Jalkahoitoon  * Käsihoitoon

Hoitava lahja 
– paras lahja!
Opiskelijatyöt edullisesti!

Ei koske lahjakortteja! 

Runsas valikoima äitienpäivä- Runsas valikoima äitienpäivä- 
ja kesäkukkia!ja kesäkukkia!

Myös kauniita kukkaistutuksia.Myös kauniita kukkaistutuksia.

Marjamäen Puutarha  Oy - Valtonkatu 3, HarjavaltaMarjamäen Puutarha  Oy - Valtonkatu 3, Harjavalta

(02) 674 1155 -(02) 674 1155 - www.marjamaenpuutarha.fi www.marjamaenpuutarha.fi  

...koe 
erilainen 
ruoka-
elämys!

Eksoottinen kasvihuoneravintola Närpiössä!
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 tomaa-
tintaimet, hedelmäpuut ja syötävät kukat toivotta-
vat tervetulleiksi kasvihuoneravintolaan.

Paikan erikoisuutena ovat ravintolasalin sisustuk-
sen lisäksi yllätävät tuoreiden makujen yh-
distelmät. Hyvä retkikohde ryhmille, perheille ym.

Pai
sen
dist

Tilausravintola - auki ympäri vuoden!

Katso aukioloajat ja kartta: 

Tervetuloa!
Bäcklidvägen 476, Närpiö

VARAA PAIKKASI

AJOISSA!

Su 11.5. klo 12-17
Suo äidille herkutteluhetki! 

Varmista pöytä-Varmista pöytä-
varauksesi jo tänään!varauksesi jo tänään!

Etelä-Pohjanmaan Närpiössä pienessä kylässä on 
ympäri vuoden trooppinen tunnelma. Kun kurvaa 
valtatie kahdeksalta pikkutielle ja astuu sisään 
Lind’s Kökiin, tuntuu kuin lennähtäisi hetkessä 
3000 kilometriä etelään. Mansikan- ja tomaatin -
taimet, hedelmäpuut ja syötävät kukat toivottavat 
tervetulleiksi kasvi huoneravintolaan. 

Paikan erikoisuutena ovat ravintolasalin sisustuk-
sen lisäksi yllättävät tuoreiden makujen yhdistelmät. 
Hyvä retkikohde ryhmille, perheille ym.

      Ihana Äitienpäivä

muista äitiä ja vie hänet syömään! 
 

maukas ja monipuolinen  
äitienpäivälounas 

on katatettuna äitienpäivänä 11.5  
klo 11.00 ja 14.00 

 
Buffén hinta 28€/hlö 

lapset 1€/ikävuosi 14v. asti 
 

katso menu osoitteessa 
www.ravintolamustavaris.com 

 
soita ja varaa pöytäsi ajoissa! 

 
ravintola mustavaris 

kauppatie 1 
29250 nakkila 

 
varaukset 040 7414 691/ Eetu Kukka ja Lahja Helli & Viku 

Kauppatie 5, 29250 Nakkila
p. (02) 537 2696 - www.helliviku.fi  

Ihastuttavat kukat 
kimpuissa, asetelmissa kevään juhliin. 

Juhlapöytään kauniit, pitkään palavat kruunukynttilät 
eri väreissä, tuoksuttomia ja allergiaystävällisiä.

Tervetuloa tutustumaan!

S E T O L A N  P U U T A R H A
Hovinkuja 10
29250 Nakkila

(02) 537 3995
050 596 1260

Multasäkkejä
4 säkkiä

12€

K AU N I I TA  K E S Ä K U K K I AK AU N I I TA  K E S Ä K U K K I A
JA  JA  A M P P E L E I TA !A M P P E L E I TA !

arkisin 8-20
la ja su 9-18

Runsas valikoima Äitienpäiväkukkia!Runsas valikoima Äitienpäiväkukkia!

1 säkki

3,50€

Muista äitiä Äitienpäivänä 11.5. 
Ilmoittajiemme valikoimista löytyy lahja jokaiselle äidille!

Europarla-
menttivaalit 
25.5.2014

Ennakkoäänes-
tys kotimaassa 
14.-20.5.2014

Suomen 
Kommunistinen 
Puolue
31 Lundgrén, Pekka, 
putkiasentaja, huolto-
mies, Pori

Itsenäisyyspuolue
81 Wiksten, Lena, 
valtiotieteen maisteri, 
Björneborg

Perussuomalaiset
86 Huhtasaari, 
Laura, 
kasvatustieteen mais-
teri, erityisopettaja, 
Pori

Suomen Kristillis-
demokraatit 
108  Ahvenjärvi, 
Sauli, 
kansanedustaja, tek-
niikan tohtori, Rauma

Vasemmistoliitto
151 Välimäki, Erno, 
metallityöläinen, pää-
luottamusmies, Pori

Vihreä liitto
156 Bland, Anne, 
puolueen varapuheen-
johtaja, yrittäjä, Huit-
tinen

Suomen Keskusta
211 Ylikännö, 
Martti, 
yrittäjä, Huittinen

Kansallinen 
Kokoomus
215 Kaunistola, 
Mari, 
ylikonstaapeli, fi loso-
fi an maisteri, Pori

Suomen Sosiaalide-
mokraattinen puolue
250 Vuolanne, Antti, 
valtiotieteiden maiste-
ri, koulutussuunnitte-
lija, Pori

Tässä ehdokkaista 
satakuntalaiset, Suo-
messa ehdokkaita on 
yhteensä 250, joita 
kaikkia on mahdolli-
suus äänestää. Euro-
parlamenttiin vali-
taan 13 suomalaista 
meppiä.

Lisätietoja: 
www.vaalit.fi /



SÄHKÖ LUOTONEN OY
Kuusitie 5, 28400 Ulvila

Puh. 0400 527 243

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

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

Autofit Pajamäki
Hansuntie 21, 29250 Nakkila
p. (02) 537 3482
autofit.pajamaki@autofit.fi

Monimerkki- 
korjaamo
kaikille merkeille

AUTOFIT-luotolla  
voit maksaa ostosi  
myös osissa  
- kysy lisää!

Sijaisauto

25€

(sis. polttoaine/max. 50 km)
Sij i t

Autofit-huollossa saat autollesi huoltokirjan suosittelemat  
määräaikaishuollot edulliseen hintaan! 
Huollot suoritetaan valmistajan merkkikohtaisen huolto-ohjelman mukaisesti  
ja saat huoltokirjaasi merkinnän suoritetuista toimenpiteistä, joten valmistajan 
takuu autollesi säilyy.

Markkinajohtaja Saksassa 2011!

Muista!

Varaudu

ajoissa!

VarauduVVaraudu

ajjjoissaajjjoiiiissa!!!!ajjjoiiiissa!!!!
Kesään 

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus- 
ja remonttityöt

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

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

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

Vuoden 2009 jälkeen suoritettuihin C-ajokortteihin

AMMATTIPÄTEVYYS 
EDULLISESTI

Tmi Rakennuspalvelu 

WENTJÄRVI
Hiirijärvenkoulutie 71 
• uudisrakentaminen
• saneeraus- ja 

purkutyöt
• rakennuspiirustukset 

ja -suunnittelu ma-la 8-18

Pikahuolto 

WENTJÄRVI
Pyykkialhontie 7 
• katsastushuollot
• ruostekorjaukset
• öljynvaihdot

Harjavalta, puh 040 535 0784

M Y L LY

Harjavallankatu 12, 29200 Harjavalta
 Avoinna ark. 7-21, la 7-18, su 12-18

Tarjoukset voimassa to-la 8.-10.5.2014, ellei toisin mainita.

299

1495795

895
ERÄ

kg

HK TAKUUMUREA
naudan ulkofi lee
Suomi

Hyvää Äitienpäivää!
TUORE LOHIFILEE
vacum, Norja
Rajoitus: 2 pkt/talous

kg

kg

K-RUOKAMESTARIN
grillipihvi porsaan ulkofi leestä
Suomi

Herkkutorilta

rs

MANSIKKA
400 g (7,48 kg)
Hollanti
400 g (7
HollantiHollanti

Pinkkiläntie 21, Ulvila - www.villahelleranta.net

Erilaiset tilaisuudet ja majoitus.

Elävää musiikkia ja 
maukasta ruokaa!

Äitienpäivälounas 
sunnuntaina 11.5.2014
kattaukset klo 12 ja 15

Varaukset Puh. (02) 538 6060

Lue maksutta netissä: best1.fi 


