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Vanhukset eivät 
saa olla vain rasite s. 7

Matkalla Peipsi-
järven ympäri, s. 4

Nyt kannattaa 
katsastaa

Henkilö- ja pakettiauton määräaikaiskat-
sastus 46 € + päästömittaus

alk. 46€

Korjuuntie 17-19, 28360 Pori
Ma-pe 8.30-16.30, p. (02) 529 9950

Pääseekö hirvi-
kärpäsestä eroon, s. 2

• Uudisrakennus
• Saneeraukset
• Vesivahingot 
• Palovahingot 
• Erilaisten betonimuot-

tien teko
• Mattotyöt

www.urakointi-visara.com

Urakointi-Visara Oy
Kokemäki

• Maalaus- ja tapetointityöt
• Savusaunat ja kiukaat
• Henkilönostimen vuokraus
• Pienkaivurin vuokraus
• Muiden rakennustyökalu-

jen vuokraus

Suonsyrjäntie 42
32810 Peipohja 
p. 0400 324 644 

Kaivuutyöt, mullat, 
murskeet, hiekat

HEIKKI
 RUUTI

Vanha Porintie 163, Luvia

0500 321 141

YLI 10 000 ERILAISTA ELOKUVAAYLI 10 000 ERILAISTA ELOKUVAA

OSTAA – VAIHTAA – MYYOSTAA – VAIHTAA – MYY

KATSO MYÖS MUUT TARJOUKSEMME WWW.TARJOUSNET.FIKATSO MYÖS MUUT TARJOUKSEMME WWW.TARJOUSNET.FI

MYYNTITARJOUSMYYNTITARJOUS
 4 €:n ja 5 €:n 4 €:n ja 5 €:n

HINTAISET DVD:tHINTAISET DVD:t
3 kpl = 10 €3 kpl = 10 €
MYÖS SEX-DVD:t
Meille voi tuoda kaikki alkup. 
hyväk. DVD-, BLU-RAY -elokuvat 
kaikkea lasten fi lmeistä 
kauhuun!

PS2, PS3 ja XBOX360 – pelit!

HYVÄT  VAIHTOHYVITYKSET!

MYYNNISSÄ MYÖS ELOKUVA- 
JA PELI-FIGUUREITA JA 
AGORAN KORISTE TUOTTEITA 
PÄÄKALLOJA, LHIKÄÄRMEITÄ, 
KEIJUJA,YM.

TÄLLÄ 
KUPONGILLA
1 OMAVALINTAINEN 
VALKOISEN HINTALAPUN 
DVD-ELOKUVA

1 kuponki/asiakas
Voimassa
20.9. asti

-50%

Liisankatu 10, puh: 6378 726 Liisankatu 10, puh: 6378 726 
Avoinna ark.10-18 La 10-15Avoinna ark.10-18 La 10-15

X-DVD:tDVD:tX-D DX-D
kki alkup. 
AY -elokuvat 
eistä 

60 – pelit!

TYKSET!

MYYNN
JA PELI
AGORA
PÄÄKAL
KEIJUJA

Voimas
20.9. a

AUTON AKUT
60Ah    60€
75Ah    75€
100Ah 110€

Satakunnankatu 33-35, Pori, p. 044 505 0580
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 AVOINNA ark. 8-17, la 9-14

040 500 9094 www.lunamare.fi

 

Korjuuntie 17-19, Herralahti, Pori
AV. ARK. 9-18, LA 10-14    www.autotalopelttari.fi 
Juhani Paloviita 044 560 1267
Markus Koivisto 044 560 1268

Riikka Laaksonen 044 560 1274 Huolto 044 560 1277
Varaosat 044 560 1276

MONIMERKKITALO

Autoja nopeaan
toimitukseen!
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TAPAHTUMIA

Onko järkee vai ei?

Painos: n. 22 000 kpl

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

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma, Tik-
kulassa ABC / S-market sekä Prisma 
Länsi-Pori (Eteläväylä)
Harjavallassa: K-market Mylly
Nakkilassa: K-market Onnipekka
Ulvilassa: Kauppakeskus Hansa
Kokemäellä: K-market Teljän-portti, 
S-market Kokemäki

Kustantaja: Covire Oy
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259
turist.fi @hotmail.com 
Toimitus: Avoinna sopim. mukaan.
Karjalankatu 12, 28130 Pori
Puh. 0500 597 259

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

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

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

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

Imestymispäivät

ke 26.9.2012
ke 10.10.2012
ke 24.10. 2012
ke 7.11. 2012

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.

0500 597 259/
COVIRE OY

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

sataeuro@jippii.fi 

€

Asianajajia

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistot

Viestintä, mainonta

**********Meillä Meillä PALVELLAAN

Lakitoimisto 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 
MeilläPALVELLAAN-palstalla: 

1 palsta x30mm: 35€, 1x20 mm: 25€. 
2x30 mm: 60€. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 23%. 

 
ke 21.11.2012
ke 5.12. 2012
ke 19.12. 2012

Pääministerin puolue
voitti 1-5

HARJAVALTA

Siveltimien Sato 2012
30.7.-30.09.2012 Emil 
Cedercreutzin museo. 
Suomen Akvarellitaiteen 
yhdistyksen kesäkurssien 
jurytetty 10-vuotisjuhla-
näyttely. 

KOKEMÄKI

Maakunnallinen kor-
jausneuvontopäivä
8.9.2012 10-15 Tulkkilan 
Juustola. Korjausneuvon-
taa, tietoa rakennusperin-
nön hoidon avustuksista,  
ikkunankorjaustyönäy-
töksiä. Tapahtuma on osa 
Euroopan rakennusperin-
töpäivien ohjelmaa.

NAKKILA

Nahkiaisjuoksu
16.9.2012 klo 12 Nakki-

lan liikuntakeskus. Kun-
tosarjat ilman aikaa klo 
11 lähtien. Matkat, sarjat 
ja osanottomaksut: www.
nakkilanvire.fi 

Liikuntakarnevaalit
22.9.2012 Nakkilan lii-
kuntahalli. Puuhaa isoille 
ja pienille. Kengurumei-
ninki esiintyy klo 14.30 ja 
16.00. Ohjelmassa myös 
kasvomaalausta, ongintaa, 
puffetti, arpajaiset. Liikun-
tahallilla vierailee palo-
auto.

PORI

Lainsuojattomat XIII-
teatterifestivaali
5.-9.9.2012 Useita eri ta-
pahtumapaikkoja. Festi-
vaali on joka vuosi järjes-
tettävä mielenkiintoinen, 
korkeatasoinen ja kattava 
katsaus vapaiden ammatti-
ryhmien esityksistä. 

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

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

Isännöinti
.Kuusisto

044 251 0151, Nakkila

Isännöintitoimistot

J

Näin kertoi ninisteri Ma-
ria G-R, voiko näin käy-
dä, demokratia on kau-
kana. Käykö meille aina 
näin, meitä viedään 6-2. 
Urheilutermejä käyt-
tääksemme. Yleensä se 
voittaa, joka tekee maa-
leja enemmän, mutta po-
litiikassa asiat ovat toisin-
päin. Mutta asiaan, äitini 
on sairastanut dementti-
aa lähes vuoden, asioiden 
hoito on mennyt aika hy-
vin kunnallisella sektoril-
la, kotipalvelu on käynyt 
arkipäivisin ja sairaanhoi-
taja tarvittaessa.

Mutta kun aika vierii ja 
hän on kotona, jos pystyy 
olemaan, tarvitaan myös 
muita palveluita. Mitä 
silloin tehdään? Kun on 
tehty päätöksiä sairaan-
hoitajien lisäkoulutuk-
sesta lääkärin töihin, 
niin pitäisi tällä sektoril-
la myös tehdä päätökset 
uudelleen koulutuksesta. 
Näin tulisi kuntiin niitä 
jokapaikan työntekijöitä, 
joita tarvitaan vanhusten 
hoidossa.

Vanhusten palvelu saa 
olla monipuolista. Kylve-
tystä, pyykin pesua, sii-

vousta ja kuntoilua, eikä 
aina kelloon katsomista. 
Voi olla 2-3 tuntia päi-
vässä ja kerran viikossa 
tapahtuvaa, virkistävää 
yhdessäoloa. Jotkut van-
hukset pystyisivät mak-
samaan ne omasta pussis-
taan, jos vain saavat olla 
kotona mahdollisimman 
pitkään. Ei aina tarvita nii-
tä hallituksen almuja.

Tanskan malliin
Laitoshoidossa tarvitaan 
henkilökuntaa, aina vain 
enemmän ja enemmän. 
Kun vuodet vierivät, ei rii-
tä edes tämä demareiden 
ajatus 0,7 työntekijää yhtä 
hoidettavaa kohti. Tans-
kassa luku on jo 1,2 työn-
tekijää yhtä hoidettavaa 
kohti ja tämän pitää Suo-
menkin päättäjien ottaa 
huomioon lähiaikoina.

Hallitus päätti ottaa 
budjettiin lainaa, noin 7 
miljardia, mihin niitä tar-
vitaan? Lähetetäänkö ne 
Etelä-Eurooppaan, kun 
kuitenkin suomalaisille 
kaikkia maksuja ja veroja 
nostetaan pilvin pimein.

J Virtanen

Hirvikärpänen on rotevahko 
5-7 millimetriä pitkä, rus-
keansävyinen kaksisiipinen 
hyönteinen. Jotkut yksilöt 
ovat kellanruskeita, toiset 
hyvin tumman ruskeita, lä-
hes mustia. Ruumiinrakenne 
on litteä ja karvainen. Tärkeä 
tuntomerkki ovat siivet: hir-
vikärpäsen siivet osoittavat 
suoraan taaksepäin, eikä niis-
sä erotu tummempia suonia 
toisin kuin sukulaislajeilla. 
Kun eläintä katsoo ylhäältä 
päin, sen imukärsä ja paksut 
jalat erottuvat selvästi. 

Taisi olla aika suotta luetel-
la hirvikärpäsen tuntomerk-
kejä. Uskoisin, että kaikki, 
siis KAIKKI, jotka ovat kul-
keneet syksyisessä, metsässä 
ovat tavanneet tuon tunteita 
herättävän hyönteisen. En-
simmäiset havainnot vuodel-
ta 2012 on elokuun ensim-
mäiseltä viikolta. 

Hirvikärpänen alkoi le-
vitä Suomeen 1960-luvulla 
kaakosta ja nykyisin se on 
levinnyt miltei koko maa-
han aivan poronhoitoalueen 
rajoille saakka. Itselläni en-
simmäinen havainto hir-
vikärpäsestä on Sääksjärven 
ympäristöstä vuoden 1991 
syyskuulta. 

Eroon hirvi-
kärpäsistä?
Riista- ja Kalatalouden tut-
kimuslaitoksen mukaan 
kannattaa suosia vaaleita 
värejä pukeutumisessa, sil-
lä jostain syystä se karkottaa 
hirvikärpäsiä. Myös hiusten 
suojaaminen ensin esimer-
kiksi vaalealla huivilla ja 
sen jälkeen vielä esimerkik-
si verkkohatulla on kokeile-
misen arvoinen keino.

Myös vahvat hajut on 
hyvä tehokeino, joten pe-
rinteisten hyttysmyrkkyjen 
lisäksi voit ottaa käyttöön 
voimakkaasti tuoksuvat 
deodorantit ja pesuaineet. 
Esimerkiksi mäntysuovan 
hierominen metsävaattei-
siin toimii hyvin ja aineen 
saa niistä pois liottamalla ja 
pesemällä vaatteet. Myös it-
sensä puhdistaminen ennen 
metsään menoa kannattaa, 
sillä hien ja muiden erittei-
den hajut houkuttelevat in-
nokkaita kärpäsiä. Apteekis-
ta saatavien kanfferitippojen 
käyttö on kokeilemisen ar-
voinen keino. Todellisuu-
dessa ei taida olla mitään 
hyvää keinoa hirvikärpästen 
karkottamiseksi. 

Pureman hoito
Hirvikärpäsen puremat voi-
vat aiheuttaa tulehduksia ja 
ihottumaa allergikoille. Sen 
purema on pieni kutiava ja 
märkivä näppylä, tai sitten 
iso kutiava ja märkivä näp-
pylä. Osalle purennan saa-
neista voi kehittyä, jopa 
kuukausia kestäviä kyhmy-
jä. Puremien aiheuttamaa 
kutinaa voi hoitaa kortiso-
nivoiteilla ja antihistamiini 
tableteilla.

HjP

Puolen sentin hirviö: hirvikärpänen. 
Kuva: www.luomus.fi 

Hirvikärpänen

Porin Teatterin näytäntökau-
den käynnistää 8. syyskuuta 
Helena Anttosen käsikirjoit-
tama ja ohjaama kantaesitys 
MAIRE. Näytelmä on tai-
teen mesenaattina toimineen 
Maire Gullichsenin (o.s. 
Ahlström 1907–1990) kas-
vutarina.

Nuoruuden peiliksi luon-
nehdittavasta näytelmästä nä-
kyy omakuva: yhtä aikaa ujo 
ja eloisa, pohtiva ja impulsii-
vinen, suruton ja vastuuntun-
toinen tyttö. Kuvaan astuu 
mukaan myös perhe- ja suku-
yhteys, yhteiskunnan murros, 

rakkauden arvoitukset ja 
laajeneva maailma Pariisia 
myöten. Lopulta siitä hei-
jastuu kirkkaimpana oman 
persoonan voima ja taiteen 
kutsu.

Vuosien 1916- 1931 vä-
lille sijoittuva näytelmä 
pohjautuu Cita Reuterin 
ja Mairen tyttären, profes-
sori Lilli Alasen toimitta-
maan teokseen Sateenkaa-
ren värejä, tummia sävyjä, 
joka ilmestyi syksyllä 
2010. 

Mairen nimiroolissa näh-
dään Heidi Rantakeisu.  

Tapahtumarikas 
kasvutarina

Kuvassa Antti Ahlström, Maire Ahlström, Erkki Ahlström ja Lilli Ahlström 
(Peter-Sebastian Lehtonen, Heidi Rantakeisu, Teemu Niemelä ja Katarii-
na Lohiniva). Kuva: Janne Alhonpää.

Lämmin loppukesän sää suosi Harjavallan Markkinoita 25-26.8.2012.
Kävijöitä oli tuhansia molempina päivinä, kävijöitä viihdytti Henriik-
ka Santamaan ja Vesa Formusen haitarimusisointi.

Sää suosi 
Harjavallan markkinoita
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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

Puh. 044 257 9655
Juustokivenkatu 1, 29200 Harjavalta
info@autopesupalvelu.fi , www.autopesupalvelu.fi 

Marko Niinivirta

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

Raskaankaluston korjaukset
Puhelin (02) 674 6309, 0400 724 167

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

Neulattoman Mesoterapian Uusi Aalto!
INFUSION- sähköimpulsseihin perustuva menetelmä
• Häivyttää ryppyjä ja muita ikääntymisen merkkejä
• Elvyttää ihon kolageenituotantoa
• Kosteuttaa ihoa
• Kiinteyttää ihoa ja tekee siitä 

tasaisemman sävyisen

Tehokas hoito esim. 

mikrotimanttihiontaan 

yhdistettynä.

Neulattoman mesoterapian 
pulssiaallot avaavat solukal-
voon hetkellisesti mikroka-
navia, joten vaikuttavat ain-
eet pääsevät sarveiskalvon 
läpi ilman, että ihoa tarvitsisi 
puhkaista.

Muuttopalvelut Sataverkko
Pori, Rauma ja Harjavalta
0400 824 813, sataverkko@gmail.com

www.muuttopalvelutsataverkko.fi 

• Toteutamme yli 10 vuoden kokemuksella kaikenlaiset 
koti- ja yritysmuutot.

• Meiltä saat kaiken laatikkovuokrasta avaimet-
käteen -muuttoon asti.

• Käytössämme on paketti- ja kuorma-autoja sekä muita apu-
välineitä nokkakärryistä kaasu- ja sähkötrukkeihin.

Muista Sataverkko kun muutat!

Palvelemme

joka päivä

koko Suomessa!

Soita ja
kysy lisää!

• fysioterapia
• hierontaa – myös ilman lääkärin lähetettä
• akupunktiohoito 
• lymfaterapia
• kinesioteippaus
• veteraanikuntoutus
• lentosukat
• lääkinnälliset kompressiosukat ja –hihat mittatilauksena
• erikoisniskatyynyt ja patjat

Lauttaranta 5, Ulvila, puh. 538 9444

• myös kotikäynnit
ja ilta-aikoja

Meiltä KELAN vähennys suoraan

Muista
Lahjakortilla!

Näyttelijä Titta Antti-Poika 
(Sirkka-Liisa Määttänen) 
syntyi 1.10.1950 Jyväs-
kylässä ja kuoli 10.8.2012 
Porissa. Hän kävi Suomen 
Teatterikoulun 1970-luvun 
alussa ja näytteli lähes koko 
uransa Porin Teatterissa.

Varhaisin, neljän vuosikym-
menen takainen muistikuva 
Titasta: pitkä, vehnänvärinen 
tukka - kuin elonkorjuun ju-
malattarella - hymykuoppa ja 
kaunis lauluääni. Viimeisim-
mässä muistikuvassa hänellä 
on terveen paperit ja lupaus 
palata työhön. Niin ei käynyt; 
sairaus voitti ja vei Titan juuri 
teatterikauden alkaessa.

Pitkän uransa aikana Titta 
näytteli rooleja laidasta lai-
taan, mutta yleisö muistaa 
hänet parhaiten vahvojen, 
viisaiden ja omapäisten nais-
ten esittäjänä. Hän oli myös 
mainio komedienne, koska 
hänen ajoituksensa lavalla 
oli sekunnintarkkaa. Musi-
kaalirooleista rakkain oli An-

Titta Antti-Poika
in memoriam

nie Mestariampuja, hahmo 
jossa peilautui paljon esittä-
jäänsä. Viimeiseksi rooliksi 
jäi Anna Krogeruksen Kuin 
ensimmäistä päivää -näytel-
män Taimi. Vastanäyttelijänä 
Titta oli joustava, luotettava 
mutta vaativa: häntä ei hui-
jattu olemattomilla kontak-
teilla. Monipuolisena taitei-
lijana hän kirjoitti, ohjasi ja 
vapaa-ajallaan valokuvasi ja 
maalasi.

Titta vaikutti teatterin ul-
kopuolellakin porilaiseen 
kulttuurielämään: hän toi-
mi lasten ja nuorten parissa 
sekä luottamustehtävissä, 
mm. Satakunnan taidetoimi-
kunnan jäsenenä. Titta näh-
tiin myös lukuisissa eloku-
varooleissa, mm. säveltäjän 
tyttärenä Timo Koivusalon 
Sibelius -elokuvassa.

Titta muistetaan armoitet-
tuna emäntänä. Porin jaz-
zien aikaan hänen kotinsa 
täyttyi aina festivaalivierail-
la. Remonttia pakeneva tai 

asunnoton työtoveri sai ma-
japaikan hänen luonaan. Ti-
tassa oli ripaus leirihenkeä, 
sirkusverta ja mystikkoa. 

Teatteriväen, sukulaisten 
ja ystävien lisäksi Tittaa jäi-
vät kaipaamaan poika, tytär 
ja tyttärenpoika Onni, joka 
nimensämukaisesti täytti 
mamman sydämen.

Työtovereiden muistoista 
kirjannut

Helena Anttonen
ohjaaja

Erä-tavaroita
-Kuparipannuja
-Matkaramofoni
-Pelikortteja
-Työkäsineitä
-Lahja.paketteja
-Lasten palapelejä
-Kenkärenkejä, valur.
-Keräilymukeja 600 eril.
-Kangastossuja

-Kosan suuttimia
-Vinyylilevyjä
-Sahapukkeja
-Kallioporakone Copra
-Diesel kompressori  2,5 m2
-Vanhoja (museo-työkaluja)
-Kirpputori tavaraa  ym.
-Antiikkia
-Pieniä tykkejä

POISTO PISTE
Tavara- ja Tuotemyynti

Siilotie 5, Nakkila 
AUKI  LA KLO 11-14
(rautatien ylikäytävän 
vieressä)

�����������	�	

���������

Myydään
PUOLUKKAA

5 kg:n laatikoissa.
Puh. 0500 597 259
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  Alumiini- ja teräsovet
  Julkisivut sekä teräsrakenteet

050 597 7001
Sievarinkatu 8, 29200 Harjavalta 
www.pt-rengas.fi  

kaikki Rengastyötkaikki Rengastyöt
henkilöautot ja raskas kalusto,henkilöautot ja raskas kalusto,
MYÖS MAATALOUSKONEIDEN RENKAATMYÖS MAATALOUSKONEIDEN RENKAAT

renkaiden vaihto, myynti ja pesurenkaiden vaihto, myynti ja pesu
  rengashotellipalvelut, rengasmyynti  rengashotellipalvelut, rengasmyynti

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

TILAUSAJOA LÄHELLE JA KAUAS!TILAUSAJOA LÄHELLE JA KAUAS!  
Aina asiakkaan toiveiden mukaan!Aina asiakkaan toiveiden mukaan!

www.valtaliikenne.comwww.valtaliikenne.com

Perinteinen hiihtoretki Perinteinen hiihtoretki 
Saariselän ensilumille!Saariselän ensilumille!

MatkaMatka
kädentaidon kädentaidon 
messuille 6.10.messuille 6.10.

Ostosmatka TallinnaanOstosmatka Tallinnaan
19.-21.10. Hotelli: Tallink Spa19.-21.10. Hotelli: Tallink Spa

Matkalaiset Juri ja mä, läh-
dimme matkaan Tartos-
ta, kuljimme Eestin puo-
lelta Peipsijärveä, ohi 
pienten kalastajakylien, oli 
Kasepää, Kolkja, Kallas-
te, ja Mustvee, missä ruo-
kailimme. Nämä kylät ovat 
pieniä, leppoisia ja saman-
laisia olemukseltaan, nyky-
ään paljon turismista eläviä, 
teollisuutta tuskin lainkaan. 
Ne ovat olleet tärkeitä kalas-

Peipsijärven ympäri

tuskeskuksia Neuvostoliiton 
aikana.

Matka jatkui kohti Kohtla-
järveä, missä joukkoomme 
tulee Jurin eno, joka toimii 
matkanjohtajana, hänellä on 
jonkunlainen tuntemus Ve-
näjän puolella olevista pai-
koista. Kun Kohtlajärvel-
tä lähdemme kohti Narvaa. 
Jonkun ajan kuluttua pu-
helin kilahtaa ja enon vai-
mo kertoo Narvassa rajaa 

ylittäviä autoja olevan yli 
neljäsataa. Ei muuta kuin 
auton nokka kohti etelää, 
tarkoituksena ylittää raja 
Koidulasta. Koko illan ajet-
tuamme saavumme pimeäs-
sä Koidulaan ja tarkan, yli 
kymmenen paikan raja-ase-
ma muodollisuuden jälkeen, 
lähdemme kohti Pihkovaa. 
Ohitamme Petzerin luostari 
kaupungin. Rajalta noin 70 
km, saavumme yöllä Pih-
kovaan (Pskov), löydämme 
Hotelli Rijskajan saman ni-
miseltä kadulta, hotelli on 
iso, neuvostoliiton ajalla ra-
kennettu. Huoneita on 240, 
joten tilaa löytyy kolmelle 
miehelle.

Aamulla hyvän saftracin 
syötyämme, tutustuimme 
kaupunkiin. 200.000 ihmi-
sen kaupunki on hyvin vil-
kas ja liikennettä on pal-
jon. Läpi kaupungin virtaa 
Velikajajoki. On paljon lin-
noituksia sekä luostarei-
ta, varsinkin joen rannoilla. 
Pihkovassa on myös oma 

Kreml, Moskovan tapaan. 
Pihkovan alue on oikeata 
mehiläisaluetta ja vuosittain 
järjestetään isot hunajafes-
tivaalit. Pihkovan Suoma-
lainen ystävyyskaupunki on 
Kuopio.

Kuuluisa Jääkiekkoilija 
Sergei Fedorov on synty-
nyt Pihkovassa. Kuuluisak-
si kiekkoilijaksi hän nousi 
Moskovassa ja myöhemmin 
hän pelasi yli 1200 NHL pe-
liä rapakon takana, menes-
tyen hyvin.

Matkamme jatkui Pih-
kovasta Peipsijärveä viil-
täen kohti pohjoista. Py-
sähdyimme pikku kylissä, 
kuten Edisova ja Elizarova, 
missä on iso luostarilinnoi-
tus ja kaunis ortodoksikirk-
ko. Maantien kunto heik-
keni jatkaessamme matkaa. 
Seuraava pysäys oli Gdovin 
kaupunki, Peipsijärven ran-
nassa. Kävimme järven ran-
nassa. Paikallisia ihmisiä oli 
uimassa. Järvi on tästä koh-
taa niin leveä, ettei vastaran-
taa Eestin puolella nähnyt. 
Jurin eno kertoi juttuja van-
halta ajalta, kun järvellä lii-
kuttiin. Ollaan jo Leningrad 
oblastin alueella.

Matkamme jatkui noin 50 
kilometrin päässä olevaan 
Slantsyn kaupunkiin, se on 
Pihkovan jälkeen isoin kau-
punki alueella, asukkaita 
yli 30.000. Läpi kaupun-
gin ajettuamme, ei löyty-
nyt yhtään liikennettä oh-
jaavaa merkkiä, mikä olisi 
johtanut oikealle tielle. Ky-
syimme ihmisiltä ja he sa-
noivat tien vievän Pietariin 
ja käskivät lähteä takaisin 
kaupunkiin. Noin tunnin 
harhailtuamme kaupungis-

sa ja kysyttäessä tietä Ivan-
goriin tulimme taas samaan 
paikkaan, missä oltiin oltu. 
Ruokailtiin paikallisessa, 
hyvin suositussa baarissa. 
Annokset olivat valmiina 
kylmätiskillä. Ruokani oli 
kylmää riisi-lihasuikaletta 
ja juomaksi otin tomaat-
timehua. Kolmen hengen 
ateria taisi maksaa yhteensä 
siinä 10 euroa.

Matka kaupungista Pieta-
riin on 150 km. Jatkoimme 
matkaa 30 km verran. Tien 
varsilla molemmilla puolil-
la tietä noin 10 km matkal-
la rehotti ukonputkea valtoi-
menaan. Tulimme Jaaman 
(Kingisep) kaupunkiin, jos-
sa tapasimme ystävämme 
Alexein. Jonkun aikaa ju-
teltuamme hän lähti saatta-
maan meidät 20 km:n päässä 
olevaan raja kaupunki Ivan-
goriin (Jaanilinna). Poltto-
aineet ja tuliaisjuomat sekä 
2 askia tupakkia ostettuam-
me hyvästelimme Alexein. 
Hän lupasi tulla taas kylään 
Nakkilaan ja minä lupasin 
lämmittää saunan kuumaksi 
häntä varten.

Auton mittariin reissussa tuli 600 km ja 
aikaa kului 30 tuntia. 

Lähdimme rajamuodol-
lisuuksia katsomaan. Mo-
lempien maiden rajaviran-
omaiset hoitelivat hommat 
nopeasti. Eestin kolmannek-
si suurin kaupunki Narva oli 
tuttu jo ennestään. Asukkai-
ta Narvassa on 65000, joista 
yli 90 % kotikieli on venä-
jä. Jatkoimme matkaa koh-
ti Kohtlajärveä. Jurin eno 
halusi näyttää meille omaa 
Datzaansa, jossa poikkesim-
me. Pienen mökin pihalla oli 
paljon erilaisia kasvimaita ja 
hän kertoi vaimon hoitavan 
niitä.

Illan hämärtyessä poik-
kesimme suomenlahden 
rannalle ihastelemassa Va-
lasten vesiputousta. Paikal-
linen mies kertoi kauniin 
auringonlaskun tapahtuneen 
15 minuuttia aikaisemmin. 
Harmitti kun oltiin myö-
hässä. Ohitimme Kalle Pa-
landerin kartanon ja saa-
vuimme Kohtlajärvelle. 
Kilometrejä auton mittariin 
oli tullut noin 600 ja aikaa 
kulunut noin 30 tuntia. 

J Virtanen

ROMPE-PÄIVÄTROMPE-PÄIVÄT
KOKEMÄELLÄKOKEMÄELLÄ

Rängenkatu 2
Tuohitori-kirppiksen pihassa.

la 8.9. ja su 9.9. klo 9-16la 8.9. ja su 9.9. klo 9-16
Myyjiä yli sata jaMyyjiä yli sata ja

TIETYsti lettuja ja makkaaraa!TIETYsti lettuja ja makkaaraa!
puh. (02) 546 7227puh. (02) 546 7227
www.tuohitori.netwww.tuohitori.net
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Stormälön MökkikyläStormälön Mökkikylä
Varaus: 044 2941 760 tai jennyjoha@gmail.comVaraus: 044 2941 760 tai jennyjoha@gmail.com

www.tapanijohansson.fi www.tapanijohansson.fi 

Stormälön Mökkikylä
Varaus: 044 2941 760 tai jennyjoha@gmail.com

www.tapanijohansson.fi 

7 viihtyisää ja hyvin varustettua, ympäri vuoden asuttavaa
mökkiä Saaristomeren rannalla. Hyvät kalavedet, tie perille.

Rannassa laituri ja lähellä laskupaikka.

Sat-Electric Oy
- SÄHKÖASENNUSLIIKE -

 SUUNNITTELU ASENNUKSET
 KESKUKSET TARVIKEMYYNTI

 SUUNNITTELU JA  ASENNUS TARVIKEMYYNTI Skaffarinkatu 13, Kokemäki
 Vesa Nylund Ismo Jalonen
 (02) 546 4084, 0400 412 967 0400 976 332

etunimi.sukunimi@sat-electric.fi    keskusvalmistus@sat-electric.fi    www.sat-electric.fi 

Puh. (02) 546 4048
Faksi (02) 546 4049

ADR-peruskurssi
 Huittinen 1.-2.9 ja 8.9 (ei luokkia 1 ja 7)

ADR-erityiskurssi
 Huittinen 12.9.2012 luokka 1 räjähteet
 Huittinen 13.9.2012 luokka 7 radioaktiiviset 
   
ADR-säiliökurssi
 Huittinen 10.-11.9.2012 
 Huittinen 29.-30.10.2012 
   
ADR-täydennyskurssi
 Huittinen 15.-16.9.2012 (yhd. täydennyskurssi)  
 Huittinen 28.9.2012 (täydennysperuskurssi 
                    ei luokkia 1 ja 7)
 Huittinen 13.-14.10.2012 (yhd. täydennyskurssi)
 Huittinen 20.10.2012 (täydennysperuskurssi 
                      ei luokkia 1 ja 7)
   

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040-5924455 tai timo.kallionpaa@adrkoulutus.com
www.adrkoulutus.com

Työturvallisuuskorttikoulutus
 Huittinen  3.9.2012  
 Kaarina  5.9.2012 
 Huittinen  3.10.2012 
 Huittinen  12.10.2012 
   
Tieturva I -koulutus
 Huittinen 4.9.2012 
 Kaarina   19.9.2012 
 Huittinen 4.10.2012 
 Huittinen 11.10.2012 
   
Ensiapu I
 Huittinen 19-20.10.2012 
   
Ennakoiva ajaminen
 Huittinen 6.10.2012  
 Huittinen 28.10.2012 
   
Turvallisuusneuvonantaja koulutus
 Helsinki 1.-2.10.2012 
 Oulu 8.-9.10.2012

Koulutusohjelmat hyväksytty direktiivin mukai-
seen koulutukseen.
Näistä kursseista saa direktiivin mukaiseen 
jatkokoulutukseen yhden päivän.

Ajokorttiluokan C:stä CE:hen koulutus yhteistyössä Siltala Oy 
Kurssi alkaa 17.9.2012 

UUTTA PORISSA
P A L A V A  S Y D Ä N
ANTIIKKIA, KIRPPIS
HUUTOKAUPAT
REALISOINTI
0400  597  340
Tavaratie 6, 28130 Pori

AVOINNA
MA-PE 11-18
LA 10-14
SU 12-16
 
www.palavasydan.net

Rauman Tankkihuolto Oy
(02) 823 2711, (02) 533 8771, (02) 533 8770

  lika-, hiekka- ym. kaivojen tyhjennykset  suurtehoimuroinnit 
  öljy- ym. säiliöiden puhdistukset  tarkastukset  vaihtolava-autoilua 
  korkeapainepesut 0-2500 bariin  viemärien aukaisut ja huuhtelut 
  putkistojen kuvaukset  putkien ja rännien sulatukset

timo.roos@raumantankkihuolto.com
jorma.rantala@raumantankkihuolto.com 

helena.rantala@raumantankkihuolto.com
www.raumantankkihuolto.com

ÄLÄ
AIKAILE
- SOITA

HETI

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

Saneeraustyöt
Autotallien nosto-oviasennukset ja myynti

T:mi T Salmi
Pyynkatu 5, 29200 Harjavalta

0440-650562

Fiat Ducato Diesel  vm. -89, rekistöröity 9:lle,  
makuutilat 4-5 henkilölle.

Covire Oy, p. 0500-597259

VUOKRAA ASUNTOAUTOVUOKRAA ASUNTOAUTO

Höyläämö Pyysalo
Linjatie 340, Tuiskula, puh. 050 382 9025

Rahtihöyläystä

NAKKILAN TORIPARLAMENTTI
KOKOONTUU TAAS

JOKA KESKIVIIKKO KLO 10-11
TERVETULOA!

Kahvit tarjoaa Bestseller-lehti

Honkilahden Autohuolto P. Soini
Henkilöautojen huollot ja korjaukset, ruostevaurio- 

ja katsastuskorjaukset, myös pienkonehuolto

040 501 0608
Lellaistentie 15, Honkilahti

HAUTAKIVET

AK-KIVI
puh. 02-6486075 www.AK-KIVI.fi
Kiviveistämöntie 39, 28760 Pori

YM. KIVIALAN TYÖT
SUORAAN
KIVIVEISTÄMÖLTÄ
KYLÄSAARESTA

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 
TREENIT VIIKKALAN KOULULLA 

ALKEISKURSSI  MA JA TO KLO 19-20 
KIDS (4-10v.) TO KLO 18-19 

KARATE = MONIPUOLISTA KUNTOILUA 
KAIKENIKÄISILLE JA - KOKOISILLE! 

www.nakkilanshotokan.com 

OSTETAAN 
PUHTAITA 

METSÄMARJOJA 
PÄIVÄN HINTAAN
NAKKILA Tattarantie 42:

SU ja KE klo 18-19
PORI Karjalankatu 12:

MA ja TO klo 10-11
Hintatiedot: Covire Oy
Puh. 0500 597 259
Ilmoitathan tulostasi 

soittamalla!

MYYDÄÄN UUSIA 
ISOJA IKKUNOITA
Lev. 2340 x Kork.1400  5 kpl
Lev.2570 X Kork. 1400  4 kpl
Lev. 3400 X Kork. 1400 1 kpl
Myös asennus!
puh. 050-5719408

Havupuu-
uutejuoma
Vuoden 2010
luontaistuote!
Nyt saatavana meiltä!

a

!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Tule katsomaan
muut tarjoukset 

myymälään!

Hyvä valikoima täkkejä, 
tyynyjä, kankaita...

Petauspatjoja!
Uusia kuoseja!
Useita kokoja!
Esim. 120x200 5€/kpl

Hakeurakoitsija Veijo Ojala
Vuorenmaa, Köyliö, puh. 0400 595 537
Haketusta ja hakkeen myyntiä

KUNTAVAALI-
EHDOKAS!

Ilmoita
edullisesti!

p. 0500 597 259
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Jartin Jurinat
Miten Suomen matkailua 
ja imagoa voisi kehittää?
”Laiteta Stubi brändiryhmä 
vaa töih, niil o kokemust”

Miksi krapulat pahenevat 
iän myötä?
”Ja kestävät pitkä, ihan iän 
mukaa”

Kirkonmiehet: Alkoholi 
kuuluu ehtoolliseen

”Olis se näky, ko kaikk olis 
pöhnäss kirkoss”

F1: Heikillä ongelmia sii-
vekkeen kanssa
”Ei oll ensimmäine kert, ko 
Heikill o propleemi”

Pukki ei mahtunut ko-
koonpanoon
”Vois seuravall kerrall koit-
ta pässii”

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

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, 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 Saneeraus & MaalausMS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila
Puh. 0400-504549 

Kosteantilan työt ja asunto-
remontit Satakunnan alueella

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

Kiviainekset puh. 020 447 6420
Valmisbetonia puh. 020 447 6460 

Kuukausihinnat: 1 palsta x30mm: 35€.
1x20 mm: 25€. 2x30 mm: 60€. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 23%. 

VESI-, MAA- JAILMALÄMPÖPUMPUT
KODINKONEHUOLTOA

Kartanontie 48, Pori
Puh. (02) 631 2300
www.sahkopalvelua.fi

Perusmuurilevyn patopeltilista
Suojaa ja tuulettaa talosi sokkelin ja 
perusmuurilevyn välisen tilan tehokkaasti!
Lisätiedot ja tilaukset
Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy
Puh. 0400 539 947, www.patopelti.com
Tuotteen suojanumero HM9324

Alkaen
4,92 €/m
(sis. alv).

UUTUUS!   NYHET!   UUTUUS!   NYHET!

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

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

Rihanna heitettiin baaris-
ta ulos
”Millai oll baari sisäll 
päässy”

Leo-Pekka Tähti hurjassa 
iskussa – heti ME!
Kyll Pori poik osa, maailm 
nopeimmas iskus”

Nico Rosbergille rangaistus
”Joutuuks oike vankila”

Simo Frangenin ulkomuo-
to huvitti!

Harjavallan Huovinhelmes-
sä perustettiin viimeisin Sa-
takunnan Perussuomalaisten 
osasto 30.8.2012. Paikalla 
oli kansanedustaja Ari Jalo-
nen, joka kertoi Perussuo-
malaisten tekevän vastuul-
lista politiikkaa.

- Pidämme suomalaisista 
huolta. Meillä ei ole vaali-
kikkoja, niin kuin Sosiali-
demokraatit, jotka lupasivat 
hoitajapaikkoja lisää 0,7 
hoitajaan yhtä hoidettavaa 
kohti, nyt tehty hallituksen 
päätös on fl oppi.

Jalonne kertoi, että Pe-
russuomalaisten tavoitteena 
kunnallisvaaleissa on kol-
minkertaistaa valtuustopai-
kat, eli tehdä Jytky 2, joka 
mahdollistaa isomman pai-
non kunnallistyölle. Hän 
puuttui myös Kataisen roo-
liin hallituksessa. Katainen 
käytti kesällä naisministe-
reitä hyväkseen, kun naiset 

neuvottelivat ns. takuista 
Espanjan pankeille, niin Ka-
tainen vain lomaili.

Eduskunnan toinen vara-
puhemies Anssi Joutsenlahti 
puuttui myös Espanjan pan-
keille annettaviin eurotakui-
siin, joita muut maat eivät 
halunneet lainkaan huono-
jen ehtojen vuoksi. 

Perussuomalaisten Sata-
kunnan piirin puheenjohtaja 
Seppo Toriseva kertoi kun-
nallisvaali järjestelyistä Sa-
takunnassa.

- Vaikka ehdokkaita on jo 
nyt 170, eli kolminkertainen 
määrä viime vaaleihin ver-
rattuna, lisää vielä mahtuu.

Harjavallan Perussuoma-
laisten puheenjohtajaksi 
valittiin Markus Mäkinen, 
sihteeriksi Pasi Turkki ja 
varapuheenjohtajaksi Veijo 
Huuki.

J Virtanen

Satakunnan 
Perussuomalaisten 
20. osasto Harjavaltaan

VASEMMALLA: Satakunnan 
Perussuomalaisten Harjavallan 
osaston perustamispapereita te-
kemässä puheenjohtajaksi valittu 
Markus Mäkinen (vas.), sihtee-
riksi valittu Pasi Turkki, Eduskun-
nan toinen varapuhemies Anssi 
Joutsenlahti, Satakunnan piirin 
puheenjohtaja Seppo Toriseva ja 
Harjavallan osaston varapuheen-
johtajaksi valittu Veijo Huuki

ALLA: Kansanedustaja  Ari Jalo-
nen vakuutti, että Perussuomalai-
set pitävät suomalaisista huolta.

”Enne Simoll o huvittanu 
suuvärkk”

Hehkulamput siirtyvät 
historiaan
”Maailmass mennä pers 
erell, ko olla nii vihreet”

Suomalaislaulaja myöntää 
olevansa itkupilli
”Oliss vaa ruvennu soitta 
pajupilli, ei olis itkettäny 
lainka”

J Virtanen

Sinun
paikkasi? 
Vain 25€/kk

Lue netissä:
www.turist.fi /bestseller

Sinun
paikkasi? 
Vain 35€/kk

Oivallinen omatoiminen loma-, hiihto-, kokous-ja leirikoulupaikka
luonnon keskellä järven rannalla upeassa tunturimaisemassa,

ympärivuotiseen käyttöön.
Hinnat alkaen 360 €/viikko/ 4-henkeä

045 633 3388 tai 040 912 7299, reijo.hernesniemi@nic.fi  

www.myllyniemi.info

Ravintola HakuninmäkiRavintola Hakuninmäki

Lounas noutopöydästä
Maanantai - perjantai klo 11-14, 9,50 €/hlö

Sunnuntailounas klo 12-15, 17,00 €/hlö

Juhla-, kokous- ja pitopalvelua!
Mahdolliset muutokset aukioloaikoihin ja lounastarjoiluun voi

tarkistaa kotisivuilta tai soittamalla Ravintolaan.

Ravintola Hakuninmäki, Harjavalta
Pyydyskatu 1, puh 0400 731 571

posti@ravintolahakuninmaki.fi, www.ravintolahakuninmaki.fi

Tervetulo
a!

KANSANEDUSTAJA JUHA VÄÄTÄINEN
on Satakunnassa  vaalikiertueella:

24.9.2012
klo 10  Pori, Eetun aukio
klo 13 Nakkila, K-Market Onni-Pekka
klo 10 Harjavalta, K-Market  Mylly
klo 17 Kokemäki, S-Market, liikekeskus

Tervetuloa kuuntele-
maan Julma-Juhan 
urheilu- ja parlamentti-
juttuja

HYVÄ
KUNTA-
VAALI-

EHDOKAS!
Muistathan varata ilmoitustilasi
Keski-Satakunnan uusimmasta

ja laajalevikkisimmästä
markkinointi- ja tiedotuslehdestä!

Kattava, luotettava ja edullinen 
media kaikkeen ilmoittamiseen!

Ota yhteyttä!
Kerromme lisää:

0500 597 259
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LÄHETTI-, KURIIRI- JA LÄHIJAKELU
HARJAVALTA-NAKKILA-PORI

TIISTAINA JA TORSTAINA PAKETTIJAKELUT
OVELTA OVELLE YRITYKSET/YKSITYISET

Pori-Ulvila-Nakkila-Harjavalta.

KESKIVIIKKONA, PERJANTAINA JA LAUANTAINA
LÄHIJAKELUA JOKA TALOUTEEN NAKKILASSA.

Noudot myös muihin jakeluihin ovelta - ovelle.

BESTSELLER-LEHDEN ILMESTYMISPÄIVINÄ
LÄHIJAKELUA POSTILAATIKOIHIN MYÖS

Ulvila-Kullaa, Harjavalta, Kokemäki,
Kiukainen, ja Nakkilan alueilla.

10g-50kg paikasta toiseen.

BEST 
JAKELU
Covire Oy
Sovi jakeluista ennakkoon:
puhelin 0500 597 259

a Nakkilan alueilla.

seeseenn.

koon:
77 225959

Enpä olisi uskonut, että Best-
sellerin levikkialueella voi-
si tapahtua tämmöistä. Pai-
kallislehti Sydän-Satakunta 
uutisoi elokuun alussa, että 
marjanpoimijoita oli uhattu 
Sääksjärven rantamilla. On 
käsittämätöntä, että joku voi 
vielä miettiä, että onko mar-
janpoiminta oikeutettua vai 
ei. Jokamiehen oikeuksiin 
kuuluu marjanpoiminta. Jo-
kamiehenoikeudet ovat Suo-
men vahvuus, jotka luovat 
maallemme positiivista mie-

Marjanpoiminta 
kuuluu kaikille

li- likuvaa. Niiden 
myötä jokaisella 
Suomessa oleske-
levalla on mah-
dollisuus käyttää 
luontoa. Joka-
miehenoikeudet 
hyödyttävät myös 
yritystoimintaa, 
esimerkiksi luon-
nontuotteiden os-
tajia ja jalostajia 
sekä luontomat-

kailuyrityksiä. Koska joka-
miehenoikeudet koskevat 
jokaista Suomessa lailli-
sesti oleskelevaa, ei myös-
kään ulkomaalaisten joka-
miehenoikeuksia saa syrjiä. 
Myös ulkomaalaisten kau-
sityöntekijöiden kaupallinen 
poiminta kuuluu jokamie-
henoikeuden piiriin. Tämä 
voi tietysti herättää tuntei-
ta, mutta järjettömyyksiin ei 
pidä ryhtyä. 

HjP

Punaiset puolukat odottavat poimijaansa

Nakkilan Virettä Kalevan 
kisoissa edustanut Kristi-
an Salo eteni miesten 200 
metrin fi naaliin uudella en-
nätysajallaan 21,67. Vasta 
16-vuotiaan Salon aiempi 
ennätys oli 21,82. Hän oli 
alkuerien neljänneksi no-
pein juoksija. 

Finaalissa Salo ahdisteli 
Kankaanpään Ville Mylly-
mäkeä loppusuoralla, mutta 
jäi tällä kertaa vielä prons-
sille sijoittuneen Myllymäen 
taakse ollen neljäs ennätys-
ajallaan 21,62. Myllymäen 
pronssiaika oli 21,53.

Kalevan kisojen miesten 
moukarinheitossa porilainen 
Tuomas Seppänen saalis-
ti hopeaa. Naisten kuulassa 
Nakkilan Vireen värejä kan-
tava Katariina Valla oli kuu-
lantyönnön kuudes omalla 
ennätystuloksellaan 13,12. 

Kristian Salo loisti myös 
poikien Suomi-Ruotsi maa-
ottelun 400 metrillä tullen 
toiseksi. 200 metrillä heltisi 
voitto ja 4x400 metrin vies-
tissä Suomen pojat ylsivät 
Suomen ennätykseen.

Tähdelle 
kultaa

Nuori 
lupaus

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

Postilaatikko POSTERIPostilaatikko POSTERI
Postilaatikko PosteriPostilaatikko Posteri
Rosteria, 31x15x38/44cm.Rosteria, 31x15x38/44cm.
Lukollinen                        kpl.Lukollinen                        kpl.

Myynti ja tiedustelut:  Covire Oy,  Nakkila, puhelin 0500 597 259

Painekyllästetyt 
postilaatikkojen tausta-
elementit.                      alk.170,-170,-6969,-,-

Yläreuna Leveys Väri Laatikolle Hinta
Suora 180 cm ruskea 4-5 170 €

Kaareva 120 cm vihreä 2-3 230 €
Kaareva 90 cm vihreä 1-2 190 €

Hintaan sisältyy maahan lyötävät metallijalat. Nupit 10  €/kpl. 

puhelin 0500 597 259

Kotiin kuljetus

Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

ILMAISEKSI

Poriin ja
Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakuntaan!
Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Miten paljon esimerkiksi 
minun ikäluokkaani kuulu-
vien vanhemmat, jotka ovat 
siis jo nykyisin noin 80 vuo-
den molemmin puolin, ovat-
kaan joutuneet rakentamaan 
nousuun tätä maatamme 
omalla työllään.

Onneksi usealla ”vanhuk-
sella”, kuten heitä nyt siis 
tässä kutsun, on omia jälke-
läisiä olemassa ja jopa useat 
meistä jopa välittävät omis-
ta vanhemmistaan ja heidän 
elinoloistaan, eli osalla van-
huksista elämä on siinä mie-
lessä jotakuinkin kunnossa. 
Tilanne muuttuu aivan toi-
senlaiseksi, kun mietitään 
niitä vanhuksia, joilla ei ole 
omia lapsia, tai edes välittä-
viä sukulaisia, tai ystäviä. 

Otetaanpa esimerkiksi yk-
sinäinen vanhus, joka asuu 
vielä omillaan, mutta jolla 
ei ole ensimmäistäkään su-
kulaista tai välittävää tutta-
vaa. Mitä kyseisen vanhuk-
sen elämässä on? Ei mitään 
muuta odotettavaa, kuin että 
pääsisi jo pois. Nyky-yh-
teiskunnan kriteerien mu-
kaan hänellä ei ole mitään 
annettavaa yhteiskunnalle. 
Julkisuudessakin kerrotaan 
kuntauudistuksen tiimoilta, 
miten raskaaksi eläkeläisten 
ylläpito kunnille tulee, eli he 
tuntevat itsensä jopa yhteis-
kunnan puolelta hylätyiksi!

Vanhukset eivät saa 
olla vain rasite

Liikaa yksinäisiä 
vanhuksia
Hyvin helposti yksinäinen 
vanhus, käyköönkin vielä 
itsenäisesti vaikkapa kau-
passa, tuntee itsensä unoh-
detuksi ja taatusti usein sitä 
onkin. Jos esimerkiksi ku-
kaan ei käy, eikä edes soi-
ta muutamaan kuukauteen, 
tuntee itsensä todella yk-
sinäiseksi ja saattaa alkaa 
miettiä jopa itsemurhaa hel-
potukseksi tilanteeseen.

Yksinäisiä yli 65-vuotiai-
ta on Suomessakin yli 300 
000, eli todella merkittävä 
määrä ja ikääntyvien mää-
rä jatkaa kasvuaan. Nyt olisi 
oikeasti jokaisen aika miet-
tiä, onkohan se meidän tun-
tema vanhus yksinäisyydes-
tä kärsivä, vaikka ulospäin 
se ei näkyisikään. Olisi erit-
täin hienoa, jos edes joskus 
jokainen meistä kävisi, tai 
edes soittelisi tuntemalleen 
yksinäiselle vanhukselle, 
jolloin hän saisi edes hetken 
tuntea olevansa ihminen ja 
unohtuisi omat synkät aja-
tukset toviksi.

Vanhuksia ei saa 
erottaa
Alun kuntauudistukseen liit-
täen: mitä suuremmat kun-
nat, sitä vähemmän tietoa 

yksinäisistä vanhuksista ja 
Porin seudun perusturvaan 
liittyen, esimerkiksi van-
hat avioparit, jotka eivät 
voi enää asua kotonaan, pi-
tää sijoittaa samaan van-
hainkotiin, mitä nykyisin 
vielä ei Porin seudulla teh-
dä ja vanhusiässä toisistaan 
eroon laittaminen on ikän-
sä toistensa kanssa olleille 
kuolinisku, jollaista ei saa 
nyky-yhteiskunnassa enää 
tapahtua.

Tähän loppuun vielä täl-
lainen, vaikkakin Ruotsin 
tilastoista, mutta kuitenkin, 
Gävlestä yhtenä syksynä ai-
noastaan yhden taloyhtiön 
taloista löytyi seitsemän 
kuollutta vanhusta, joista 
kukaan ei tiennyt moneen 
kuukauteen mitään! 

Minulla onneksi henki-
lökohtaisesti vanhempie-
ni kannalta tilanne on hie-
no ja hyvä, koska he ovat 
”teräsvanhuksia” ja pärjää-
vät kotonaan erittäin hyvin 
ja me, heidän kolme poi-
kaansa käymme viikoit-
tain ja useastikin viikossa 
heitä katsomassa. Samaa 
toivoisin kaikille vanhuk-
sille, ettei heidän tarvit-
sisi olla yksinäisyydessä!

Kimmo Toroska
Puheenjohtaja
Luvian Perussuomalaiset ry

Näin kuntauudistuksen ja täällä meillä Luvialla ja siis Porin seudulla 
vellovan perusturva kysymyksen äärellä on hyvä ja tärkeää muistaa 
myös nämä meidän ikiomat vanhuksemme.

Porilainen Leo-Pekka Täh-
ti voitti sunnuntaina kultaa 
paraolympialaisten pyörä-
tuolikelauksen sadalla met-
rillä ja teki alkuerissä uuden 
ME-ajan 13,63. Hän rulla-
si fi nalin ratasuoran aikaan 
13.79. Toiseksi tullut Kiinan 
Liu Yangin jäi 13 sadasosan 
päähän. Pronssia otti Thai-
maan Saichon Konjen uran-
sa parhaalla ajalla 14,10.

Tähdelle T54-luokan sata-
sen kulta oli kolmas peräk-
käinen. Yhteensä hänellä on 
tilillään neljä paralympia-
kultaa kolmista kisoista.

J Virtanen
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PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
- PIRKANKATU 3, HARJAVALTA - PUH. (02) 674 3260 - 

KAIKKI
VAATTEET
ALEALE
HINNOIN!

55€€
1010€€

5050€€

3030€€
20€2020€€

Agri-Fab Agri-Fab 
Collector 107 Collector 107 
Hi-speedHi-speed
KerääjäKerääjä

TOROTORO
Recycler 55Recycler 55
Vetävä ruohonleikkuriVetävä ruohonleikkuri

Alle silppuava, Alle silppuava, 
sivulle heitto, kerääväsivulle heitto, keräävä

Aito amerikkalainen!Aito amerikkalainen!

  ALKAEN  ALKAEN

299,-299,-
  OVH 699,-  OVH 699,-

499,-499,-

9€
ALK.

POLKUPYÖRÄNPOLKUPYÖRÄN  
VALAISIMET!VALAISIMET!

OVH

-30%NYT KAIKKINYT KAIKKI
LENKKARIT!LENKKARIT!

METSÄNOMISTAJAMETSÄNOMISTAJA
tilaa siirrettävätilaa siirrettävä

KENTTÄSIRKKELIKENTTÄSIRKKELI
- myös puutavaran kuljetukset

Huoneistoremontit ja lämpökamera- 
kuvaukset

Levolantie 12, 28800 Pori
Petteri Granö 044 028 5259

Le
Pet

  PEPEN
MAALAUS

• Uudisrakentaminen
• Saneeraukset
• Kosteusvauriokorjaukset
• Toimistorakentaminen
• Teollisuuden alihankinta

JJM-RAKENTAJAT OY 

Juha Mäkelä 040 702 2471
Janne Mäkelä 050 410 7518

JJM-Rakentajat Oy
Harjulantie 76
29340 Kullaa

www.jjm-rakentajat.fi 

7518

fi 


