
Yrittäjän päivä 
Nakkilassa, s. 2

Erikoissivut:
Palveleva Harjavalta, s. 6-7

Verisuoniterveyttä 
tyrnistä ja mustikasta, s. 4

Ammattikuskeista on jo pulaa!
Hanki meillä kuljettajan

perustason ammattipätevyys!
ALOITUSPAIKKOJA RAJOITETUSTI. 

Seuraava kurssi alkaa syksyllä!
Haku ja tiedustelut: Pekka Järvinen

050 522 5626 tai ajopisto@saunalahti.fi

www.ulvilanajo-opisto.fi 
Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymä

koulutuskeskus (Dnro. TRAFI/12353)

UUTTA UUTTA

Sähkö-Salmi Ky
www.sahko-salmi.fi
Teollisuuskatu 24,  HARJAVALTA
Puh. Jari 040 5033068, Joona 040 5707699

Ilmalämpöpumput
Ilmasta veteen lämpöpumput

Mitsubishi Electric 
ilmalämpöpumput

Myös rahoitus! Soita kerromme lisää.

ILMAISTA  
ENERGIAA  
ILMASTA

Käyttövesivaraajalla tai ilman
Myös isoihin kiinteistöihin
Tule tutustumaan, meillä toimiva 23kW  laitteisto
Huomattavasti määlämpöä edullisempi hankinta
Lyhyt takaisinmaksuaika, jopa energiansäästöllä

Autofit Pajamäki
Hansuntie 21, 29250 Nakkila, puh. (02) 537 3482
autofit.pajamaki@autofit.fi, avoinna ark. 8-17

Varaudu kylmeneviin ilmoihin

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

Nyt akkutestaukset

VELOITUKSETTA!

RENGASPALVELUT

ÖLJYNVAIHDOT

MUUT ASENNUS-
JA KORJAUSTYÖT

JAKOHIHNAN
VAIHDOT

MÄÄRÄAIKAIS-
HUOLLOT

JARRU-
HUOLLOT

ILMASTOINTI-
HUOLLOT

SÄHKÖTYÖT
KATSASTUS-
PALVELUT

PAKOKAASU-
TESTIT

DIAGNOSTIIKKA-
PALVELUT

t kk tett k tet
Meiltä akut sekä moottorilämmittimien asennukset ammattitaidolla! Kysy tarjous  

omaan autoosi!

UUTTA!
Dieselautojen 

hiukkassuodattimien 
puhdistus!

 

Kysy lisää!

Huollon yhteydessä
pyyhinsulatulatulatt

-25%

ää

Kysy  
sijaisauto-
tarjousta  
huollon  

yhteydessä!
TUULILASIN 
VAIHTO- 
PALVELUT

Uusin tekniikka ja  
tietotaito käytössä.

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

www.valtaliikenne.com

KÄDENTAITOMESSUT SEINÄJOELLA 5.10. (58,-/hlö )
OSTOSMATKA TALLINNAAN 18.-20.10. (220,-/hlö)

ENSILUMET SAARISELÄLLÄ viikolla 48
16.11. Ostosmatka Raision Ikeaan ja Kenkä-16.11. Ostosmatka Raision Ikeaan ja Kenkä-
kauppa Alinaan Uuteenkaupunkiin, 25,-/hlökauppa Alinaan Uuteenkaupunkiin, 25,-/hlö

Tasalaatuista hakettaTasalaatuista haketta
erikokoisilla seuloilla!erikokoisilla seuloilla!

Puh.  044 278 7500Puh.  044 278 7500

27110 Eurajoki
www.miikkulaiset.fi 

Harjavallankatu 12, 29200 Harjavalta
 Avoinna ark. 7-21, la 7-18, su 12-18M Y L LY w
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500

Tavallista 
parempi Ruokakauppa

Hinnat voimassa to-su 12.-15.9.

Ilman korttia tai yksittäin 2,69 pkt (5,38 kg)

-38 %

3PKT

Costa Rica 
kahvi
500 g (3,33 kg)
myös tummapaahto
rajoitus: 1 erä/talous

995
Ilman korttia 12,39-13,49 kg

-19-26 %

Porsaan 
sisäfi lee
n. 500-650 g 
maustamaton tai 
marinoitu, Suomi

249
Ilman korttia 2,99 rs (9,97 kg)

-16 %

Atria 
Perhetilan 
broilerin fi leesuikale
300 g (8,30 kg)

299

Valio 
Hyvä suomalainen 
arkijuustoviipale
500 g (5,98 kg)

PKTRS

KG

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

KIUKAISTEN TAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544

(02) 864 7554, 050 530 4726

Huollatko autoasi 
säännöllisesti? 

Muistitko myös korihuollon?

Älä anna ruosteen pilata 
autosi kalleinta osaa 
ennenaikaisesti!

Henkilö-, paketti- 
ja asuntoautojen 
ruosteenesto-
käsittelyt.

Valvottua FI-laatua

13 / keskiviikko 11.9.2013
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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TAPAHTUMIA

Painos: n. 22 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Nakkilan, 
Kiukaisten, Ulvilan, Luvian ja 
Porin alueilla sekä Kokemäellä.

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 ja 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.

25.9. 2013
9.10. 2013
23.10. 2013
6.11. 2013

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sat-
tuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksen hintaan.

20.11. 2013
4.12. 2013
18.12.2013

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

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 

€

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

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 Meillä 
PALVELLAAN -palstalla: 
1 palsta x30mm: 35€, 
1x20 mm: 25€
2x30 mm: 60€, 
Hintoihin lisätään alv 24% 

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT

 www.

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

Bestseller-
näköislehti:

www.best1.fi

Harjavalta
SPR Omaishoitajien tapaa-
minen
18.9.2013 klo 14 Terveyskes-
kuksen kokoustila. Kahvitte-
lun ohella tietoa kuntoutuk-
sesta. Tervetuloa!

Kokemäki

Maalauksia
9.-27.9.2013 klo 11-19 Ko-
kemäen kaupunginkirjasto. 
Henriikka Luukinen, Panelia.

Linnateatterin lastenteat-
teriesitys ”Tatun ja Patun 
Suomi” 
11.9.2013 klo 18 Koulukes-
kuksen auditorio. Tatun ja 
Patun matkassa selviää, mistä 
Suomi on tehty, minkälainen 
on tyypillinen suomalainen.

Suo - sielun maisema
16.9.-31.10.2013 Kokemäen 
Kudonta ja Värjäys. Virolai-
sen Ethel Hakkajan näytte-
ly. Avajaiset ovat Juustolassa 
16.9. klo 18, tervetuloa!

Nakkila
Teatteri Mukamaksen esitys 
”Hölmöläiset”
2.10.2013 klo 18 Villilä Studi-
ot. Hölmöläiset riemastuttavat 
perheen pienimpiä hullunkuri-
silla käänteillään.

Nahkiaismarkkinat
29.9.2013 klo 9-17 Nakkilan 
Torialue. Nahkiaissyönti kilpai-
lut, Nahkiaisparoni/paronitta-
ren valinta.

Pori

Aivoverenkiertohäiriö ja afasia
13.9.2013 klo 12 Otsolan kan-
salaisopisto. Luennolla kuullaan 
tärkeää tietoa aivoverenkierto-
häiriöstä ja afasiasta. 

Vanhanajan perennat
13.9.2013 klo 17 Otsolan kan-
salaisopisto. Vanhanajan peren-
nat, monivuotiset kukkakasvit, 
kukoistavat oikeissa oloissa. 

Kristallimandala kurssi
14.9.2013 klo 10 Balanssi. 
Tervetuloa mukaan oppimaan 

kivillä hoitamista rakentaen 
kristallimandaloita. Lisätietoja 
saat kotisivuilta.

Suomen Linja-autohistorial-
lisen Seuran Satakunnan osas-
ton näyttely Maantien ässät 
esillä
14.9.-28.9.2013 Porin pääkir-
jaston aikuisten osasto. 

Ajoissa kotiin® 2013 - Perhe-
hoitoliiton koordinoima val-
takunnallinen kampanja 
14.-28.9.2013 Porin pääkirjas-
ton aikuisten osaston näyttely-
hylly. Kampanja uusien sijais-
perheiden saamiseksi.

Muinaispuvun kaavoitus 
-kurssi
14.-15.09.2013 klo 16 Sata-
kunnan Museon Paja. Kurssilla 
tutustutaan suomalaisiin mui-
naispukulöytöihin.

Kävele naiselle ammatti
15.9.2013 klo 11 Kirjurin ke-
säravintola. Lähde liikkeelle ja 
ota ystäväsikin mukaan syksyn 
voimaannuttavimpaan ulkoilu-
tapahtumaan.

Taina Sillanpää: Kuukausi-
aiheet lastentarhatyössä
18.9.2013 klo 17 Satakun-
nan Museon Paja. Järj. Sa-
takunnan Museo ja Turun 
yliopiston kulttuurituotan-
non ja maisemantutkimuk-
sen koulutusohjelma.

Senioriseminaari 2013: 
Terve ja mielekäs ikäänty-
minen
19.9.2013 klo 12.30 Seura-
kuntien palvelukeskus. Perin-
teinen Senioriseminaari kä-
sittelee tänä vuonna tervettä 
ja mielekästä ikääntymistä.

Tietokoneen ja nettiyhtey-
den hankinta
20.9.2013 klo 17.15 Otso-
lan kansalaisopisto. Ajan-
kohtaista asiaa tietokoneen 
ja Internet-yhteyden han-
kinnasta. 

Kiukainen

Alasatakunnan kameraker-
hon valokuvanäyttely
9.-21.9.2013. Euran pääkir-
jaston näyttelytilassa

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.

0500 597 259/
COVIRE OY

MATKA PORIN TEATTERIIN
” THE SOUND OF MUSIC ”

-musikaalin esitykseen
LA 12.10.2013

LÄHTÖ KLO 18.15
NAKKILAN TORIN PYSÄKILTÄ
Lippu+matka: 39€/peruslippu, 35 €/eläkel.
ja 32€/opiskelijat, lapset, työttömät

Sitovat lippuvaraukset kulttuuritoimistoon
puh. 044 7475914, viimeistään 19.9.2013

Järj. Nakkilan kulttuuritoimi

BUSSIKULJETUKSET
ÄSSIEN PELEIHIN
Ottelujen alkamisajankohdat ( kellonajat) 
tulee seurata omatoimisesti !

SYYSKAUDEN  2013  PÄIVÄT:
pe ........ 13.9. ..........Ässät - Lukko 
la ......... 21.9. ..........Ässät – Blues
la ......... 28.9. ..........Ässät – Tappara 
pe ........ 4.10. ..........Ässät – TPS
la ......... 12.10. ........Ässät – Jyp
la ......... 26.10. ........Ässät – Ilves
la ......... 23.11. ........Ässät – Lukko
la ......... 30.11. ........Ässät – Jokerit
to ......... 5.12. ..........Ässät - HIFK
la ......... 14.12. ........Ässät – HPK
pe ........ 27.12. ........Ässät – TPS

REITTI: Kukonharjan koulu 1 h 15 min ennen ottelun 
alkua, Nakkilan tori tunti ennen ottelun alkua – 
Porintie – Ruskilantie –Biker´s House – Vt 2 – 
Isomäki/jäähalli
Huom! Reitin varrelta pääseen autoon.
Paluu välittömästi ottelun päätyttyä!
Kuljetusmaksut: aik. 6 €, 
koululaiset, opisk., eläkeläiset sekä työttömät 4 €
Huom! Alle 12-v vanhemman seurassa!
Lisätiedustelut puh. 044 7475914
Järj. Nakkilan kunnan liikuntatoimi

syys- 
uutuudet 
saapuneet

Kankaanpää: Jämintie 14, p. 020 759 5887*, 
ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-15 
Parkano: Humalankatu 3, puh. 020 759 5889*, 
ma-to 9-18, pe 9-19, la 9-15

*lanka 6,9 snt/min + 8,21 snt, mobiili 14,9 snt/min + 8,21 snt

tehtaanmyymälä

Nakkilassa vietet-
tiin Yrittäjän päivää 
5.9.2013 ja päivän tee-
man mukaisesti Nakki-
lan Yrittäjät ja Nakkilan 
kunnanvaltuusto ko-
koontuivat keskustele-
maan yrittäjyysasioista.

Tilaisuudessa käytti-
vät puheenvuoroja yrit-
täjien puolelta Nakkilan 
Yrittäjien puheenjohtaja 
Terja Wahlberg sekä Sa-
takunnan Yrittäjistä su-
kupolven- ja omistajan-

vaihdoskoordinaattori 
Olli Annala. Kunnanval-
tuuston puheenjohtaja 
Ilmo Myllymaa toi ter-
vehdyksen kunnanval-
tuutettujen puolesta ja 
kunnanjohtaja Kalevi 
Viren kertoi Nakkilan 
kunnan yleisistä näky-
mistä sekä elinkeinotoi-
men tulevaisuudesta.

Tilaisuudessa keskus-
telu oli vilkasta ja hy-
vässä yhteistyön hen-
gessä allekirjoitettiin 

Kunnanvaltuuston pj Ilmo Myllymaa ja Nakkilan Yrittäjien puheenjohtaja Terja Wahlberg. 
Kuva: Petri Nurminen.

sitoumus yrittäjyyden 
puolesta, jonka tavoit-
teet ovat:
1. Yrittäjämyönteisen il-
mapiirin edistäminen
2. Elinkeinojen ja yrit-
tämisen edellytysten ke-
hittäminen
3. Kunnan palvelumark-
kinoiden kasvu ja tasa-
painoinen kehittyminen
4. Kunnan vetovoimai-
suuden kehittäminen.

Terja Wahlberg

Kunnanvaltuuston ja yrittäjien jäseniä. Kuva: Kalevi Viren.

Yrittäjän päivä

Kesä vähenee, lämpötilat ovat hy-
vissä lukemissa, syksyn sateita odo-
tetaan, kaunis ruska painaa päälle ja 
nahkiaiset ovat parhaimmillaan. Jo-
kavuotiset Nahkiaismarkkinat Nak-
kilassa ovat syyskuun viimeisenä 
pyhänä.

Syksyn odotusta, 
ruskaa ja nahkiaisia
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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

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

MYYDÄÄN
PUOLUKKAA

5 KG:n
LAATIKOISSA
0500 597 259 

Yli 20 vuoden satakun-
talaisella metsurityöko-
kemuksella

  taimikonhoidot

  ennakkoraivaukset

  hakkuutyöt

  Piha- ja ongelma-
puiden kaatopalvelu

Juha Vastamaa
Metsätalousteknikko / metsuri

050 595 7715
metsapalvelu.jvastamaa@gmail.com

Metsäpalvelu
J. Vastamaa

HIMA KEBAB
LOUNASPIZZERIA
Porintie 2, 29250 Nakkila
Puh. (02) 674 0299

Herkullinen lounas
seisovasta pöydästä

arkisin klo 10.30-14
syö niin paljon kuin haluat

sis. juoma 0,35 l, maito, kahvi

7,50 €

Autokorjaamo
T:mi Juha Valkeapää

Nakkila, puh. 040-8374009
email juha.valkeapaa@suomi24.fi 

KYSY

TARJOUS!
  Katsastuskorjaukset
  Määräaikaishuollot
  Rengastyöt
  Jakohihnojenvaihdot

    tarjoushintaan

NOUDETAAN/
OSTETAAN

ROMUMETALLIA!
Romuautot, maatalousromut, 

akut, kupari, rosteri, alumiini ja 
muut jalometallit.

050 571 9408

Toriparlamentti kokoontuu
Nakkilan torilla 10-11

Bestsellerin ilmestymispäivinä.
Tule parantamaan maailmaa ja 

juomaan hyvät pullakahvit. 

18.3. Päätettiin lähettää 
partiot Kullaan metsätyö-
maille ja lunastaa lakkoti-
lanteista otetut valokuvat 
HAP:lle omakustannus-
hintaan. Keskusteltiin teh-
taitten lämmityksen kes-
keyttämisestä ja päätettiin 
noudattaa SAK:n ohjeita. 
Kuparitehtaan lakkotoimi-
kunta ilmoitti tehneensä 
päätöksen, että jos työn-
johtajat lämmittävät la-
konalaisia laitteita, eivät 
työntekijät lakon loputtua 
työskentele enää heidän 
alaisinaan. Samanlaisen 
päätöksen teki Rikkihap-
potehtaan lakkotoimikunta. 
(HAP:n pöytäkirja nro 2.) 

Porin Keskuslakkotoi-
mikunnasta ilmoitti, että 
paikallisten keskuslakko-
toimikuntien tulee valvoa 
klo 24:een asti, jolloin on 
otettava yhteys eri ammat-
tiosastojen omiin liittoi-
hin, joista annetaan ohjeet 
teollisuuslaitoksen läm-
mityksen pysäyttämises-
tä. Työväentalolla pidettiin 
lakkolaisilla viihdytysil-
ta, jossa ohjelman järjeste-
lyistä vastasivat paikalliset 

voimat, väkeä oli sali täyn-
nä. Viihdytysillassa lahjoi-
tettiin lakkolaisille 702 mk. 
Saatiin kuulla, että maa-
kunnan ja Porin kokoo-
muspuolueen kannattajat 
pitävät mielenosoituskoko-
uksen Porin Ammattikou-
lulla klo 13.00. (HAP:n 
pöytäkirja nro 2.) 

Avustus 
oli pettymys
19.3. Kello 3.15 Valtakun-
nan Yleisradio ilmoitti, että 
yleislakon loppumisesta on 
sovittu Suomen Ammatti-
järjestöjen Keskusliiton ja 
Suomen Työnantajien Kes-
kusliiton välillä, ja että työ-
hön palaaminen tapahtuu 
20.3.1956 klo 6.00 aamul-
la. Klo 13.00 toivat rva Pu-
hakainen ja rva Kiuru on-
nittelukahvit ja laatikon 
tupakkaa keskuslakkotoi-
mikunnalle. Helsingistä 
saapuivat kuriiripostissa 
lakkoavustukset Rikkihap-
potehtaan korjaamotyönte-
kijäin, Puutyöväenliiton ja 
Harjavallan Automiesten 
sekä Harjavallan Metalli-

Moni-ilmeinen yleislakko:
Lakko päättyy
Harjavallan Ammatillinen Paikallisjärjestö 
lakon organisaattorina 1.3. – 19.3.1956.  
Kokouspöytäkirjamerkintöjen ja lakkomuistion mukaan 
kirjoittanut Auvo Lampinen 
(Jatkoa numerosta 8/2013)

työväen ammattiosastojen 
jäsenille, mutta avustus oli 
suuri pettymys. 

Yleislakon päättymisen 
jälkeen Työväentalolla pi-
dettiin tiedotustilaisuus, 
jossa Paikallisjärjestön pu-
heenjohtaja V. Kärkkäinen 
selosti neuvotteluja, jotka 
johtivat Suomen Ammatti-
yhdistysten Keskusliiton ja 
Suomen Työnantajien Kes-
kusliiton väliseen sopimuk-
seen. Tärkeimmät kohdat 
olivat, että kaikki työläiset 
saivat 12 markan tuntipal-
kan korotuksen, sekä nuo-
ret ja oppilaat 8 markan ko-
rotuksen, ja että työsuhteet 
tulevat jatkumaan ennal-
laan ja molemminpuolinen 
painostus jätetään pois, ja 
että lakon aikana sattuneis-
ta vallattomuuksista ei nos-
teta syytteitä. Kokouksessa 
keskusteltiin myös siitä yk-
simielisyydestä mikä lakon 
aikana vallitsi molempien 
työväenpuolueisiin kuulu-
vien kesken. Kokouksen 
toivomus oli, että tämä yk-
simielisyys tulisi edelleen 
säilymään tulevaisuudes-
sa, sillä tämä on työväen-

luokan tuki ja turva kapi-
talisteja vastaan. Päätettiin 
myös, että lakko aletaan 
uudestaan aamulla, jos teh-
taat eivät ota kaikkia työ-
läisiä samalla kertaa töihin, 
vaan sitä mukaan kuin tar-
vitsevat.

Loistava voitto

Puheenjohtaja Kärkkäinen 
kiitti Keskuslakkotoimi-
kunnan puolesta kaikkia 
tehtaitten lakkotoimikun-
tia sekä lakkolaisia siitä 
yksimielisyydestä ja uh-
rautuvuudesta mitä kaikki 
yhdessä ja jokainen erik-
seen tekivät lakon onnel-
liseen päättymiseen saat-
tamiseksi, ja niitä jotka 
olivat raha- ja ruokalahjoi-
tuksilla tukeneet lakkolai-
sia. Kokouksessa oli noin 
500 lakkolaista ja kokous 
päättyi Työväen marssiin. 
Kun Kuparitehtaalle ei 
20.3. otettu kaikkia työn-
tekijöitä töihin, aloitettiin 
lakko, joka loppui nopeas-
ti illalla tehtyyn sopimuk-
seen. Sen mukaan seuraa-
vana päivänä joka vuorosta 
jää 15 miestä pois ja vas-
ta torstaina kaikki tulevat 
töihin. ”Tämä oli työläis-
ten loistava voitto”. Avus-
tuslautakunta kokoon-
tui vielä 22. ja 23. päivä 
ja työvaliokunta suositti, 
että osastot lahjoittaisivat 
50 mk jäseneltä HAP:lle 
lakkokustannusten peittä-
miseksi. Asiaa koskevat 
kirjelmät lähetettiin osas-
toille. (HAP:n pöytäkirja 
nro 2.)  

PIANOTUNTEJA!
Merja Matomäki
Eskolantie 8B Nakkila
Soittele 0400-596451

Ammattiopisto Winnova 
lopettaa koulutuksen nuo-
risoasteella lähivuosina ja 
toinen ammattiopisto Sa-
taedu tekee asiasta ratkai-
sun mahdollisesti jo tällä 
viikolla.

Kun nyt on annettu kou-
lutusta kahdessa koulutus-
laitoksessa, niin kokonaan 
lopettaminen olisi virhe, 
on jatkettava koulutusta 
yhdessä paikassa. Kyllä 
tulevaisuudessa tarvitaan 
ompelijoita, koska Aasian 
maista tuodaan suomeen 
heikkotasoisia vaatteita, 
niiden korjaukset työllis-
tävät nykyäänkin jo useita 
henkilöitä.

J Virtanen

Vaatetusalan 
koulutus 
Satakunnassa

Syyskuun 10. päivästä al-
kaen linja-autonkuljetta-
jilla on oltava ammattipä-
tevyyskortti tai merkintä 
ammattipätevyydestä ajo-
kortissa. Ammattipätevyys 
on voimassa viisi vuotta ja 
sen säilyttäminen edellyt-
tää jatkokoulutusta viisi 
päivää viiden vuoden aika-
na. Linja-autonkuljettajia 
on Suomessa noin 11 500.

Keski-Satakunnan alu-
eelta muutama linja-auton 
kuljettaja on käynyt lain 
vaatiman kurssin. 

Bussin 
kuljettajat 
pätevöityvät
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

NOVITA ISOVELI 100G 10€/3kerää

NALLE YKSIVÄRINEN 100G 10€/3kerää
(tavallinen ja aloevera)

7-VELJES POLKKA, VÄRI 837 5€/150g

TRIKOOMATONKUDE RULLA N.750G 

- yksiväriset 5€/rulla 

- kirjavat 6€/rulla

SYKSYN LANGAT SAAPUNEET
TARJOUKSET VOIMASSA MYYMÄLÄSSÄ 11-14.9.

Valtavat valikoimat 
langoista, työvälineistä, 
matonkuteista ym.

UUTUUS!
LUMIO HEIJASTAVA

PIPOLANKA

12€/150g

Lankatalo Tapion Kauppa
Oikotie 4, 61980 PÄNTÄNE, 
KAUHAJOKI, 0400 362 416
www.tapionkauppa.net

Avoinna
ark 9.00-17.30
la 9.00-14.00

Krista L, 2013

- Äiti katso, kanalla on lumikengät!

TIPUTELLEN

Turun, Oulun ja Itä-Suo-
men yliopistojen suures-
sa marjatutkimuksessa 
selvisi, että eniten tyrnin 
ja mustikan terveysvai-
kutuksista hyötyvät ne 
henkilöt, jotka jo kuulu-
vat sydän- ja verisuoni-
tautien riskiryhmään. 

Turun yliopiston elin-
tarvikekemian profes-
sori Heikki Kallion 
mukaan kokeeseen osal-
listuvat henkilöt olivat 
terveitä, mutta mukana 
oli henkilöitä, joilla on 
sydän- ja verisuonisai-
rauksiin kasvanut riski. 
Kallion mukaan kas-
vaneen riskin omaavat 
henkilöt hyötyivät mar-
jojen syönnistä eniten. 

Kokeeseen osallis-
tui 80 naista, jotka söi-
vät kuivattua tyrnimar-
jaa, tyrniöljyä, nopeaan 
tärkkelykseen yhdistet-
tyä tyrnin etanoliuutetta 
tai pakastettua mustik-
kaa kuukauden ajan joka 
päivä. Mustikkaa syötiin 
100 grammaa ja tyrniä 
syötiin 20 grammaa kui-
vattua tyrniä vastaava 
määrä eri muodoissa.

Kokeen aikana havait-
tiin vaikutuksia sydän- 

ja verisuonitautiriskiin 
ja diabetekseen liittyvis-
sä veren seerumin ras-
voissa ja rasvaliukoi-
sissa yhdisteissä sekä 
lipoproteiineissa. Mo-
lemmat marjat vaikut-
tivat myös metabolisen 
oireyhtymän tekijöihin 
niillä, joilla oli lievää 
ylipainoa.

Tyrnin osalta terveys-
vaikutuksen kannalta on 
tärkeää, että siemenissä 
oleva öljy saadaan hyö-
tykäyttöön. Tämä tar-
koittaa, että siemenet pi-
täisi purra rikki. Tämän 
välttämiseksi tutkijat 
käyttivät erityistä öljyn 
talteenottomenetelmää. 
Öljy tuotettiin luonto-
ystävällisellä hiilidiok-
sidiuuttomenetelmäl-
lä. Hiilidioksidi liuottaa 
siemenistä öljyn itseen-
sä. Kun hiilidioksidi 
haihdutetaan, jää vain 
puhdas öljy. Kallion 
mukaan näin tuotetussa 
öljyssä ei ole liuotinjää-
miä eikä sitä olla lämmi-
tetty, sanoo Kallio.

Hiilidioksidiuuttome-
netelmää käyttäviä teh-
taita on yksi Suomessa 
ja toinen Saksassa.  

Himas-päätös: 
Tämä on selvä valta-
aseman väärinkäyttö

Monessa maassa pääministeri olisi voinut joutua 
tukalaan tilanteeseen ja eroamaan. Oikeuskansleri 
Jaakko Jonkka ilmoitti, että ”fi losofi  Pekka Himasen 
tutkimushanke olisi pitänyt kilpailuttaa. Himasen 
työn oli tilannut Valtioneuvoston kanslia, eli Katai-
nen. Riippumatta siitä, miten asiat ovat lain mukaan 
menneet, niin tästä jää huono maku suuhun. Tämä 
vaikuttaa selvästi valta-aseman väärinkäytöltä. Mo-
nessa Euroopan maassa pääministeri olisi joutunut 
tukalaan tilanteeseen julkisuudessa, jopa erotettu mi-
nisterin tehtävistä ja joutunut jättämään tehtävänsä 
pienemmästäkin rikkeestä”.

Kunta ja Sote

Kunta- ja Sote-asiassa on otettu kovemmat konstit 
käyttöön, nyt uhataan kuntia pakkoliitoksiin. Pää-
ministeri Kataisen juoksulikka Henna Virkkunen 
(kok) painaa päälle kuin yleinen syyttäjä, ja vihjai-
lee kuntien pakkoliitoksilla. Luulisi demokratian pe-
laavan Suomessa paremmin, kuin äänestys asiasta, 
missä isomman oikeudella (tässä tapauksessa Porin), 
tehdään päätöksiä, unohtamalla pienempien kun-
tien oma mielipide. Olisiko asia kuluja vähentävä 
toimenpide? Tulisiko säästöjä isomman kunnan ku-
luissa, koska isommat kunnat ovat nykyäänkin kal-
liimpia toiminnoissaan kuntalaista kohti.

Ministerit?

Tuntuu siltä, että ministerit eivät tee mitään tavallis-
ten ihmisten hyväksi, vaan puuhastelevat yhteiskun-
nan vähemmistö ryhmien kanssa, viimeksi ministeri 
Huovisen (sdp) huolena on transsukupuoliset ja ei 
ole aikaakaan, kun Arhinmäki (vas.) liputti Mosko-
vassa homojen ja lesbojen puolesta.

Porilaisten palvelut vaarassa

”Ministeri Krista Kiuru (sdp) pitää perusturvalau-
takunnan päätöstä käsittämättömänä. On aivan kä-
sittämätöntä, että lautakunnan poliitikot päättävät 
luopua päiväkirurgisesta leikkaustoiminnastamme, 
joka on osoittautunut erittäin toimivaksi ja kustan-
nustehokkaaksi. Menetämme 1500 leikkausta leik-
kauskapasiteetista! Tämä on edesvastuutonta. Tieto-
jemme mukaan keskussairaala ei pysty täyttämään 
tätä vajetta”. Pitkästä aikaa oikea mielipide minis-
teriltä! Kyllä Porin pitää jatkaa kaupunginsairaalan 
leikkaustoimintaa myös tulevaisuudessa, sillä leikka-
usten määrät lisääntyvät tulevaisuudessa, eikä kes-
kussairaalan kapasiteetti riitä palvelemaan tulevaa 
tarvetta, niin kuin on todettu.

Pakolaisperheet

Huittinen, Harjavalta ja Ulvila ovat päättäneet ottaa 
jokainen yhden pakolaisperheen kuntaansa, kustan-
nukset 15 kuukauden ajalta olisivat 150.000 euroa. 
Eikö olisi parempi, jos pakolaisia yleensä otetaan, 
että otettaisiin yhteen kuntaan kaikki perheet. Sillä 
kustannukset nousevat valtion antaman ison avus-
tuksen jälkeen joka kunnassa, tarvitaan tulkki-, opet-
taja-, sosiaali- ja muita apuja, siitä tulee ”pohjaton 
sanko”, niin kuin vanha sanonta kuuluu. 

J Virtanen

TUOHITORI KIRPPIS
KOKEMÄELLÄ RÄNGENKATU 2.

SUURI, SIISTI JA SUOSITTU.
TULOSSA SYKSYN HUIPPUTAPAHTUMA

ROMPE-PÄIVÄT 21.-22.9.
MYYJIÄ JÄLLEEN PIHA TÄYNNÄ.

HYVÄN TAVARAN KIRPPIS
PUH. 02-5467227

WWW.TUOHITORI.NET

PÖYTÄ-
VUOKRA

VAIN
14 €

VIIKKO

LETTUJA

MAKKARAA
TERVE-TULOA

ETELÄ-VIRON KIERROS
TARTTO-OTEPÄÄ-PÄRNU 24.-27.10.TARTTO-OTEPÄÄ-PÄRNU 24.-27.10.
3 hyvää hotellia huippuhalvalla 259 eur3 hyvää hotellia huippuhalvalla 259 eur
Ilmoittautumiset 15.9. mennessäIlmoittautumiset 15.9. mennessä

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 

ETELÄ-VIRON KIERROSETELÄ-VIRON KIERROS

Kokemäen valokaapeli-
hanke on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Verkon suun-
nittelusta ja rakentami-
sesta järjestetyn kilpailun 
voitti valtakunnallinen 
verkkoyhtiö Relacom. 

Toteutus aloitetaan 
keskustasta ja taajaman 

Kokemäen valokaapelihanke
hyödynnetään mm. Pei-
pohjan ja Risteen taaja-
mien ja niiden ympäris-
töjen suunnitelmiin. 

Si toutumiskaavak-
keen voi palauttaa kau-
punginvirastoon. Tarjo-
ushinnat ovat voimassa 
aina alueittain niin kau-

an, kun rakentaminen 
on aloitettu. Nyt liitty-
minen on kannattavaa, 
sillä liittymismaksu on 
700 € + käyttömaksut. 
Yleisesti vastaavat hin-
nat Suomessa ovat ol-
leet 1000-2000 euron 
väliltä.  

ulkopuolella toteutus on 
sovittu alkavan Haava-
sojalta ja etenevän jär-
jestyksessä: Korkeaoja, 
Sääksjärven pohjois-
puoli, Sääkskoski, Kau-
vatsan Yttilä, Kyttälän 
ja Kynsikangas. Ja tääl-
tä takaisin keskustaan.  

Rakentaminen päästään 
aloittamaan, kun tarvit-
tavat luvat on saatu vi-
ranomaisilta. 

Hankkeeseen sitou-
tuneita asiakkaita on jo 
770 ja heidät pyritään 
saamaan syksyn aikana 
verkon piiriin. Talviaika 

Verisuoni-
terveyttä tyrnistä 
ja mustikasta
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Sinun
paikkasi?
Vain 25€/kk

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

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 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

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

Ammattimies säästää kustannuksissa!

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 

Remontti Jasa
Kaikki kodin remontit
Pentinkuja 2
28400 Ulvila
0400 807 332
www.remonttijasa.fi

vesieristys-
sertifikaatti

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

rami.salo@netti.fi 

Porin parveke- 
ja terassilasitus

Asennuspalvelu Jukka Halme
p. 0400 324 857

RemonttipalveluRemonttipalvelu

R. Rantala KyR. Rantala Ky
SISÄ- JA ULKOREMONTIT

AITOJEN TEOT YM.
045 848 3882045 848 3882

risto.rantala58@gmail.com Rakentajan palstan 
kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€. 
2 palstaa x30 mm: 60€. 
Hintoihin lisät. alv 24%. 

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

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus-  
ja remonttityöt

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

y

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

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

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

Muutenkin voi ottaa yhteyttä, rakennamme yhteistyössä 
verkostoamme. Kaikki Bestseller-lehdet  ovat näkyvissä 
netissä, ilman maksua: www.best1.fi  

Jartin Jurinat
Tulevaisuudessa tehdas-
työtäkin tehdään etätöi-
nä?
”Kyll aikoihi o elett, kaikk 
mahdollist”

Vettelille 40 paalua täy-
teen
”Taita oll oike paalutehtai-
lij”

Betonimies on kova myös 
marjametsässä
”Mahtaako marjastaj pärjät 
betonihommis?”

Hän jättää poikansa ra-
hoitta!
”Ei o ensimmäine kert, ko 
poja jää nuolema näppei”

Suomella kova savotta 
Ruotsia vastaan
”Onks montaki hehtari puu 
kaatoi”

Kaupunkien arkistoista 
paljastuu huikeita fanta-
sioita
”Löytyks oikeit  muumioit, 
vai oliks pölyttyneit arkistoi”

Kenraalien tyttäret pre-
sidenttiehdokkaina Chi-
lessä
”Misä poja o, ko ei oo kel-
vann lainka ehrokkaiks”

Siirtomarkkinoiden kah-
det kasvot
”Onks markkinoill hapan ja 
hymy naama”

Puukerrostalot jälleen 
myötätuulessa
”Onks talotki lähtene seila-
ma myötätuuless”

ENNAKKOMARKKINOINNISSA 
As Oy Miharinrivi, Miharintie 11, Lappi

3 H+K+S+KHH, 80,5 m2   VH 191.600 €
2 H+K+S+KHH, 66,4 m2   VH 162.700 €
LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
Rakennus Lappi Oy
0400 128 744
info@rakennuslappi.fi 

• Rauhalliselle paikalle Lapin keskustaan on 
tulossa laadukkaita rivitaloasuntoja

• Kaikki keskustan palvelut, koulu ja päiväkoti 
ovat lähellä

• Jokaisessa huoneistossa on takkavaraus ja 
varaava lattialämmitys 

• Joka huoneistossa koneellinen ilmanvaihto ja 
lämmön talteenotto

• Kaikkiin asuntoihin kuuluu oma autokatospaikka 
ja varasto

• Varaa omasi ja saat vaikuttaa asuntosi sisustukseen
• Huoneistoihin kohdistuu 50 % yhtiölainaosuus

Toimi heti!

Osa asunnoista

on jo varattu!

• 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!

Ulvilan Lehtitalo Oy 
on tehnyt Ulvila-Nakki-
la palveluoppaan, joka 
on jaettu lehden sisällä 
viime viikolla, kaikkiin 
Ulvilan talouksiin, mut-
ta sitä ei ole jaettu Nak-
kilaan. 

Ulvilan Seudun 
Palveluopas

Nakkilalaiset yrittä-
jät, jotka ovat laittaneet 
ilmoituksia ko. oppaa-
seen ottivat yhteyttä al-
lekirjoittaneeseen ja ky-
syivät jaetaanko opas 
myös Nakkilan talouk-
siin. Otin yhteyttä op-

paan kustantaja Juhani 
Seppälään ja hän ker-
toi, että opas tullaan ja-
kamaan myös Nakkilan 
talouksiin.

J Virtanen

Varsinais-Suomen Ely-
keskus tutkii lohien ja 
meritaimenten käyttäy-
tymistä Kokemäenjoen 
alueella. Kokemäenjo-
en suulta ja alajuoksulta 
pyydetyille lohille ja tai-
menille on asennettu ra-
diolähettimet ja ne on siir-
retty Kokemäenjokeen, 
Loimijokeen ja Harjun-

päänjokeen. 
Merkityt meritaimenet 

on siirretty Kokemäenjo-
keen ja Harjunpäänjoen 
kunnostetuille koskialu-
eille. Kalojen liikkumista 
seurataan kiinteiden auto-
maattiasemien ja käsivas-
taanottimen avulla. Seu-
rannan tarkoituksena on 
tutkia lohikalojen käyt-

täytymistä ja liikkumista 
jokialueilla ja selvittää, 
miten kalat viihtyvät va-
pautusalueillaan nousues-
teiden yläpuolella.

Ely-keskus toivoo, että 
kalastajat huomioivat tut-
kimuksen ja palauttavat 
pyydyksiin jääneet tutki-
muskalat takaisin veteen. 

Tavanomaisemmilla 

nuolimerkeillä merkittyjä 
lohia siirretään syyskuun 
aikana Sastamalan Rau-
taveteen. Tällaisen kalan 
kiinni saaneen kalastajan 
pitää ottaa nuolimerkis-
tä pala javapauttaa kala. 
Pala lähetetään pyynti-
paikan tietojen kera Riis-
ta- ja kalatalouden tutki-
muslaitokselle.

Lähde: Yle Satakunta

Radiolohet takaisin veteen
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S A L O N K I

D I V A N E RA
Kauneuspalveluja edullisin hinnoin.

TARJOUKSIA:
Ripsien pidennykset (JB Lashes)

Uudet 50€ / huollot 26€/h

Geelikynnet (LCN tai Supernail)
Uudet kynnet 70€ / kaikki huollot 50€

Väripaketit alkaen 47€ ja leikkaus värin yhteydessä 16€
Hiusten leikkaus 26€ / Miesten leikkaus 20€

Tarjoukset voimassa 15.11 asti.

TARJOUKSIA:
Ripsien pidennykset (JB Lashes)

Uudet 50€ / huollot 26€/h

Geelikynnet (LCN tai Supernail)
Uudet kynnet 70€ / kaikki huollot 50€

Väripaketit alkaen 47€ ja leikkaus värin yhteydessä 16€
Hiusten leikkaus 26€ / Miesten leikkaus 20€

Tarjoukset voimassa 15.11 asti.

Ajanvaraukset 044 203 7757
Käyntiosoite Harjavallankatu 23, 29200 Harjavalta 

Ajanvaraukset 044 203 7757
Käyntiosoite Harjavallankatu 23, 29200 Harjavalta 

Palveleva Harjavalta

HARJAVALTA, Asema-aukio 2, p. 674 6300

PALJON IHANIA SYYSUUTUUKSIA!

HARJAVALTA A ki 2 674 6300

Naisten TAKKEJANaisten TAKKEJA  -50% -70%
Miesten PUKUJAMiesten PUKUJA  -30% -50%

Palvelemme ma-pe 10-17, la 10-13
KOKEMÄKI, Liikekeskus, p. 546 0479

TUUKTUUK

-70%-70%
50%50%

KSIA!KSIA!

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%

29299090

Puuvilla-Puuvilla-
tunikatunika

SignatureSignature
tunikatunika

55,-55,-
Puuvilla-Puuvilla-
tunikatunika

33,-33,-

Liikunta- ja uimahal-
lihankkeen historiaa, 
hankkeen valmistelu 
aloitettiin kaupungin-
valtuuston päätöksellä 
ja poliittisen yksimieli-
syyden vallitessa 2008. 
Länsi-Suomen Läänin-
hallitukselle hanke esi-
tettiin liikuntapaikkojen 
perustamishankkeiden 
rahoitussuunnitelmaan 
vuosille 2009-2013 ja 
hanke hyväksyttiin vuo-
delle 2012.

H a n k e s u u n n i t e l -
ma tehtiin ja valmistui 
2010. Harjavallan kau-
pungin valtuustoryhmät 
olivat yksimielisiä sii-
tä, että liikunta- ja ui-
mahalli toteutetaan yh-
tenä kokonaisuutena. 
Vuoden 2011 talousar-

Uusi Moderni Liikunta- ja 
Uimahalli Harjavaltaan

vioon osoitettiin hank-
keelle suunnittelumää-
rärahaa 650 000 euroa. 
Kaupunginhallitus aset-
ti kokouksessaan 2010 
poliittisista päättäjistä ja 
viranhaltijoista koostu-
van liikunta- ja uimahal-
litoimikunnan. 

Suunnittelutyö kil-
pailutettiin ja tarjoukset 
hyväksyttiin teknisen 
lautakunnan kokoukses-
sa 14.12.2010. Suunnit-
telutyö aloitettiin var-
sinaisesti helmikuun 
alussa 2011. Pääsuun-
nittelijana ja arkkiteh-
tisuunnittelijana hank-
keessa toimi Arktes Oy, 
arkkitehti Tapio Antikai-
sen johdolla, rakenne- ja 
geosuunnittelijana Ram-
boll Oy, LVIA- ja säh-

kösuunnittelijana Sata-
kunnan Insinöörikeskus 
Oy ja allaslaitteet suun-
nitteli Suomen Kylpy-
läsuunnittelu Oy. Porin 
kaupungin teknisen pal-
velukeskuksen kanssa 
tehtiin rakennuttamisso-
pimus hankkeeseen liit-
tyvistä palveluista. 

Suunnittelun 
vaiheet
Lopulliset suunnitel-
mat hyväksyttiin tekni-
sessä lautakunnassa ja 
kaupunginhallituksessa 
syksyllä 2011. Urakka-
tarjoukset hyväksyttiin 
tarjouskilpailun jälkeen 
teknisen lautakunnan 
kokouksessa 6.2.2012. 
Suurimman eli hallin ra-

kennusurakan sai MVR-
Yhtymä ja urakan hinta 
on 9,55 miljoonaa eu-
roa, sähköurakan Unto 
Rantanen Oy, putkiura-
kan Vesi-Lammela Oy, 
Ilmanvaihtourakan K.T. 
Tähtinen Oy, Raken-
nusautomaatiourakan 
Trentec Team, hallin 
vedenkäsittelyurakan 
Suomen Allaslaite Oy, 
vesiliukumäen urakan 
Pointman Oy. Rakenta-
minen aloitettiin huhti-
kuussa. Hyväksyttyjen 
urakoiden kustannukset 
ovat yhteensä noin 12,4 
miljoonaa euroa, koko-
naiskustannukset tule-
vat nousemaan noin 14 
miljoonaan euroon. Val-
tio on myöntänyt hank-
keelle 1,2 miljoonan 

euron avustuksen. Hal-
lin kokonaispinta-ala 
on 6.458m2, huoneisto-
ala 5.838m2 ja tilavuus 
38.670m3.

Kustannuksiin si-
sältyy myös liikun-
ta- ja uimahallin yh-
teyteen rakennettavan 
lämpökeskuksen raken-
teet. Harjavallan Kau-
kolämpö Oy rakensi 
tiloihin 5 megawatin va-
ralämpövoimalan. Tämä 
hanke valmistui kevääl-
lä 2013.

Hallin vastaanotto 
elokuun lopulla.
Uimahallin puolella on 
neljä allasta ja vesiliu-
kumäki, isoin allas on 
neljäratainen ja 25 met-
riä pitkä. Uimavalvojil-
la on valvonta paikka, 
mistä näkee hyvin. Lii-
kuntasali on kooltaan 
25x40 metriä, sivulla on 
150 paikkainen, koot-
tava katsomo. Halli on 
kolmeen osaan jaettu, 
joka mahdollistaa sa-
manaikaisen käytön eri 
ryhmille. Kuntosali ja 
3-ratainen 60 metriä pit-
kä pikajuoksusuora ovat 
salin sivuilla, moniker-
tarannekkeella pääsee ti-
loihin myös suoraan ul-

koa. Tiloissa käytetään 
sisätossuja.

Harjavallan vuosittai-
sia menoja uudisraken-
nus lisää melkoisesti. 
Hallissa tulee työsken-
telemään yli 10 työn-
tekijää. Henkilöstöstä, 
sähköstä, lämmityksestä 
ja käyttötarvikkeista ai-
heutuvat kulut ovat vuo-
dessa yli 800 000 euroa. 
Pääsylipputulot kattavat 
liikunta- ja uimahallin 
kustannuksista alle vii-
denneksen. 

Rannekkeiden myyn-
tipiste sijaitsee Info- 
ja myyntipisteessä, eli 
Cafe Wannassa, mis-
sä pitkän linjan yrittäjä 
Marja Simula palvelee 
talon asiakkaita. On li-
punmyynti, tilojen va-
rauspalvelu ja kahvio-
palvelut, mistä voi tilata 
myös 12 hengen kabi-
nettiin tarjoilut, asiakas-
paikkoja kahvion tilois-
sa on 42.

Talon asiakaskulun-
valvonta järjestelmän 
on tehnyt Dl Software 
Vaasasta. Heillä on ko-
kemusta alan tehtävistä 
ympäri Suomen. Yrityk-
sen markkinointimies 
Sami Arpiainen esitteli 
kulunvalvontaa. Ensin 
ranneke ostetaan Infosta, 

jatketaan matkaa naisten 
tai miesten puolen ku-
lunvalvonta pisteeseen, 
esitetään ranneke näyt-
töön, mikä avaa asiak-
kaalle kulkureitin puku-
kaappitiloihin, missä voi 
tarkistaa rannekenume-
ronsa, sen jälkeen men-
nään omalle kaapille, 
mikä on valmiina auki 
asiakkaan vaatteille. 
Kaappi kiinni, uimaan ja 
saunaan. Pois lähdettä-
essä kaappi jätetään auki 
ja kulunvalvontapisteen 
kautta kertakäyttö ran-
neke avaa portin ja asia-
kas pudottaa rannekkeen 
luukusta alas. Pyörätuo-
liasiakkaille on palvelu-
na viereinen lasiovi.

Asiakkaan 
mieltymys
Koeasiakas Jussi Hol-
mi Harjavallasta kertoi 
uimahallin käytöstään, 
että saunatilat ovat erit-
täin hienot, ei tuntunut 
julkisen paikan saunal-
ta, hyvät löylyt, tiloissa 
pehmeä valaistus, tut-
tu kulunvalvonta, sama 
kuin Porin uimahallissa, 
miellyttävä monitoimi-
allas, jossa on poreilu ja 
ylävesi, hän kertoi käy-
neensä myös liukumä-

www.harjavalta.fi 

Kuntalaiskysely:
Uusi liikunta- ja uima-
halli avaa ovensa 17.9. 
Uskoisitko käyttäväsi 
hallin palveluita sään-
nöllisesti? 

Vastata voi Harjaval-
lan kunnan nettisivulla.

Nuoriso
valtuusto
Harjavallassa ollaan 
käynnistämässä nuo-
risovaltuustotoimin-
taa. Lisää nuoria tarvi-
taan mukaan. Jos olet 
13-19-vuotias harjaval-
talainen, haluat olla mu-
kana vaikuttamassa ja 
ideoimassa, olet aktiivi-
nen ja vastuuntuntoinen, 
niin ilmoittaudu. Aiem-
paa kokemusta ei tarvi-
ta! Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset : 
puh. 044 432 5357/nuo-
riso-ohjaaja tai miia.
jokinen@harjavalta.fi 

Nimikot

Harjavalan nimikkolintu 
on yleensä öisin laulava 
satakieli, jonka moni-
vivahteisessa ja erittäin 
voimakkaassa laulussa 
toistuvat huilumaiset ää-
net, iskevät näppäilyt ja 
laulun päättävä terävä 
rätinä. 

Nimikkokukka on pu-
ronvarsilehdossa, kor-
vessa tai louhikossa 
kasvava, myrkyllinen 
Lehtopalsami.



Iloista
terveyttä!

(02) 674 2696
Av ark. 8-17 (tai sop. mukaan)
Var. ark. 9-10 ti ja to myös 16-17

Pirkankatu 3, 
29200 Harjavalta
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www.nettiauto.com
Käytetyt autot:
T:mi Markku Takala,

Harjavalta, puh. 050 305 3265

Hiirijärven koulu 
myynnissä

Harjavallan kaupunki 
myy Hiirijärven entisen 
koulurakennuksen. Ra-
kennus on valmistunut 
1950-luvulla ja sen ker-
rosala on n. 1015 m2 
ja tilavuus n. 4300 m3. 
Koulurakennus myy-
dään n. 1,0 hehtaarin 
tontilla, joka on mää-
räala Koulu-nimises-
tä tilasta 79-421-1-48. 
Tarjous pyydetään em. 
kokonaisuudesta. Kou-
lurakennus myydään 
siinä kunnossa, kun se 
on tarjousten jättöpäi-
vänä. Koululla on 4 
asuinhuoneistoa, jotka 
on vuokrattu ja joiden 
vuokrasopimukset siir-
tyvät uudelle omista-
jalle. Määräala raken-
nuksineen myydään 
tarjousten perusteella. 
Tarjous on jätettävä vii-
meistään 27.9.2013.

Lisätietoa asiasta löy-
tyy mm. kaupungin 
nettisivuilta.

LUONTOON

Paratiisin 
luontopolku

Kokemäenjoen varres-
sa sijaitsevalle Para-
tiisin luontopolulle on 
opasteet Pohjoisrannan 
tieltä. Polku on par-
haimmillaan keväällä 
monipuolisen linnus-
tonsa johdosta, mut-
ta kesällä ja syksyllä 
luonto näyttää myös 
monipuolisuutensa. 

Polku koostuu kah-
desta osasta. Toisen 
muodostaa 1,7 km 
osuus voimalaitoksen 
padolta Satalinnaan ja 
toisen Satalinnan sai-
raalan länsipuolisessa 
maastossa kiertävä n. 
3 km mittainen lenkki. 
Jos lähtö- ja paluupaik-
kana on Harjavallan 
voimalaitoksen pato, 
tulee reitille pituut-
ta yhteensä n. 6,5 km. 
Ei sovellu liikuntara-
joitteisille. Opasvihko-
nen löytyy osoitteesta 
www.harjavalta.fi  koh-
dasta: Nähtävyydet.

Pitkäjärven 
lintutorni

Lintutornille ajetaan 
valtatie 2:lta Harjaval-
lan liittymästä lähte-
vää Siltatietä yli Koke-
mäenjoen Pitkäjärvelle 
saakka. Välittömästi 
ennen järveä on lintu-
tornin liittymä oikealle. 
Tornista voi seurata jär-
ven vesilintuja, kuun-
nella yölaulajia ja tark-
kailla lintujen muuttoa. 
Paikoitus on tien var-
ressa. Alueella ei ole 
palveluita. Liikkumi-
nen vaatii saappaat. 

Harjavallankatu 6, Harjavalta, (02) 674 2364
ma-pe 7.30-16.00, muulloin sop. mukaan

KOTIRUOKALOUNAS
katettuna arkisin klo 11-14
Meiltä myös pitopalvelut

Kahvila-LounasravintolaMailena

Itsepalvelukirpputori

TORI-PUOTI 
Huovinkatu 2 

29200 Harjavalta
0440 208 669

Kino Huovi
HARJAVALTA

Ohjelmisto osoitteessa:
www.kinohuovi.fi

Tiedustelut: Matti Hautala,
puh: 0400-598338

3D3D3D

Kesärenkaat
alehinnoin

Harjavalta, Revonkatu 7
puh. (02) 674 4220.

www.valtaosa.fi 

Killankatu 2, Liikekeskus
Harjavalta
010 321 7660
toimisto@tilijayrityspalvelu.fi 

Jokilaakson
    TILI- JA YRITYSPALVELU OY

Farkkuja naisille, miehille ja 
nuorisolle:
Levis ja 
Very Nice 

Mic-Mac

Mic-Macin 
huppareita

Mic-Macin 
t-paitoja

SILTATIE 6, HARJAVALTA, 
(02) 674 2530

PS. Paljon syksyn 
uutuuksia saapunut!

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

Diesel farkkuja

VAIN 59,90
109,90 99,90

Dr. Denimin chinoja

VAIN 45,-69,90

VAIN 

 20,-20,-
30,-30,-
20,-20,-
10,-10,-

Keatonin farkkupäivät!Keatonin farkkupäivät!

  SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO-  ASENNUKSET
   SUUNNITTELU  TARVIKEMYYNTI
  KESKUKSET 

 SUUNNITTELU JA  ASENNUS TARVIKEMYYNTI Skaffarinkatu 13, Kokemäki
 Vesa Nylund Jukka Helin Ismo Jalonen
 0400 412 967 040 546 5301 0400 976 332 

  myynti@sat-electric.fi          www.sat-electric.fi 

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

Sata-Puu
Pyykkialhonkatu 2, Harjavalta
Avoinna ma-pe 7-16.30, p. 674 3055

KESTOPUIDENKESTOPUIDEN  SYYS-SYYS-
TARJOUKSETTARJOUKSET  JATKUVAT!JATKUVAT!
Erä 28x120 vihreä, 
täyssärmäinen . . . . . 1,50/jm

Varastossamme kattava 
valikoima ET-listoja
www.etlistat.fi

PERÄVAUNUJA JOKA LÄHTÖÖN

VARASTOSSA PALJON
EDULLISIA PERÄVAUNUJA

Lisävarusteet: kuomut, korokelaidat, 
ajo-sillat, peitteet, häkit. Tarvittaessa toimitus.

Esittely: Kapraantie 3, Pori,
Neste Harjavalta

Pekka Vehosalmi puh. 0400 434 690
Otamme hyväkuntoisen käytetyn
kärryn vaihdossa päivän hintaan.

VARASTOSSA PALJON
EDULLISIA PERÄVAUNUJA

Lisävarusteet: kuomut, korokelaidat, 
ajo-sillat, peitteet, häkit.

jousitettu
(sopii myös

moottorikelkalle)

- kant. 580 kg 1300,-
1450,-1000,-

Esittely: Kapraantie 3, Pori
              Neste Harjavalta 

Pekka Vehosalmi puh. 0400 434 690 
Tarvittaessa toimitus

AKU 700
VENETRAILERI

Palveleva Harjavalta

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Avoin yhtiö€

Pirkkalantie 34
Harjavalta

050 369 6237, (02) 674 2072
info@sataeuro.fi

Bestseller myös netissä: www.best1.fi

Taxi Harjavallassa
0400 799 329 Esko Moilanen

PELTI-LEINO Ky
Teollisuuskatu 38

Harjavalta
puh. 674 2607
fax 674 6717

essä. Hän pitää hallin 
yleisilmeestä, monitoi-
misuus hyvä ja ”jäätä-
vä” kuntosali. 

Liikuntasihteeri Vesa 
Hakala, kehui Arkki-
tehti Antikaista upeasta 
suunnittelusta ja visuaa-
lisesta ilmeestä, käytän-
nöllisyydestä ja hallin 
toimivuudesta. Hakala 
operoi uusia työläisiä 
joka paikan ammattitai-
dolla, kertoo uimahallin 
olevan auki päivittäin 

aamusta iltaan, ovet 
avataan päivittäin 
eriaikaan, arkisin sul-
jetaan 20.00, lauantai 
ja sunnuntai suljetaan 
16.00. Liikuntahalli-
kuntosali on avoinna 
22.00 asti. Hän toivotti 
myös vieraspaikkakun-
talaiset tervetulleiksi 
uimahalliin. Avajaisia 
vietetään 17. Syyskuu-
ta.

J Virtanen

Koeasiakas Jussi Holmi oli 
tyytyväinen näkemäänsä ja 
kokemaansa.

Vaasalaisen Dl Softwaren 
Sami Arpiainen esitteli 
kulunvalvontaa.
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KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Valtuutettu Tulikiven ja Kermansaven

uunimestari Markku Peltonen

0400 736 006
myynti, 

huolto ja 
mittauspalvelu

MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

 Pesut  Kiillotukset
 Vahaukset  Sisäpesut
 Hajunpoistokäsittelyt

Porin Autopesu Oy, Helmentie 12, 28360 Pori
0400 926 165, 040 911 2009, (02) 635 0292

Pyydä
tarjous!

ULVILANULVILAN
KATTOPELLITYSKATTOPELLITYS

Konesaumakatot
Nummelantie 14, 28400 ULVILA 

Puh: 0400 510816, 0400 592988

KESÄ- JA TALVIRENKAAT!
UUTUUTENA SAATAVANA

RENKAISIIN TYPPEÄ!
Autokorjaamo Seppo Karilahti 

Harjavalta, Puhelin 044 292 7044
www.autokorjaamokarilahti.fi 

Siemens-Säpinät
Kaikki Siemens kodinkoneet ja kodinkonepaketit 

tukkuhinnoin!

489,-489,- 489,-489,- 589,-589,- TM-testivoittaja
 1200 Kier.
 7 kg

 Hiljainen
 Lasihylly
 Low frost

Leineperin Ruukin SyystoriLeineperin Ruukin Syystori
sunnuntaina 15.9. alkaen klo 9sunnuntaina 15.9. alkaen klo 9

Sadonkorjuun sekä
kädentaitajien tuotteita

Lähiruokaa
Ym. ym.

TervetuloaTervetuloa
Leineperin syystorille! Leineperin syystorille! 

Linja-autokuljetukset syystorille Porista, Pohjois-
puisto 6 Friitalan kautta tunnin välein. Ensimmäi-
nen lähtö klo 8.30. Leineperistä viimeinen lähtö 
klo 15. Matkan hinta 2,5€/matka. Ruosniemen 
Linja-auto Oy.

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

Pyörä ja Vapaa-aika OyPyörä ja Vapaa-aika Oy - - Pirkankatu 3, Harjavalta - (02) 674 3260Pirkankatu 3, Harjavalta - (02) 674 3260

KEEWAY 
TX SM 50 MOPO

   1590,- 

TARJO
US!

Onkimadot ..............6,-/prk
Master kalaverkot ...20,-
Uistimet alk. ............5,-/kpl
Kalapakit alkaen .....20,-

Inline Skates  -rullaluistimet

Asics piikkarit  Asics piikkarit  
                              tarjous tarjous    40,- 40,-KKKK

TX

  

TARJTATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT RJ

Hyvillä pyörillä ja laakereilla
Nauhat+solki+
remmikiinnitys  OVH 249,- OVH 249,-   nytnyt   90,-  90,- 

Lehtienkeruulaite 42”Lehtienkeruulaite 42”
Kumipyörillä

OVH 520,-OVH 520,-   nytnyt   390,- 390,-
Ruohonleikkurin peräkärryRuohonleikkurin peräkärry    nytnyt   249,- 249,-

              OVH 399,-OVH 399,-
Spectra  lasten Spectra  lasten 
kuljetuskärrykuljetuskärry
2 turvavyötä

   nytnyt   190,- 190,-
              OVH 299,-OVH 299,-

Paljon erilaisia vaatteita ALE-hinnoin:Paljon erilaisia vaatteita ALE-hinnoin:  
5,-5,-  10,-10,- 20,-  20,- 30,-30,-  40,-40,- 50,- 50,-

Mahtavia tarjouksia!

Mahtavia tarjouksia!

Upeita tuotteita!

Upeita tuotteita!
Tule myymälään

Tule myymälään
katsomaan!

katsomaan!

Syysale alkoi!
Kaikki tuotteet nyt

erikoishinnoin!


