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

CE-ajokorttikoulutus tai 
2009 jälkeen suoritettuihin C-ajokortteihin

AMMATTIPÄTEVYYS 
EDULLISESTI

Kysy Pekka Järvinen, 050 522 5626

13 / keskiviikko 4.11.2015
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Harjavalta-sivut,
s. 5-9

Perunoita ”omasta maasta”, 
Hiitolasta, s. 10

Harjavallasta löytyy tontteja 
rakentajille ja teollisuudelle, s. 5

PIENKONEHUOLLOT, 
VARAOSAMYYNTI
Ruohonleikkurit, moottorisahat, moottorisa-
haketjut ym. pienkoneet, mopot ja mopoau-
tot, mönkijät. Mopoautojen kolarikorjaukset 
Sairaalantie 31, 29200 Harjavalta
044 972 6097
juhani.haviala@gmail.com

ma-pe 
klo 8-17

BLIZZAKBLIZZAK
SPIKE-01SPIKE-01

TURVALLISESTI PERILLE
BLIZZAK-RENKAILLA
Bridgestonen huippuunsa viritetty tekniikka 
tarjoaa pitoa ja turvallisuutta pohjoisen olo-
suhteisiin. Valitse Bridgestone ja voit nauttia 
ajamisesta myös lumessa, sohjossa ja jäässä. Asiantuntevat 

rengasalan ammattilaiset 
palvelevat sinua First Stop 

-liikkeissä. Tervetuloa!www.turvallisetrenkaat.fi 

UutuusUutuus
BLIZZAKBLIZZAK
WS 80WS 80

Muuntamonkatu 8, Kokemäki, p. 02 5461 532
Avoinna ark. 8-17, www.huoltokeidas.fi 

Lounas arkisin klo 11-15
Lauantaibrunssi klo 11-14

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-15
Café Ratsula

Antinkatu 17, Pori, 3. kerros
02 633 3339

www.caferatsula.fi 

Rakennustyöt
pohjasta

piippuun! 
Koivistontie 176

38600 Lavia
Puh. 050 528 4896

Betonityöt 
J. Kangas

02 634 385002 634 3850
Valtarengas Oy  Ojantie 26  28130 Pori 
02 6343 850  www.valtarengas.fi 

Autotrailerien ja perävaunujen vuokraus!Autotrailerien ja perävaunujen vuokraus!

Ostaessasi 1.10.-30.11.2015 saat 12 kk maksuaikaa ilman korkoja ja kuluja (edellyttää hyväksytyn 
luottopäätöksen). Kysy lisää henkilökunnaltamme ja voit hakea luottopäätöksen valmiiksi 
sivuiltamme www.valtarengas.fi  

WI31

Talvi 2015-16

- Nosto-ovien- Nosto-ovien
myynti ja asennusmyynti ja asennus

- Saneeraukset- Saneeraukset

TT  SalmiSalmi  OyOy
0440 650 5620440 650 562
www.tsalmi.comwww.tsalmi.com

Lauttaranta 5, Ulvila, puh. 538 9444
Ilta-ajat ja kotikäynnit!

• fysioterapia
• hieronta, akupunktiohoito ja 

lymfaterapia – myös ilman lääkärin lähetettä
• kinesioteippaus 

• veteraanikuntoutus
• lentosukat 

• lääkinnälliset kompressiosukat ja -hihat mittatilauksena 
erikoisniskatyynyt ja patjat

• hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

Meiltä KELAN vähennys suoraan

Isäinpäivä on 8.11.Isäinpäivä on 8.11.
Muist a isää Muist a isää 

lahjakortilla!lahjakortilla!

Joulu on kohta ovella

Pirkankatu 5 (Huovintori), Harjavalta
ArkArk. 10-17 la 10-14 * 044 727 1001

minnamarja.fi 

Kauniita joulu-Kauniita joulu-
kankaita saapunut.kankaita saapunut.
Suunnitellaan yhdessä Suunnitellaan yhdessä 
jouluksi uutta ilmettä kotiisi jouluksi uutta ilmettä kotiisi 
verhoilla ja kodintekstiileillä.verhoilla ja kodintekstiileillä.

Muistathan!Muistathan!
Meillä myös laaduk-Meillä myös laaduk-
kaita vauvatuotteita.kaita vauvatuotteita.

Tiedustelut ja varauksetTiedustelut ja varaukset
Jari Huuki 040 749 4207Jari Huuki 040 749 4207
jari.huuki pp.inet.fi , www.ok-bussit.fi bussiitit fifififififi.fibussiiitit fifififififi.fi

Tervetuloa
Tervetuloaviihtymään!

viihtymään!

HOTELLIMATKAT TALLINNAANHOTELLIMATKAT TALLINNAAN
28.-29.11. la-su Sokos Hotel Viru28.-29.11. la-su Sokos Hotel Viru ..... ..... 145 €145 €
12.-13.12. la-su Tallink City Hotel12.-13.12. la-su Tallink City Hotel ..... ..... 155 € 155 € 

NAKKILA - 050 541 6892 NAKKILA - 050 541 6892 

Sofi aSofi a
Siivouspalvelu ja KSiivouspalvelu ja Kodinhoitoodinhoito

Nyt on syyssiivouksen aika!Nyt on syyssiivouksen aika!

Tilaa joulusiivous ajoissa!Tilaa joulusiivous ajoissa!

KEITTIÖTÖKEITTIÖT

35 VUOTTA

• Uudet Forema-mittatilausovet vanhaan keittiöön
• Tasot, altaat
• Uudet laatikkomekanismit vanhaan runkoon
• Liukuovet mittatilaustyönä

Soita ja sovi ilmainen kotiesittely

02 825 1104
santtiokaluste@forema.fi 

 ■ Korjausrakentamis-
palvelut

 ■ Uudisrakentaminen

 ■ Sauna- ja suihku-
remontit

 ■ Pihakiviasennukset 
ja -suunnittelu

 ■ Sähkö- ja putkityöt
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Martsan ja Jartsan

Reseptit
Tuotokset nautitaan 
omalla vastuulla!

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

Bestseller 14/2015 aineistopäivät:
Valmistettavat ilmoitukset: 19.11. klo 16 men.
Painovalmiit ilmoitukset: 20.11. klo 16 men.

Seuraava BS Nackila ilmestyy 2.1. 
Bestbook 2016 -puhelinkalenteri ilmestyy 3.2. 

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

Painos: n. 20 000 kpl

Jakelu: Euran, Harjavallan, Kiukaisten. 
Kokemäen, Nakkilan, Ulvilan 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 
Eura: K-supermarketit ja S-market

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 / Jarmo Virtanen
tai 050 401 4784 / Pirkko Maantila
bsmyynti@gmail.com
Aineisto tulee toimittaa ilmestymis-
päivää edeltävän viikon torstaina.

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 
jarmo@turist.fi

25.11.
16.12.
3.2.

2.3.
30.3.
20.4.

4.5.
25.5.
15.6.

Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

6.7.

Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia

Eura

Viisaat ja vihreät
4.11.2015 klo 13 Eu-
ran seurakuntakeskus. 
Luentoja seniori-ikäi-
sille: runomies Reijo 
Vähälä: ”Sellaista elä-
mä on” : toiverunoti-
laisuus. Vapaa pääsy, 
tervetuloa!

Pimeydestä valojen 
virtaan - suuri valo-
tapahtuma
7.-15.11.2015 Ham-
min talon jokirannas-
sa, Sorkkistentie 33, 
Eura. Valot palavat klo 
17 - 21 joka päivä.

Koulukeskuksen audito-
rio. Harjavallan Nais-
laulajien ja Kokemäen 
Mieslaulajien yhteinen 
kevyen musiikin kon-
sertti

Jussin ja Hannun op-
pilaiden konsertti
10.11.2015 klo 19 Seu-
rakuntakeskus. Säestys 
Hannu Kivelä

Kokemäen kaupungin-
kirjaston satutunti
16.11.2015 klo 18 Ko-
kemäen kaupunginkir-
jasto. Kokemäen kau-
punginkirjasto järjestää 
kerran kuukaudessa 

satutunnin kirjaston mu-
siikkiosastolla.

Pori

Selkävaivojen luontai-
nen kuntoutus
4.11.2015 kello 18 Po-
rin seudun kansalais-
opiston auditorio. Lähes 
jokainen ihminen kärsii 
jonkin tyyppisistä selkä-
vaivoista. 

Kaularangan välilevy-
tyrän hoito
4.11.2015 klo 18 ravin-
tola Liisanpuisto, au-
ditorio. Luennoitsijana 
neurokirurgi, professori 
Jaakko Rinne, Tyks

Torstai-Akatemia
5.11.2015 klo 14 Seura-
kuntakeskus. Liikunta-
sihteeri Hannele Wallin, 
Porin kaupungin vapaa-
aikavirasto: Turvallinen 
talviliikunta. Tilaisuus 
on kaikille avoin.

Isänpäivän työpaja
8.11.2015, kello 11 Po-
rin Taidemuseo. Työpa-
jala isille ja lapsille.

Lasten Liikuntamaa
8.11.2015 klo 15 Kar-
huhalli. Vapaata, vauh-
dikasta ja monipuolista 
perheliikuntaa Karhu-

hallissa sunnuntai-ilta-
päivisin. Toiminta on 
valvottua

Iltaravit, Toto4
9.11.2015 klo 18 Porin 
ravirata. 

UKK-kävelytesti 
Karhuhallissa
10.11.2015 klo 14 
Karhuhalli. Testissä 
kävellään 2 km, eli 5 
kierrosta mahdollisim-
man nopeasti.

Cooperin testi
10.11.2015 klo 17 Kar-
huhalli. Lähdöt klo 17 
ja 17.30. Tule yksin 
tai porukalla testaa-
maan juoksukuntosi 
12 minuutin juoksutes-
tillä! Ilmoittautumiset 
3.11.2015 mennessä: 
elina.riippa@pori.fi 

Ilmastotalkoot Sata-
kunnassa -koulutusti-
laisuus
10.11.2015 klo 9 Sa-
takunnan ammattikor-
keakoulun auditorio 
(Tiedepuiston kampus 
A). Järjestää: Satahima 
- Kohti hiilineutraalia 
Satakuntaa -hanke sekä 
Porin, Ulvilan ja Nak-
kilan kuntien ympäris-
tötoimet

Jartin Jurinat

seo. Maksuton ja kai-
kille avoin runotapahtu-
ma, jossa osallistujilla 
on mahdollisuus kuulla 
kalevalaisen runouden 
lausuntaa ja tutustua 
myös Emil Cedercreut-
zin Kalevala-aiheisiin 
siluetteihin.

Kokemäki

Mielikuvamaistiaisia
2.-20.11.2015 Kokemä-
en kaupunginkirjasto. 
Valokuvanäyttely, Kirsi 
Yläpelto, Sastamala

Isänpäiväkonsertti
8.11.2015, kello 13 

NAKKILAN APTEEKKI 
MARRASKUUN TARJOUKSET 

 
Hiusten hyvinvointiin  

Priorin Extra 60kaps.                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PALVELEMME  
Ma – pe   8.30 - 18 
La     9 - 14 
 

  NAKKILAN APTEEKKI 
           Kauppatie 3 (ent. Nordea) 
           Puh. (02) 5319320 

 

hyvinvointiin

rin Extra 60kapspp .      
              Nenän kuivan  
          limakalvon hoitoon 

Naso seesamiöljy  
 ratiopharm, 10ml 

 6.90 
      (8.48) 

36.20 
     (40.20) 

             Diabeteshoitaja 
    mittaa verensokerisi ja 
    arvioi riskisi sairastua    
          diabetekseen! 
 

     ke  11.11 klo 9-13 
 

            TERVETULOA! 
                  2 tuntia syömättä 
                          MAKSUTON! Purutabletti, appelsiininmakuinen 

Puru-Calsorin, 100 + 30 
500mg kalkkia + 20mikrog D-vitamiinia 

    14.00  (15.55) 

 

Calsorin D3, 100 + 30  
500mg kalkkia + 20mikrog D-vitamiinia 

      16.30 (18.11) 

P

P
5

C
5

Kuivia silmiä kosteuttavat ja rauhoittavat 
silmätipat 0,5 ml pipeteissä 

Bepanthen Eye 
20 pipettiä 

 11.35  (12.62) 
 

40 pipettiä 

20.45  (22.72)  

5 (12.62)

iä

5 (22 72)

Perheriitaa ratkottiin 
leipäveitsellä Raumalla
”Ei oo viimene kert, ko 
riitoi veittel ratkotaa”

Eurajoelle lisäpotti voi-
malaitosveroa, tulovero 
edelleen 18 prosenttia
”Tää o nii vääri, milli 
sielt ja milli täält, naa-
purkunta porskutta”

Ässien kotiottelut kerän-
neet yli 5000 katsojaa
”Kyll se siit tasaantu, jos 
ei pelit ala luista, uutude 
viehätyst”

Kukko päihittää Kar-
hun - ainakin olutbrän-
divertailussa
”Kyll pieniki o hyv, ko 
alka kaljall kukkoile”

Huittisten vankilaa ei 
lakkauteta
”Hyvä jutt, kyll vankei 
piisa, vaikk pollisiasemi 
vähennetä”

Poliisi suojelee rikollisia 
ja syyttää kauppiasta
”Aikoihi o eletty, vanha 
aika ol iha toisipäi”

Järkyttävän lihava koi-
ra jouduttiin kärrää-
mään lentokoneeseen
”Mahtuks oike hytti, vai 
kärrättiink tavaratila?”

Tappoi veljensä peru-
nalla!
”Olik keitett, vai paistett  
pottu”

Missikeisari Makunen: 
Missin ihannemittoihin 
ei päästä
”Hyv se o Makuse huu-
rell, ko omat mitat o  
vaikk mitä”

29-vuotias Irina tyr-
määvä näky alusvaat-
teissa
”Milt mahtas näytt ilma 
alkkareitt, oliks tyrmätt!

Anu Saagim on kekse-
liäs: ”Myös huulipuna-
puikosta voi saada tyy-
dytyksen”
”Hän ny saa iha mist vaa 
orgasm, ko o nii suulas-
ki”
 
MTV: Ensitreffi t altta-
rilla -pari saa vauvan!
”En tuntenu sua sillo, 
varma ollee sillai”

Pirjon performanssi 
8. ja 15.11.2015 Ham-
min talon jokirannassa 
klo 19

Panelian raikas Jää-
kiekko III-divisioonan 
ottelut PaRa edustus vs 
UJK (7.11. klo 18)
HC Eurajoki (21.11. klo 
18)
LäKi (5.12. klo 18)
KJK (12.12. klo 18)

Harjavalta

Satakunnassa synty-
nyttä kalevalaisuutta 
5.11.2015 klo 18-19.30 
Emil Cedercreutzin mu-

KIRKKOHERRANVIRASTO 
av. ma 9-17 ja ti-to klo 9-12

Kirkkokatu 5, Nakkila 
nakkila.seurakunta@evl.fi  – etunimi.sukunimi@evl.fi 

www.nakkilanseurakunta.fi 

Klikkaa best1.fi

Ainekset
600-700 kuhafi leitä
4 rkl ruisjauhoja
suolaa
mustapippuria
voita paistamiseen

Kastikeainekset
1-2 salottisipulia
1 l tuoreita tai 2 dl kuivat-
tuja suppilovahveroita
1 1/2 dl kuohukermaa
2 rkl ranskankermaa 
1 tl suolaa
1/2 tl valkopippuria
(tilkka sitruunamehua)
tuoretta persiljaa

Paistettua kuhaa ja sienikastiketta 
Isänpäiväksi ja loppusyksyksi

Valmistus ohjeet
Kääntele kalafi leet jauho-mausteseoksessa. Paista fi -
leet voissa molemmin puolin kullan keltaisiksi.

Kastiketta varten kuullota silputtu sipuli pannulla, 
lisää pienennetyt sienet ja paista hetki. (Jos käytät 
kuivattuja sieniä, anna niiden liota vedessä puolisen 
tuntia ja purista ne kuiviksi ennen käyttöä.)

Lisää kerma ja ranskankerma ja keitä kastiketta pari 
minuuttia.

Mausta suolalla ja pippurilla ja mahdollisesti tilkalla 
sitruunamehua. Ripottele pinnalle persiljasilppua.
Tarjoa kala kastikkeen ja keitettyjen perunoiden tai 
perunamuusin kanssa.

Onnea kaikille isille!
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TEHDÄÄN 
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autostaTili- 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

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot

Polttopuuta
Polttopuiden tekoa
Asiakkaan tarpeista asiak-
kaan kotona Pilke Master 36 
-koneella. Ei matkakuluja.
Myös pienet erät.
Jalkapatikka Oy, 0400 484 114

TUOHITORI
KIRPPIS

Rängenkatu 2, Kokemäki
Suuri, siisti ja suosittu

02 546 7227
 www.tuohitori.net

Kirpputorit

Lounasravintola

Lounas ark. 10.30-14
Pitopalvelua!

Huovinkatu 2, Harjavalta
040 931 1200

Taina Ijäs
Jalkahoidon ammattitutkinnon 

suorittanut sosionomi
040 411 7009, 

kiinteistohuolto@hotmail.fi

Jalkojen hoito
Myös kotikäynnit

Jalkojen hoitoa

ASIAA LÄÄKÄRILLE?
Gynekologinen tutkimus, 

gynekologinen UÄ, luomen-
poistot, ajokorttitodistus, 

muut yleislääkärin palvelut, 
kysy lisää.

Vastaanotot 2-4 x / kk
Ajanvaraus  
ma-pe klo 9-12
044 058 6363
Kauppatie 3
Nakkilan fysioterapia

Lääkäripalvelut

Hautakivet

HAUTAKIVET

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

YM. KIVIALAN TYÖT
SUORAAN
KIVIVEISTÄMÖLTÄ
KYLÄSAARESTA

 www.

HAJOTTAMO
.com

TALVIRENKAAT TALVIRENKAAT 
EDULLISESTIEDULLISESTI

KOKOUSKUTSU
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
8.11.2015 klo 18 Nakkilan Eräpirtillä

Papintie 271, 29250 Nakkila
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi vali-

taan loppuvuodeksi 2015  puheenjohtaja sekä 
muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Koollekutsuja:
Nakkilan Perussuomalaiset ry, hallitus

Tervetuloa

Teosta on saatavissa 
Nakkilan Kauppatiellä 
K-supermarket Onni-
pekasta ja Nakkilan 
Kirjakaupasta hintaan 
30,00 eur/kpl.

Onnipekasta on saata-
vissa myös Nakkilan 
maatalousnaisten kirjaa, 
Poimintoja 90v, hintaan 
20 eur/kpl

 Nakkilalaiset sodissa 1939-1945

30€

TEHOTREENIÄ KAIKILLE NAISILLE!TEHOTREENIÄ KAIKILLE NAISILLE!
Vetäjänä Suvi, 1 dan mustavyö

040 525 8610, www.nakkilanshotokan.com

NAISKARATEA
– LLadiesadies only

Keskiviikkoisin 19-20 Keskiviikkoisin 19-20 
Kirkonseudun koulullaKirkonseudun koululla

Kirjan julkistamistilaisuus 
pidettiin Onni-Pekan Pirk-
ka kabinetissa 27.10.2015, 
paikalla oli kuusi sotave-
teraania, sekä muita kirjan 
tekemiseen osallistuneita, 
musiikista huolehti Vesa 
Formunen.

Nakkilan Sotaveteraa-
nit ry on saanut valmiiksi, 
nelimiehisen toimikunnan 
ja heitä avustaneiden mui-
den nakkilalaisten kolmi-
vuotisen työn tuloksena, 
580-sivuisen kirjan ”Nak-
kilalaiset sodissa 1939-
1945”. Teoksen pääosan, 
noin 320 sivua, muodos-
taa kuvallinen matrikke-
li, johon on tavanomaisten 
henkilötietojen lisäksi kir-
jattu sotilaskantakorttien 
tai sotilaspassien tiedot lä-
hes 1100:n varsinaisiin so-
tatoimiin osallistuneen so-
tilaan joukko-osastoista, 
taistelupaikoista, sotilasar-
vosta ja kunniamerkeistä. 
Lisäksi mukana on tietoja 
noin 40:stä rintamavastuus-
sa olleen sotatoimiyhty-
män joukoissa tai alueella 
palvelleesta nakkilalaises-

Nakkilalaisten 
sotahistoria valmistui

ta lotasta. Sotilaista lähes 
viidennes ja rintamalotista 
puolet oli kotoisin menete-
tystä Karjalasta, eniten Hii-
tolasta ja Räisälästä. 

Kirja sisältää mm. seit-
semäntoista veteraanin 
kertomuksia sotakoke-
muksistaan. Niistä ovat kir-
joittaneet Simo Jaakkola, 
Pekka Rikala, Antti Koi-
vumäki ja Sinikka Kurittu. 
Koska kirja on valmistunut 

yli 70 vuotta sodan päätty-
misen jälkeen, on ymmär-
rettävää, että näistä muis-
teluista vain seitsemän 
perustuu kirjan tekovaiheen 
aikaisiin haastatteluihin. 
Muut tarinat on tehty jopa 
vuosikymmenien takaisten 
haastattelujen tai kirjallisten 
muistelmien pohjalta. Yksi 
kertomus on rakennettu so-
tilaan talvisodan taisteluis-
ta tekemien lyhyiden kalen-

terimerkintöjen ympärille 
ja toinen pohjautuu kauko-
partioiden viestiliikennettä 
välittäneen radistilotan ko-
tiväkensä kanssa käymään 
kirjeenvaihtoon.

Pekka Rikalan kirjoittama 
artikkeli talvisodan ja jat-
kosodan kulusta keskittyy 
myös niiden joukko-osas-
tojen sotateiden kuvaami-
seen, joissa palveli runsaasti 
nakkilalaisia tai Nakkilaan 
myöhemmin asettuneita 
miehiä. Tässä historiassa 
ei enää kaihdeta tuomasta 
julki kritiikkiäkään eräitä 
sotatoimissa tehtyjä ilmei-
siä virheratkaisuja kohtaan. 
Kirjaan on myös saatu ro-
vasti Antti Perheentuvan 
muistelmista katkelma, jos-
sa kuvataan talvisodan ai-
kaa ”kirkon vaiheilla” ja 
siirtolaisten asuttamista sin-
ne. Viimemainitusta aihees-
ta on kirjassa esimerkkinä 
Rikalan kirjoittama väkevä 
kuvaus hiitolalaisen Rah-
kolan suurperheen evakko-
tiestä Kuoksjärveltä Leisti-
länjärvelle. Lisäksi kolme 
nakkilalaista sankarivaina-
jan lasta tilittää tuntemuksi-
aan sotaorvon osastaan.

Teosta ”Nakkilalaiset so-
dissa 1939-1945” on saata-
vissa Nakkilan Kauppatiellä 
K-supermarket Onnipekasta 
ja Nakkilan Kirjakaupasta 
hintaan 30,00 eur/kpl.

Kirjan taiton on suoritta-
nut Anna Broholm Ulvilas-
ta ja painatuksen Euraprint 
Eurasta.

Matrikkelitoimikunta vas. Rikala, Unkuri, Hiljanen ja Jaakkola, sekä ”Viipurin harmonikan” kanssa Vesa Formunen. 

Veteraanit vas. oikealle Altti Kuusisto, Matti Unkuri, Arvo Suominen, Väinö Jerkku, Aimo Tulonen ja Reino Aro.
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VANHA

Tilaa Bestseller-lehti joululahjaksi!
Nyt voitte tilata Bestseller-lehden itselle tai  joululahjaksi ystäville, tuttaville, jälkikasvulle 
tai kenelle haluatte. Vuosi 2016 hintaan 39,50 € ja loppuvuoden 2015 numerot kaupanpäälle. 
Lähettänette vain meille lehden saajasta ja maksajasta tiedot (nimi ja lähiosoite) joko teksti-
viestinä 0500 597 259 tai turist.fi@hotmail.com

best1.fi 

Maalari roiskii
Meitä lukijoita on vii-
me vuosien aikana syy-
tetty siitä, ettemme enää 
lue paperilehtiä ja sen 
vuoksi niiden tilaaja-
kanta on vähentynyt. 
Samoin ovat kuntiemme 
virkamiehet alkaneet 
suhtautua nuivasti il-
maisjakelulehtiin, koska 
pelkäävät leimautumis-
ta. Satuin kuulemaan 
eräältä tutulta journalis-
tilta, kuinka Harjavallan 
kaupunginjohtaja Jaana 
Karrimaa oli tokaissut 
hänelle, hänen kysyttyä 
mielipidettä kaupungin 
nykyisestä tilanteesta, 
ettei hän anna lausun-
toja ilmaisjakelulehtiin. 
Näin siis kaupunkiem-
me korkeat virkamiehet 
suosivat mieluummin 
kalliita suurien lehtiyh-
tiöiden aviiseja, mutta 
syrjivät ilmaisia lehtiä. 
Luulisi kaupunginjoh-
tajankin tietävän, ettei 
kaikilla ole varaa tila-
ta kalliita sanomalehtiä 
vaan heidän tiedonja-
noaan tyydyttää juuri 
ilmaislehdet, ja että il-
maisjakelulehtikin on 

väline, millä esimerkiksi 
kaupunginjohtaja Jaana 
Karrimaakin voi kertoa 
köyhimmille kuntalai-
sille mikä on kaupungin 
nykytilanne. 

Yksi asia mikä itseäni 
on jonkin aikaa vaivan-
nut, on uutinen, jonka 
kuulin kylällä kerrotta-
van. Tämän uutisen mu-
kaan Harjavallan kau-
pungin korkein eliitti 
olisi käynyt Dublinissa 
Emil Cedercreutzin sää-
tiön kustantamalla mat-
kalla. Harjavallan kau-
punki teki aikoinaan 50 
vuoden sopimuksen mu-
seon hoidosta ja ylläpi-
dosta. Jossain vaiheessa 
tämä nykyisin voimassa 
oleva sopimus yhteis-
työn jatkosta tulee uu-
sittavaksi ja säätiön on 
ilman muuta pidettävä 
suhteita yllä. Yksi kei-
no on järjestää ilmaisia 
matkoja tai muuta kes-
titystä kaupungin päät-
täjille mm. kulttuurin 
nimissä. Tätä tällais-
ta ”kulttuurin vaihtoa” 
on ennenkin harrastettu 
sillä joitain vuosia sit-

ten, Satakunnan Kansan 
ja museon kesken teh-
tiin sopimus Satakun-
nan Kansan omistamien 
taideteosten säilömises-
tä museon tiloissa. Sil-
loinkin sopijoina olivat 
kaupungin korkeat po-
liitikot ja virkamiehet. 
Keskustellessani sil-
loisen kulttuurilauta-
kunnan varapuheenjoh-
tajan ominaisuudessa 
asiasta, totesi valtuus-
ton puheenjohtaja neu-
vottelevan työryhmän 
koostuneen Satakunnan 
Kansan silloisen päätoi-
mittajan toivomuksesta. 
Näin siis tehtiin silloin 
politiikkaa ja siinäkin 
päällepäsmärinä toimi 
media. 

Löysin laatikostani 
vuodelta 2011 peräisin 
olevan lehtileikkeen, 
jossa kerrottiin lain ar-
mottomuudesta, joka 
koskee virkamiehiä. 
Sen mukaan virkamies-
laissa sanotaan, että jos 
virkamiehellä on vaiku-
tusvaltaa edun tarjoajan 
pyrkimyksiin, tarjotuista 
etuuksista on kokonaan 

pitäydyttävä. Esimer-
kiksi tarjottua lounasta 
ei pidä ottaa vastaan, jos 
virkamies pystyy ase-
massaan vaikuttamaan 
tarjoajan ajaman asian 
käsittelyyn. En väitä, 
että kaupunkimme vis-
kaalit olisivat tällaiseen 
syyllistyneet, mutta aina 
kun kyse on virkamie-
histä, tällainen ajatus jää 
itämään. Nykyään kun 
näitä matkailun ja kes-
tittämisen kaltaisia ta-
pauksia on ruodittavana 
jopa oikeuslaitoksissa.

Ossi Qvist

Noin yhdeksän vuotta 
kesti, kun Alko palveli 
Nakkilassa, myynti oli 
jo pitkän aikaa kannatta-
vuuden rajoilla. 

Nakkilan Alkon hyllyt 
tyhjenivät kovaa vauhtia 
lauantaina 24.10.2015. 
Ei oota ei kuitenkaan 
tarvinnut myydä, sillä 

Nakkilan Alko lopetti
loppuminuuteille saakka 
hyllyissä oli juomia kai-
kista tuoteryhmistä, ai-
noastaan Koskenkorva, 
eli ”Kossu” pääsi loppu-
maan, sekin yliajalla.

Nakkilan Alkon sul-
keminen sujui hyvässä 
järjestyksessä. Kello 16 
liikkeen ovet suljettiin, 

mutta sen jälkeen palvel-
tavana oli vielä useampia 
asiakkaita, jotka olivat 
saapuneet liikkeeseen 
ennen sulkemisaikaa. 
Viimeinen asiakas, pas-
tori Vappula poistui liik-
keestä noin kello 16.10.

J Virtanen

Kukonharjan 
koulu uudelleen 
myyntiin
Nakkilan kunnanhallitus 
hylkäsi kokouksessaan ai-
noan Kukonharjan koulu-
kiinteistöstä määräaikaan 
mennessä jätetyn tarjo-
uksen. Hylätyssä tarjouk-
sesta kiinteistöstä tarjot-
tiin 26 000 euroa, hallitus 
päätti laittaa kiinteistön 
uudelleen myyntiin.

Aikaisemmin Syys-
kuussa pidetty irtaimis-
ton huutokauppa keräsi 
paikalle ison väkimää-
rän, silloin myytiin mm. 
työkalut ja pyörätelineet, 
kuin ovet ja ikkunatkin, 
taitavan meklarin heilut-
taessa nuijaa, koulun si-
sältä myytiin muun mu-
assa höyläpenkkejä sekä 
muita kalusteita.

Ihmisiä oli tullut pit-
kältä matkaltakin, jotka 
pahoittelivat järjestäjiä 
siitä, kun ilmoituksessa 
olleita tavaroita oli myy-
ty ohi huutokaupan.

J Virtanen 

Eurajoen tulvia yritetään estää
Eurajoen yläjuoksua ha-
lutaan perata Kiukais-
ten Eurakosken ja Euran 
keskustan välillä tois-
tuvan ja vuosittain pa-
henevan tulvaongelman 
vuoksi. Uoma on pai-
koittain pahasti umpeen-
kasvanut ja liettynyt. Ta-
voitteena on vähentää 
merkittävästi Eurajoen 
aiheuttamaa tulvariskiä 
Euran keskustan alueel-

la muun muassa rakenta-
malla Euran Kirkkosil-
taan uusi virtausaukko.

Euran Kirkkosillan 
alapuolisessa koskes-
sa vedenkorkeus laskee 
perkauksen seurauk-
sena niin, että muutos 
voi haitata melontaa ja 
heikentää maisemaa. 
Uimarannat säilyvät 
käyttökelpoisina, mut-
ta tulvasuojelulle vält-

tämättömän kolmannen 
virtausaukon rakentami-
nen Kirkkosiltaan muut-
taa suojeltua rakennet-
tua kulttuuriympäristöä.

Tavoitteena on myös 
parantaa joen ekologis-
ta tilaa kaivamalla suo-
jakuoppia, rakentamalla 
kiveyksiä sekä tekemäl-
lä kutusoraikkoja aikai-
semmin syvältä perat-
tuihin koskiosuuksiin. 

Tämän pitäisi olla hy-
väksi kalakannoille.

Eurajoen yläosaa on 
viimeksi perattu yli 50 
vuotta sitten. Suunni-
tellun tulvasuojelutyön 
kustannukset, 850 000 
euroa jaetaan Euran 
kunnan ja ely-keskuksen 
välillä.

Lähde: 
Yle Satakunta

Maanteillä on siirrytty 
talven ja pimeän vuo-
denajan takia alennettui-
hin nopeusrajoituksiin. 
Talvikuukausien aika-
na suurin sallittu ajono-
peus on moottoriteillä 
100 kilometriä tunnissa 
ja lähes kaikilla muilla 
maanteillä 80 kilometriä 
tunnissa. Hyvä on muis-
taa myös, että varsinkin 
aamuisin sillankannet 
ovat hyvin liukkaat. Tu-
lee mieleen viime syk-
synä Ulvilassa valtatie 
2:lla, nahkatehtaan ja 
Vainiolan välinen aliku-
lun ylitys, joku aamu oli 
auto kaiteessa ja toinen 

ojassa, kun maantien 
pinta oli hyvin liukas. 

Lisäksi joillakin yk-
sittäisillä tieosuuksilla 
nopeusrajoitus putoaa 
talveksi 80:stä 60 kilo-
metriin tunnissa.

Liikenneviraston mu-
kaan talvirajoitusten ta-
kia säästyy vuosittain 
arviolta kahdeksan ih-
misen henki ja 36 jää 
loukkaantumatta. Alen-
nettujen rajoitusten ansi-
osta myös polttoaineen-
kulutus laskee, päästöt 
vähenevät, päällyste ku-
luu hitaammin ja ren-
gasmelu pienenee. Li-
säksi on huomioitava se, 

että sakkojen maksuja 
on korotettu huimas-
ti, jolloin valtio saa li-
sää miljoonia pohjatto-
maan pussiinsa.

Muistettava, että 
Nakkilassa on jo koko 
syksyn ollut rajoitus 
Hormistontiellä 60 ki-
lometriä tunnissa Ma-
tomäen liittymään asti, 
lisäksi Hormiston ky-
län kohdalla jatkuu 40 
rajoitus. Ne syksyn en-
simmäiset liukkaat, pi-
täkää mielessä, malttia 
liikenteeseen!

J Virtanen

Talvinopeusrajoitukset voimassa 

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila, la klo 10-14

Hyvä valikoima täkkejä, 
tyynyjä, kankaita...

KORJAUSOMPELUT JA VETOKETJUJEN 
VAIHDOT AMMATTITAIDOLLA!

PÄÄKIRJOITUS

Uudet määräykset

”Puunpoltosta aiheutuu nykyään niin paljon haitallisia hiukkaspäästöjä, 
että asiantuntija olisi valmis harkitsemaan puukiukaiden rajoituksia uu-
silla tiiviisti rakennetuilla asuinalueilla. Perustelu on että pienhiukkas-
päästöt ovat lähteneet jyrkkään nousuun ja EU-direktiivin myötä parem-
paa ilmanlaatua joudutaan odottamaan pitkään. Uusilla kaava-alueilla ei 
pitäisi sallia puukiukaita.”

”Ulkoilman lisäksi naapurisavujen haitalliset hiukkaset tunkeutuvat si-
sätiloihin. Varsinkin pakkaspäivinä ja lauantaisin omakotitaloalueiden 
yllä leijuu savuverho. Puunpoltto on suurin yksittäinen päästölähde Suo-
messa. THL:n vuoden 2000 tilanteeseen perustuva arvio 260 ennenaikai-
sesta kuolemasta on todennäköisesti liian pieni.” 

Mielestäni Suomessa on poltettu puuta kodeissa vuosisatoja, pitäi-
si ottaa kantaa tosisaastuttajien käyttämiin aineisiin, kyllä nää on 
niitä haettuja juttuja, pitäisi löytyä isompia näyttöjä.

Päästötestihuijaukset
Päästötestihuijaukset pitää tutkia läpikotaisin ja petoksista vastuussa ole-
via on rangaistava, parlamentin jäsenet toteavat hyväksymässään lau-
selmassa. Mepit vaativat, että päästötestijärjestelmää on vahvistettava 
siten, että EU:n asettamia päästöjä noudatetaan ja että päästörajoja kos-
kevia sääntöjä rikkovat ajoneuvot tunnistetaan nopeasti. Mepit kehotta-
vat myös harkitsemaan EU:n tason valvontaviranomaisen perustamista.

Parlamentin jäsenet tuomitsevat päätöslauselmassaan voimakkaas-
ti autonvalmistajien tekemät petokset. Mepit pitävät valitettavana, että 
miljoonia kuluttajia on petetty ja että liialliset päästöt ovat aiheuttaneet 
vahinkoja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. 

Kun aika kuluu ja saadaan asiaa venytettyä, niin ei tapahdu mi-
tään olennaista. ”Volkkarit” saavat huiputtaa maapallon ihmisiä, 
mitään erikoista, oikeudellista toimenpidettä, mikä laittaisi autoteh-
taiden päälliköt vastuuseen, ei tule tapahtumaan, ”karavaani kul-
kee.”

Puhelinverkkomaksut
Matkapuhelimen käytöstä ulkomailla perittävät verkkovierailumaksut 
poistuvat EU:ssa 6/2017. Parlamentti hyväksyi televiestintää koskevan 
lakipaketin. Euroopasta tulee ensimmäinen alue, joka takaa avoimen 
internetin. Uusien sääntöjen myötä verkkovierailujen, eli toisessa EU-
maassa matkapuhelimella soittamisen, tekstiviestien lähettämisen ja 
mobiiliverkon käyttämisen, lisämaksut poistuvat EU-maissa 15.6.2017 
alkaen.

Ennen kuin verkkovierailumaksuista luovutaan, hintoja alennetaan si-
ten, että 30.4.2016 alkaen lisämaksut saavat olla 
enintään: Puhelut (min): 0,05 euroa, tekstiviestit: 
0,02 euroa, tiedonsiirto (Mt): 0,05 euroa. Uudet 
säännöt velvoittav at yhteyksiä tarjoavia operaat-
toreita kohtelemaan kaikkea verkkoliikennettä ta-
sapuolisesti. 

Tämä on oikeutettu, pitkään odotettu pää-
tös, kyllä Operaattorit ovat nyhtäneet miljar-
deja kansalaisiltaan.

J Virtanen
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                        Harjavallan kaupunki 

                    Tutustu monipuoliseen  
                     tonttitarjontaamme  
  
                             www.harjavalta.fi 

                             p.02-5359011 

      

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!

Ensilumet Ensilumet 
Saariselällä vk 48Saariselällä vk 48

Hinta 470€ Hinta 470€ 

www.valtaliikenne.com

Liikekeskus, Harjavalta
0400 976 478  - www.sininenunelma.fi 

MUISTA ISÄÄMUISTA ISÄÄ
LAHJAKORTILLAMMELAHJAKORTILLAMME

esim. jalkahoitoesim. jalkahoito

4848€€
Hoitolassa opiskelijoita 

koko loppuvuoden tekemässä
edullisempia harjoitushoitoja. 

Akvarellit suoraan taiteilijalta

Juha Siirto
Nahkiaistie 26, HARJAVALTA

p. 0405612074

(02) 674 2696, Joka päivä 6-22 

Pirkankatu 3, Harjavalta

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

Hyvään kuntoon!

Sata-Puu
Pyykkialhonkatu 2, Harjavalta, 
p. 02 674 3055, satapuu@nic.fi
Avoinna ma-pe 7-16.30A

u
Harjavalta, 

E.T. Listojen 
laadukkaat tuotteet 
suoraan laajasta varasto-

valikoimastamme

Koskisen Oy:n 
sisustuspaneelit ja 

sahatavarat

Nyt varastostamme 
kotimaista puupellettiä 
500 kg:n ja 20 kg:n säkeissä

Vielä jäljellä hyvä 
valikoima kestopuita 

syyshinnoin!

Huovinkatu 2,  Harjavalta
www.tori-puoti.net

Itsepalvelukirppis

puh. 044 020 8669

TORI-PUOTI

Pitopalvelut ja lounasruokailutPitopalvelut ja lounasruokailut
 Tilauksesta pikkujoulu- ja jouluruuat Tilauksesta pikkujoulu- ja jouluruuat
Teemme töitä ammattitaidolla ja 40 vuoden kokemuksella.

Lounas arkisin klo 10.30-14Lounas arkisin klo 10.30-14
2 puffetvalikoimaa2 puffetvalikoimaa

Hinta 8,80Hinta 8,80

Tervetuloa!Tervetuloa!
Varaa meiltä pitopalvelu! Tilat 50-60 henkilölle!

Järjestämme myös pitopalvelua asiakkaan omissa tiloissa.

Avoinna arkisin 7.30-15

Hoivapalvelu Au  ava Käsi Oy 
Salomaankatu 5, Harjavalta 
Toini Ketala, puh. 0440 666 801 
hoivapalvelu@au  avakasi.fi 

Hoivapalvelut
Kodinhoitopalvelut
Siivouspalvelut

Harjavallasta löytyy tontteja 
rakentajille ja teollisuudelle
Harjavallassa yritykset näyttävät taantumapuheista huolimatta uskovan paraneviin nä-
kymiin ja tuotannon tulevaan nousuun, kertoo kaupungingeodeetti Jari Prehti.

Harjavallan kaupungilla 
on pientalotontteja riittä-
västi tarjolla, joten jokai-
nen voi ostaa omakseen 
edullisen tontin. Tontte-
ja on jokinäkymin pel-
lolla ja mäntykankaalla. 
Samoin peltotontteja ja 
metsätontteja on myös 
kauempana joesta ja pää-
teistä, joista löytyy myös 
hyvin rauhallisia ja hil-
jaisia paikkoja.

Varekselassa, joen 
rannalta, varattavissa 

vielä kaksi tonttia, yh-
teensä myytäviä tontteja 
on 40-50 kpl, kun kau-
pungin myytävien tont-
tien määrät ovat vuosit-
tain, näinä aikoina olleet 
siinä viiden kappaleen. 

Yritystoimintaa varten 
Harjavallan kaupungil-
la on tarjolla teollisuus-, 
liike- ja varastoraken-
tamista palvelevia tont-
teja mm. keskeiseltä 
Sievarin teollisuusalu-
eelta, jossa vuokraus 

omaksiosto – oikeudel-
la, voidaan neuvotella 
yhteistyössä rakentajan 
toivomuksia kuunnel-
len. Netissä, Harjavallan 
kaupungin sivuilta löy-
tyy hyvin selkeät kuviot, 
mitä on tarjolla. 

Yhdyskuntasuunnit-
telu -tulosalueen teh-
täviin kuuluu kaupun-
gin maanhankinta ja 
-luovutus, kaavoitus 
tonttijakojen laadinta, 
kiinteistönmuodostus 

asemakaava-alueella, 
kiinteistörekisterin pito, 
kartasto ja paikkatie-
topalvelut, osoitetieto-
järjestelmä, mittaus- ja 
kartastotehtävät, kun-
nallistekniset mittauk-
set, kiinteistöverotieto-
jen tarkastus. Tehtäviä 
kyllä löytyy.

Prehtin työnkuvaan 
kuuluu myös kaavoi-
tus, joka on maankäytön 
suunnittelua, tavoitteena 
varmistaa hyvän elinym-

päristön rakentaminen. 
Kaavoissa varataan alu-
eet asumiseen, työpai-
koille, palveluille, liiken-
teelle ja viheralueiksi.

Harjavallan asema-
kaavat laaditaan oma-
na työnä. Kaavoittami-
nen on usein erilaisten 
intressien ja ristiriito-
jen yhteensovittamista. 
Maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaan osalli-
silla on mahdollisuus 
osallistua kaavan val-
misteluun, jotta eri mie-
lipiteet tulisivat esille 
kaavoituksessa. Prehti 
on tullut Harjavaltaan 
virkamieheksi 2002, 
koko ajan on ollut hy-
vin monipuolista työtä, 
vaikka nykyään on me-
nossa pieni laskukau-
si, niin suurteollisuus 
on työllistänyt kuiten-
kin isoilla projekteilla, 
on ollut uudet maanhan-
kinnat Sievarin alueella, 
maanvaihtoineen, uuden 
voimalaitoskaavan laa-
dinta Torttilassa, nämä 
tärkeät asiat teollisuu-
desta. Koko ajan täytyy 
olla korvana ja kuunnel-
la monia tahoja, jolloin 
saadaan myönteinen rat-
kaisu asioihin. Viimei-
senä kaava-asiana, mikä 
on menossa eteenpäin, 
on Harjavallankadun ja 
Siltatien liikenneympy-
rän suunnittelu ja kaa-
voitus.

J Virtanen

Kaupungingeodeetti Jari Prehti

€urot omaan kaupunkiin, Harjavalta
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Sähkö-Salmi Ky
www.sahko-salmi.fi 

Suunnittelu  Asennus  Huolto

Kokonaisvaltaiset lämmitysjärjestelmäratkaisut
”avaimet käteen” -periaatteella

Ilmavesi- ja ilmalämpöpumput
Poistoilma- ja maalämpöpumput

Ammattitaidolla ja luotettavasti

Sähkö ja automaatio
Lämpöpumput ja kylmäkoneet

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät

Jari 040 503 3068      Joona 040 570 7699

M Y L LY

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

Tarjoukset voimassa to-su 5.-8.11.2015, ellei toisin mainita.

K-ruokamestarin pippuripihvitK-ruokamestarin pippuripihvit
naudan ulkofileestänaudan ulkofileestä
SuomiSuomi

19199900
KG 779595

KG

 Tuore lohifileeTuore lohifilee
Vakuumi, A-leikattu, NorjaVakuumi, A-leikattu, Norja
rajoitus 2 pkt/talousrajoitus 2 pkt/talous

Tuore kokonainen Tuore kokonainen 
kuhakuha
Suomi, Suomi, 
SÄÄVARAUS!SÄÄVARAUS!

Sarpi Juhla  
Kinuski ja suklaakakkuKinuski ja suklaakakku
580-650 g (15,23-17,06/kg)580-650 g (15,23-17,06/kg)

999090
KG

12129595
KG

VA I N  PA R A S T A  I S Ä L L E ,  O N N E A !

SUOMI

HERKKU-

TORILTA

HERKKU-

TORILTA

SUOMI

ILMAINEN 

FILEOINTI
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Lasinpesunestetiiviste
Pakkaskestävyys -30 oC.

1 litra 114-T1

3 litraa 114-T3

Suojapeitteet
Peitteet UV-suojattua materiaalia. 

Vahvuus 120 g/m2. Väri vihreä/hopea.

KAIKKI SAMAN KATON ALTA

Harjavalta, Revonkatu 7  puh. 02 674 4220  www.valtaosa.fi
Palvelemme arkisin klo 7.30-16.30  Varaosamyynti palvelee lauantaisin 9-13

VALTA    SA Oy

Kesä- ja talvirenkaat suoraan varastosta alle asennettuna!Kesä ja talvirenkaat suoraan varastosta alle asennettuna!

MEILLÄ TEET OIKEAN 
RENGASVALINNAN

 varaosat tarvikkeet
lisävarusteet kemikaalit
työkalut renkaat
vanteet kiinnitystarvikkeet
 raskaan kaluston erikoistyökalut 

 varaosat  

2 × 3 m, 6 m2 911-6 5,50

3 × 5 m, 15 m2 911-15 13,50

4 × 6 m, 24 m2 911-24 22,00

5 × 7 m, 35 m2 911-35 32,00

6 × 10 m, 60 m2 911-60 55,00

8 × 12 m, 96 m2 911-96 84,00

9 × 15 m, 135 m2 911-135 120,00

550
Suojapeitteet alk.

HUOLTO- JA KORJAUSPALVELU

5900

936 F6

UUTUUS

Akku 62 Ah
Täysin huoltovapaa SMF-akku varmistaa maksa-

maalisen virransaannin joka tilanteessa.
936-F62

200
1 l

520
3 l

1,73 /l

tilanteessa.

€urot omaan kaupunkiin, Harjavalta

Melkein 
45-vuotias voimanlähde
Harjavallan Naislaulajat täyttää ensi vuonna 45-vuotta. Se on edelleen vilkkaasti toi-
miva, virkeä kuoro, joka hakee jatkuvasti uusia haasteita. Tällä hetkellä toimimme 
Huittisten seudun kansalaisopiston opintoryhmänä ja kuoroa johtaa FM, musiikin-
opettaja Virpi Havia. Kuoron puheenjohtajana on toiminut jo yli 30 vuotta Pirkko-
Leena Saari. 

Harjavallan Naislaulajat 
on kuoro, jossa on hyvä 
olla. Harjoituksissa teh-
dään työtä tosissaan, 
mutta ei otsa rypyssä. 
Nauru raikaa ja huulet 
lentelevät ja taukojen 
aikana vilkas puheen-
sorina täyttää huoneen, 
kunnes taas ryhdytään 
tositoimiin laulujen pa-
rissa. Useissa tutkimuk-
sissa on kiistattomas-
ti näytetty toteen, että 
kuorolaulu on ihmiselle 
terveellistä sekä henki-
sesti että fyysisesti. Lau-
laminen sinänsä opettaa 
hengittämään oikein, se 
on myös fyysinen suori-
tus ja kuluttaa energiaa. 
Lisäksi kuorossamme 
sanat opetellaan ulkoa 
ja se auttaa pitämään ai-
votkin virkeänä.

 Nämä ihmiset viih-
tyvät yhdessä. Sen huo-
maa siitäkin, että har-
joitusten ulkopuolella 
pidettäviin yhteisiin il-
lanviettoihin osallistuu 
aina runsas joukko kuo-
rolaisia. Niissäkin laule-
taan, nauretaan paljon ja 
usein myös leikitään. 

Kuoro on osallistunut 
innokkaasti myös kuo-
rojenväliseen toimin-
taan. Käymme ahkerasti 
vuosittaisilla naiskuoro-
päivillä hakemassa uu-
sia virikkeitä ja oppeja. 
Viime vuonna osallis-
tuimme myös kuoro-
katselmukseen saadak-
semme tietoa, missä 
olemme hyviä ja mitä 
pitää parantaa. Meillä 
oli myös kirkkokonsert-
teja ja ne toimivat hyvin 

harjoituksina vuoden 
kohokohtaa, Italiassa 
pidettyjä kuorofestivaa-
leja varten. Lauloim-
me vanhoissa, ihanis-
sa kirkoissa muiden, 
eri maalaisten kuorojen 
kanssa ja esiinnyimme 
myös Venetsiassa Py-
hän Markuksen kap-
pelissa ja torilla. Tänä 
vuonna olemmekin ot-
taneet ohjelmistoomme 
vaihteeksi kevyempää 
musiikkia, tunnettu-
ja klassikkoiskelmiä ja 
suomalaista uutta nais-
kuoromusiikkia.  Tällä 
hetkellä harjoittelemme 
isänpäivänä Kokemä-
en Mieslaulajien kans-
sa sekä Kokemäellä että 
Harjavallassa pidettäviä 
konsertteja varten. Ensi 
vuonna onkin sitten Kuoro esiintymisasussa.

45-vuotiskonsertin vuo-
ro ja nyt jo valmistaudu-
taan innolla antamaan 
yleisölle mahdollisim-
man hyvä musiikkielä-
mys. 

Tulevaisuus näyttää 
valoisalta. Me olem-
me saaneet uusia, tai-
tavia laulajia riveihim-
me. Iloksemme heidän 
joukossaan on myös 
nuoria ja he ovat kaikki 
sopeutuneet joukkoom-
me erittäin hyvin. Kuo-
ro antaa voimaa arjen 
keskellä, harjoituksissa 
keskitytään laulamiseen 
ja muut asiat jäävät het-
keksi taka-alalle. Tämä 
on harrastus, joka antaa 
paljon: ystäviä, elämyk-
siä ja energiaa.   

Elina Niku

TAKSI HARJAVALLASSA
- Paarikuljetukset - pyörätuolikuljetukset 

sairaanhoitajan saattamana
- vammaispalvelukuljetukset

0400 799 329 Puh. 040 635 3909Puh. 040 635 3909

KATSO TARJOUKSET 
TAKASIVULTA!

HARJAVALTA Pienkatu 6  p. 02 674 3430
ULVILA  Tampereentie 88  p. 02 674 3433
 (vanha Saaren huoltoasema)

VARAUDU TALVEEN
Testimenestyjät meiltä!

Osta renkaat Rengasmarket rahoituksella 
1.10.–15.12.2015

MAKSA VASTA HELMIKUUSSA!

Avoinna ark. 8-17 

Hieman hiljaisemman 
jakson jälkeen Harja-
vallan Hakan toiminta 
on jälleen nousemassa 
ja monipuolistumassa. 
Viime aikoina on saatu 
uusia yhteistyö kump-
paneita. Porin aivovam-
ma yhdistyksen kans-
sa yhteisiä tapaamisia, 
joissa monia erilaisia 
liikuntalajeja, sekä boc-
cian harjoituksia ja kil-
pailuja.

Paikallisen vajaakun-
toisten kanssa on boc-
cia, saappaan-, ren-
kaan-, liitokiekkojen 
heittelyitä eri muodois-
sa harrastettu. Hakan 
ryhmiä käy välillä Po-
rissa ja porilaiset välil-
lä Harjavallassa. Hakan 
maja on saanut lisää 
käyttöä, ja vaikka sisä-

harjoitukset alkavat niin 
majalla toiminta myös 
jatkuu.

Kolmen muunkin pai-
kallisen yhdistyksen tai 
ryhmittymän kanssa on 
lisääntyvää toimintaa, 
tapaamisia, yhdessä olo-
ja, erilaista liikunta- ja 
kilpailutoimintaakin. 
Mm. reumayhdistys, 
SATA-EDU ja Urheilu-
kalastajien kanssa yh-
teistoiminta on lisäänty-
mässä.

Hyvät näkymät

Toimintakeskukses-
sa boccia harjoitukset 
ovat joka su klo 13.00 
ja ke klo 16.00 ja va-
jaakuntoisten liikun-
takerho monessa eri 
muodossa. Vinnarin 

koulussa sählyharjoi-
tukset ovat alkaneet lo-
kakuun alussa molem-
mille sukupuolille ja 
kaiken ikäisille. Luvas-
sa on myös syysvaellus 
kaikille avoimena sekä 
maastojuoksu kilpai-
luja ja "olympia" kil-
pailuja, joka käsittää 
leikkimielisiä liikunta-
lajeja. Tulevana talve-
na hiihtoa tullaan lisää-
mään.

Näkymät ovat Harja-
vallan Hakalla erittäin 
hyvät. Uusia jäseniä on 
tullut hyvin lisää, mutta 
silti on tilaa vielä uusil-
le kasvoille. Erityisesti 
toivotaan koko perhe-
kuntia mukaan.

"ikiliikkuja"

Harjavallan Hakan 
toiminta noususuunnassa

Lue veloituksetta netissä!
   www.best1.fi
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SYYSHINNOIN LOPUT
oksasilpurit, pensasleikkurit, 
moottorisahat, 
trimmerit, 
lehtipuhaltajat ...

SYYSTARJOUKSET JA
syyspoistoina 2015 mallit 

Kodintekniikka Mattilasta Harjavallasta

Kodintekniikka Mattila
Siltakatu 2, Harjavalta, puhelin 02 674 3400, www.teknisetmattila.fi

NYT MAHTAVA RAHOITUS KAMPANJA NYT MAHTAVA RAHOITUS KAMPANJA 
POLARIS-MÖNKIJÖIHIN!  POLARIS-MÖNKIJÖIHIN!  

Kannattaa kysyä myös muita rahoituksia!

Loput skootteritLoput skootterit
Syyspoistona!Syyspoistona!

SPORTSMAN 570 EFI FOREST 4X4 EUT
• pikakiinnitteinen Lock&Ride Glacier Pro   

152 cm puskulevysarja
• pikakiinnitteinen Lock&Ride tuulilasi
• kahva- ja peukalonlämmitin

9 490 € +tk
Pakettihinta

ETUSI ARVO

1 275 €

STIGA RUOHON-
LEIKKURIT, 

lykättävät mallit

VYÖ tai LIPPIS NYT 
PUOLEEN HINTAAN

4,90/kpl 
(Norm. 9,90)

Meiltä kameraasi 
Elisan liittymät!

ALAKERRAN TYHJENNYS 
Metsätalouden ym hoitolaitteista ja varaosista 

MOOTTORIPYÖRÄ- / 
MOPOVARUSTEET
takit / housut / hanskat / 
kypärät /ajosaappaat 

MOPO/SKOOTTERI- 
VARAOSAT 
(Derdi / Yamaha / Suzuki...)
Esim. jarrupalat, rattaat 
ja vaikka mitä...

-50% MOPON JA 
SKOOTTERIN 
ÖLJYT

-50%
-30%

SUPEREDULLISEEN SUPEREDULLISEEN 
POISTOHINTAANPOISTOHINTAAN  
ESITTELYKONEITA! ESITTELYKONEITA! 

TULE KATSOMAAN TULE KATSOMAAN 
MYYMÄLÄÄN!MYYMÄLÄÄN!1 KPL1 KPL

KIRAMIN KIRAMIN 
KYLPYTYNNYRITKYLPYTYNNYRIT
SYKSYN ERIKOISHINTAAN!SYKSYN ERIKOISHINTAAN!
Nopeat toimitukset!Nopeat toimitukset!

Nyt on Nyt on 
ihantellinen ihantellinen 
aika kylpeä!aika kylpeä!

Suositummat mallit 
Easy/cozy, myös 
muut mallit

Könic SAS-DVDODR31
RIISTAKAMERA MMS/GPRS 
12 megapikseliä, maastokuvioinen ja säänkes-
tävä kamera. Saat sen lähettämään kuvan kän-
nykkään mms-viestinä tai sähköpostina. 

Poistamme kaikki esillä olevat
POLKUPYÖRÄT 

S 

..)

Lisää tarjouksia 
Lisää tarjouksia 

myymälässä!myymälässä!

Kysy Kysy 
rahoitustamme!rahoitustamme!

269269,-,-
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Ravintola HakuninmäkiRavintola Hakuninmäki

Ravintola Hakuninmäki, Pyydyskatu 1, Harjavalta
puh 0400 731 571, www.ravintolahakuninmaki.fi

Tervetulo
a!

Isäinpäivälounas 8.11.2015 
Kattaukset klo 11.00, 13.00 ja 15.00

Hinta 25€ /hlö 
(lapset 4-12 v. 10€ ja alle 4 v. ilmaiseksi) 

Pöytävaraukset: puh. 0400 731 571

KAIKKI 
RAKENNUSALAN-

TYÖT  
Niin uudis- kuin 

peruskorjauskohteet 
koko Satakunnan alueella. 

Muista kotitalousvähennys.

JKS RAKENTAJAT OY

HARJAVALTA

0400 598197 
0400 951703

JKS RAKEEEEENNNNNNNTTTTTTAA

HHHAAAAA

0 
0 

HHHHHHHHHHHH

000000400
0400

  Uudisrakennukset
  Saneeraus- ja 

    purkutyöt
  Suunnittelu ja 

    rakennuspiirustukset
  Otsonointipalvelu

PIKAHUOLTO 
WENTJÄRVI
Pyykkialhonkatu 7, 
HARJAVALTA

  KATSASTUSHUOLLOT
  RUOSTEKORJAUKSET
  ÖLJYNVAIHDOT

040 535 0784

TMI RAKENNUSPALVELU 
WENTJÄRVI

Palvelemme arkisin ja 
viikonloppuisin klo 8-20

SEISAKKEENKATU 12, HARJAVALTA

Meiltä laaja valikoima talvirenkaita 
suoraan varastosta!

UUTUUS 
Paras valinta 
jäiselle tielle!
KUMHO WinterCraft 
ice NASTARENGAS
Erinomainen suoritus-
kyky optimaalisella 
nastojen asettelulla.

044 334 7120

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

Meiltä myös gluteenittomat 
tuotteet ja erikoiskahvit 

Kahvila Konditoria 
Jauhopojat 
T:mi Kirsti Vuorela 
Liikekeskus Harjavalta, puh 02 674 4246

kahvi 1€

Avoinna ma-pe 9.30-16.30
Puhelin 02 674 1314

• Kone- ja laakapesut
• kemiallisen/valko-

pyykin välitys 
• peittopesut

• matonkuteita myös
virkkaukseen

Pitopalvelua 
asiakkaan omissa tiloissa!

Tervetuloa lounaalle ark. 10.30-14
Tilauksesta pikkujoulu- ja 

jouluruuat sekä leivonnaiset.

040 931 1200
Huovinkatu 2, Harjavalta
Avoinna arkisin klo 8-15

93311 1200
SILTATIE 6, HARJAVALTA SILTATIE 6, HARJAVALTA 
02 674 25 3002 674 25 30

Syysuutta Keatonista, Syysuutta Keatonista, 
juhlaan ja arkeen.juhlaan ja arkeen.

Isälle lahjakortti! 
Signaalin lämpimiä 
neuleita hyvä valikoima

€urot omaan kaupunkiin, Harjavalta

Rengastarviketoimittaja 
VA-PA Tuote Oy on va-
littu Harjavallan vuoden 
yritykseksi. Harjavallan 
kaupungin Vuoden yri-
tys -palkinto on jaettu 
vuodesta 1977 alkaen.

VA-PA Tuotteen histo-
ria ulottuu vuoteen 1964, 
jolloin nykyisen yrittäjän 
Esa Pitkämäen isä Valto 
Pitkämäki alkoi valmis-
taa renkaiden vannepai-
noja. Toiminta käynnis-

Vannepainojen 
valmistaja palkittiin

tyi Harjavallankadulla, 
josta se siirtyi 1970-lu-
vulla Merstolaan. Nykyi-
sellä paikallaan Sieva-
rissa yritys on toiminut 
loppuvuodesta 1982.

Yrityksen asiakkaina 
on rengasliikkeitä maan-
laajuisesti. VA-PA Tuote 
Oy työllistää viisi työn-
tekijää.

Lähde:
Sydän-Satakunta

Yle Areenan ja Nelosen 
Ruutu-palvelun nettilähe-
tysten katselu antenniver-
kosta edellyttää uudehkoa 
älytelevisiota, joka on kyt-
ketty laajakaistaverkkoon. 
Palvelut toimivat pilotti-
vaiheessa lähes kaikilla 
Suomessa myynnissä ole-
villa älytelevisioilla sekä 
tietyillä vuosien 2013 ja 
2014 myydyissä tv-mal-
leissa.

Yle Areenan kokeiluvai-
heessa oleva palvelu toi-
mii kanavilla Yle TV1, 
Yle TV2, Yle Teema ja 
Yle Fem sekä Ylen HD-
muotoisilla kanavilla Yle 
TV1 HD, Yle TV2 HD ja 
Yle Fem HD. Yle Areenan 
HbbTV-palvelu (Hybrid 
Broadcast Broadband TV) 
on Ylen, Digitan ja Sofi a 
Digitalin yhteistyössä to-
teutettu pilottihanke.

Yle Areenan ja Nelosen 
Ruudun nettilähetykset 
antennitelevisioon

SUNNUNTAINA 8.11.2015
KLO 13 KOKEMÄEN KOULUKESKUKSEN 

AUDITORIO

Solisti Mauri Vesanto • Juontaja Juhani Merikallio

Kokemäen Mieslaulajatjohtajana dir. cant. Heikki HaulantoKokemäen kansalaisopisto

Harjavallan Naislaulajatjohtajana Virpi HaviaHuittisten seudun kansalaisopisto

ISÄNPÄIVÄN
VIIHDEKONSERTTI

LIPPU 15 €, SISÄLTÄÄ VÄLIAIKAKAHVIN
LIPPUJA ENNAKKOON

PASSIN KELLO JA KULTA OY:N
HARJAVALLAN JA KOKEMÄEN LIIKKEISSÄ

Bestseller myös 
Facebookissa!
Käy tykkäämässä! 
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Perunoita ”omasta maasta”, Hiitolasta
Toimittajalla oli ilo olla mu-
kana lokakuun viikonloppu-
na matkan, jonka tarkoituk-
sena oli käydä kuokkimassa 
potut vanhasta kotimaas-
ta, Hiitolasta. Matka Poris-
ta tehtiin Keskimatkojen 
bussilla, kuljettajana toi-
mi Jarmo ”Japi” Männistö, 
matkanjohtajana aina inno-
kas Raija Laaksonen. Osa 
ryhmästä jäi Viipuriin, lo-
put lähes 20 henkeä jatkoi 
matkaa Laatokan rannalle, 
Käkisalmeen. Majapaik-
kana ryhmälle oli Jelkinin 
Motelli, lähellä Tenkalah-
den urheilupyhättöä. Hiito-
la ryhmällä oli illalla suun-
nittelupalaveri, miten matka 
Hiitolaan tehdään, kuka tar-
vii ”taksia”, ketkä menevät 
kotiseudulle kävellen. Pai-
kalla oli tulkkina Natalia 
Gundyreva, jolla on vuosi-
en kokemus näistä asioista. 
Hiitola on entinen Suomen 
kunta Laatokan Karjalassa 
Neuvostoliitolle 1944 luo-
vutetulla alueella. Hiitolan 
asukasluku oli silloin 8 265. 
Hiitolalaisia on sijoitettu 
monien mutkien kautta pää-
osin Poriin ja sen 13 lähi-
kuntaan.

Lauantaiaamuna lähdet-
tiin, ensimmäinen kohde 
oli Hiitolan vanha hauta-
usmaa, minne vietiin muis-
toksi hautakynttilät, samalla 
tutustuttiin vanhan kirkon 
perustuksiin. Ensimmäiset 
ryhmäläiset lähtivät ”tak-
silla” sieltä vanhoille koti-
seuduilleen. Pääryhmä jat-
koi matkaa Asemankylän 
kautt. Rautatien yli ei pääs-
syt, koska siellä oli juna py-
säköitynä pitkän aikaa. Eri 
paikkoihin jätettiin porukoi-
ta ja Raija kertoi aikataulus-
ta, koska ovat taas paikalla. 

Tiurulasta siis lähikylä 
Nehvolaan, jossa viimei-
senä pysäkkinä oli Tattarin 
tyttöjen kotitienhaara, mistä 
loput matkalaiset jäivät bus-
sin kyydistä. Matkaa tyttö-
jen kotipaikalle oli alle kilo-
metrin, se mentiin kävellen. 
Tattarintytöt, Terttu Keto-
la, Airi Vihavainen ja Raija 
Laaksonen, sekä heidän lap-
suudenystävä Helena Leh-
tonen. Lisäksi perunaparo-
nit Jukka Hatanpää ja Pentti 
Rekola, jotka toimivat ke-
väällä istutettujen siemen-
pottujen kuokkamiehinä, 
saalis 25 siemenperunasta 

oli 3,330 kg, 84 perunaa. 
Perunan viljelystä on tullut 
jo traditio, sillä tämä oli jo 
neljäs vuosi, kun se tehtiin. 

Traditiota oli myös muu 
toiminta, pihakoivuun ripus-
tettiin kuvakansio, missä on 
kuva kotikoivusta talon vie-
ressä, talon perustuksia pai-
kalla ei enää ole, ne on kai-
vettu, kun on tarvittu soraa. 

Tattarin perheen viiri nostet-
tiin salkoon, nautittiin lasil-
liset samppanjaa ja sisu ka-
ramelleja, aikaa kului useita 
tunteja. Terttu Ketola näyt-
ti minulle vielä heidän piha-
alueensa lähellä olevat sota-
ajan poterot, alueella oli ollut 
kovia taisteluja sodan aikana.

Kierros vielä, haettiin 
muut matkalaiset kyytiin, 

useiden rautatie ylitysten 
jälkeen kohti Käkisalmea, 
jossa ruokailun ja saunan 
jälkeen muistelua päivän 
tapahtumista. Hyvin nuku-
tun yön jälkeen, matka jat-
kui kohti Viipuria. Matkalla 
keskustelin Raijan kanssa. 
Hän kehui porukkaa hyväk-
si, kaikki tuttuja ennestään, 
yhteishenki on loistava, kar-

jalainen huumori ja yhdes-
säolo. Mennen tullen py-
sähdyttiin Muolaassa, missä 
Japi keitti tzumpit ja naiset 
tarjoilivat karjalanpiirakoita 
ja voileipiä. Viipurissa vielä 
perinteiset kauppa- ja tori-
kierrokset ja aamulla kotio-
päin.

J Virtanen

Moniin postilaatikoihin ja 
-luukkuihin viime viikol-
la tipahtanut ekomaksu on 
hämmentänyt ihmisiä, var-
sinkin Kokemäellä, missä 
maksu ei ole aiemmin ollut 
käytössä. 

Ekomaksulla rahoitetaan 
hyötyjätteiden ja vaarallisen 
jätteen kerääminen ja käsit-
tely, sekä tiedottaminen ja 
jäteneuvonta, joita tehdään 
ihan liian vähän. Pitäisi asiat 
tiedottaa joka kunnan osalta 
erikseen. Kokemäellä kau-
punki on aiemmin rahoit-
tanut nämä palvelut, mutta 
niiden rahoittaminen eril-
lisellä maksulla on nyky-
ään lakisääteistä. Porin jä-
tehuollon yhtenäinen maksu 
on nyt käytössä 8 kunnan 
alueella, ja tänä vuonna se 
laajeni alueellamme Koke-
mäelle.

Nykyiset keräyspaikat py-
syvät Porin jätehuollon hoi-
dossa, ellei hyötyjätepistei-
siin tule päällekkäisyyksiä. 

Ekomaksua peritään eri 
suuruisena riippuen siitä, 

millaisessa asunnossa asuu. 
Miten suuri maksu miltäkin 
asumismuodolta peritään?

Omakotitaloissa ja alle 10 
asunnon kiinteistöissä mak-
su on 24,50 euroa vuodes-
sa asuntoa kohti. Kiinteis-
töissä, joissa asuntoja on 10 
tai enemmän, maksun suu-
ruus on 14 euroa vuodessa. 
Maksu on pienempi, kos-
ka isommat asuinkiinteistöt 
joutuvat lain mukaan järjes-
tämään itse lasi-, metalli- ja 
kartonkijätteen keräyksen. 
Vapaa-ajan asunnoille mak-
su on 11 euroa. 

Myös vaarallisen jätteen 
keräys, joita tehdään vuo-
sittain eri kunnissa, rahoite-
taan nykyään ekomaksulla. 

Onko kaikkien asukkai-
den tiedossa, mitä näihin jä-
tepisteisiin voi viedä, koska 
ainakin Nakkilassa mm. Pa-
loaseman edessä oleva piste 
näyttää paremminkin kaato-
paikalta, eikö valistusta voi-
si lisätä?

J Virtanen

Luvian koulukeskukseen ra-
kennettavan laajennusosan 
peruskivi muurattiin Lo-
kakuussa. Pääosassa olivat 
koululaiset, jotka aloittivat 
muurauksen.
Käynnissä on hankkeen toi-
nen osa, jossa koulukeskus 
saa uuden liikuntahallin, 
opetustiloja, valmistuskeit-
tiön, ruokasalin sekä hal-

Euran kunnanjohtaja Juha 
Majalahti esitti opetus- ja 
kasvatuslautakunnan esi-
tyksen mukaisesti maanan-
taina kokoontuneelle kun-
nanhallitukselle, että Euran 
yhteiskoulun ensi keväänä 
alkavaa remonttia laajenne-
taan koskemaan myös kou-
lun niin sanottua Savikon 
siipeä.

Aiemmin Savikon siiven 
remontin alkaminen on ol-
lut epävarmalla pohjalla, 
mutta nyt kunnanjohtaja 
esittää, että Euran yhteis-
koulun suunnittelutyötä jat-
ketaan Savikon siipeen vä-
littömästi sen jälkeen, kun 
nyt esillä olevan taide- ja 
taitoaineiden siipeä koske-
van remontin suunnittelutyö 
valmistuu.

Tavoitteena on, että yh-
teiskoulun Savikon puo-
leisen siiven peruskorjaus 
käynnistyy kesällä 2017. 
Tätä varten esitetään varat-

Kiukaisten VPK aikoo ra-
kentaa käyttöönsä uuden 
paloaseman, jos Palonsuo-
jelurahasto lähtee avusta-
maan hanketta riittävästi. 
60 vuotta vanhalla asemal-
la pärjätään, mutta sen tilat 
ovat epäkäytännölliset, ei-
vätkä vastaa tämän päivän 
työturvallisuusnormeja.

Mikäli kaikki menee 
suunnitellusti, voidaan ra-
kentaminen  alkaa ensi vuo-
den syksyllä. Kyseessä on 

Ekomaksu asiaa 

tavaksi suunnittelumäärä-
raha vuoden 2016 talous-
arvioon ja rakentamisen 
mahdollistavat määräraha-
varaukset suunnitelmavuo-
sille 2017 ja 2018.

Euran kunnanhallitus kä-
sittelee vielä valtuuston 
päätettäväksi menevää asiaa 
maanantain kokouksessaan.

Savikon siiven pienten 
luokkahuoneiden ongelmat 
ja erityisesti huono ilman-
vaihto ovat nostaneet Eu-
rassa esiin koulun rehtori, 
opettajakunta ja vanhem-
painyhdistykset, jotka ovat 
korostaneet, että Kiukais-
ten yhteiskoulun ja Euran 
yhteiskoulun yhdistämisen 
edellytyksenä on Savikon 
siiven korjaus. Kouluja esi-
tetään yhdistettäväksi syys-
lukukauden 2017 alusta al-
kaen.

Lähde: 
SK24

Luvian koulukeskuksen laajennus
linnon tiloja. Rakennus 
valmistuu ensi vuoden tou-
kokuussa.

Viime toukokuussa val-
mistui Liilan koulun pe-
ruskorjaus ja hankkeen 
kolmannessa vaiheessa pe-
ruskorjataan yläkoulun ra-
kennus. Koko hankkeen on 
tarkoitus valmistua vuonna 
2017.

yli 600 000 euron projekti. 
Paloaseman paikaksi suun-
niteltu peltotontti on Eura-
koskentien ja Köyliöntien 
risteyksen vieressä.

Toiveena on saada raken-
nus valmiiksi 2018 loppu-
kesällä ja julkaista aseman 
vihkiäisissä samalla VPK:n 
historiakirja, jota Juhani Vi-
hervuori parhaillaan työs-
tää.

Lähde: ASK

Kiukaisiin uusi paloasema?

Euran kouluremontti laajenee 
koskemaan Savikon siipeä
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Rakentajat ja remontoijat huomio! Rakentajan palstalta löytyy apu pieniin ja suuriin töihin!

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 64 048, 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
Korventie 3, Nakkila
0500 427 930
(02) 537 3864

rami.salo@netti.fi 

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

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

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

Petteri Granö, p. 044 028 5295

  PEPEN
MAALAUS

KAIKKI MAALAUS- JA 
RAKENNUSALAN TYÖT

Sorvaajantie 6
28800 Pori

Myynti: 0500 597 259 
tai 050 401 4784

JKS Rakentajat Oy 
Ammattitaitoista rakennus-

palvelua  Harjavalta 

KIMMO, p. 0400 598 197 
kimmo.jksrakentajatoy@gmail.com 

JANI, p. 0400 951 703 
jani.jksrakentajatoy@gmail.com

 020 447 64 0 
020 447 64 0

Betonia Satakuntaan!
Tilaukset puh. 020 447 6430

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

Ihana Isänpäiväbuffet
+ kahvi + kermakakku 
8.11. klo 12-17
Varaa pöytä!

Joulupöytä sunnuntaisin klo 12-15 
29.11., 6.12., 13.12. ja 20.12. 
Varaa pöytä!

Joululounas  klo 11-14 
11.12., 16.12., 17.12., 18.12., 
21.12. ja 22.12  
Varaa pöytä!

Syksyllä ja talvella 

Syksyllä ja talvella 

auki tilauksesta!
auki tilauksesta!

Lankoja Pimeneviin IltoihinLankoja Pimeneviin Iltoihin

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

Käsillätekijän paratiisi!
Avoinna
ark 9-17
la 9-14

Tarjoukset voimassa myymälässä 11.11.2015 asti!Tarjoukset voimassa myymälässä 11.11.2015 asti!

Drops ALPAKKAALPAKKA 2,752,75 €/50g
Muut Drops Alpakka -sekoitelangat -25% ale!-25% ale!
BIG FABELBIG FABEL sukkalanka yksiv. 44 €/100g, kirjavat 55 €
FLOWERFLOWER kukkalanka 1010 €/3 kerää 
Novita WOOLWOOL musta, petrooli ja beessi 2525 €/kg
  - Muut värit 30 €/kg
Viking BALDERBALDER 100% villa 1010 €/2 vyyhtiä

Olemme myös Tampereen 
messuilla 13.-15.11.2015
C-halli

Heijastavaa lankaa, uudet värit  -   Novitan uusin SukkalehtiHeijastavaa lankaa, uudet värit  -   Novitan uusin Sukkalehti

Leivomme juhliisi 
suussa sulavat leivonnaiset

tai valmistamme valmiit juhlat.

  Pitopaakarit

     Ansa ja Lempi
Loukkurantie 2

28450 Vanha Ulvila

(02) 538 3430, 
050 326 4540, 
050 337 2426 

www.ansajalempi.net

Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki
Varaukset ja tiedustelut: 

Taina Rajala, p. 040 152 2525

Vietä erilainen pikkujoulu!
Hyvä ruoka ja viihtyisä ympäristö
sopii myös matkailuryhmille!

* Erinomainen kokousten, koulutusten ja seminaarien pitopaikka 
* Salissa 5-50 hlö tilaisuudet tai pelkillä tuoleilla n. 100 hlö

*  Eri huoneita voi käyttää tarvittaessa myös ryhmätyötiloina
* Kartano sopii myös konserttien ja taidenäyttelyiden pitopaikaksi

SanssinkartanoSanssinkartano

Kannattaa tulla 
Kannattaa tulla 

kauempaakin!
kauempaakin!

02 826 0779, Lappi
www.akh.fi 

 Kaikenlaiset rakennustyöt
 Vaihtolavakuljetukset ja vuokraus
 Nostotyöt   Pienehköt metallityöt

Nakkilassa vietettiin 21. harmonikkaviikkoa 12.-18.10.2015. 
Lauantaina 17.10.15 Nakkilan liikuntahallilla kisattiin nuor-
ten harmonikkamestaruuksista. Sarjoja oli neljä; 8-vuotiaat ja 
nuoremmat, 9-10-vuotiaat, 11-13-vuotiaat sekä 14-16-vuoti-
aat. Kilpailijoita oli kaikkiaan 30 eri puolilta Suomea. Kilpai-
lun tuomaristo olivat harmonikkataiteilijat Alexander Losev, 
Henriikka Santamaa ja Elias Ukkonen. 

Kaikki kilpailijat saivat kunniakirjan sekä Nakkilan kunnan 
lahjoittaman mitalin.

NAKKILAN HARMONIKKAKILPAILUN 
TULOKSET:

SARJA 8-VUOTIAAT (palkitaan vain voit-
taja):

1. Hilla Salovaara, Ulvila ........... pisteet 133

SARJA 9-10-VUOTIAAT:

1. Ville Vehkalahti, Pori (Lavia)  pisteet 119
2. Anna Tukkimies, Vihti ........... pisteet 117
3. Aino Huovinen, Vihti ............. pisteet 116

SARJA 11-13-VUOTIAAT:

1. Pilvi Huhta, Vihti ................... pisteet 131
2. Emilia Jurvelin, Nivala .......... pisteet 115
3. Milla Jalas, Otalampi .............pisteet 111

SARJA 14-16-VUOTIAAT:

1. Kalle Vehkalahti, Pori (Lavia) .pisteet 111
2. Krista Savolainen, Pori ......... pisteet 106
3. Aino Grönman, Pomarkku .... pisteet 105

Nuorten harmonikkamestaruudet

MYYDÄÄN SEKAKLAPIA

Myös kotiinkuljetus 
kuuden pinomotin 

erissä
Puh. 0400 137 590
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ARTISTAN AUTOHUOLTO
Siilotie 3, 29250 Nakkila
Avoinna arkisin klo 8–16 tai sop. mukaan
puh. 050 4627288, Jussi Myllymäki.
autohuolto@artista.fi 
www.artistafi lmi.fi 

NYT SAAT AMMATTITAITOISTA

AUTOHUOLTOA

NAKKILASSA!

ARTISTAN AUTOHUOLTO

Henkilö-, pake   - ja matkailuautojen

huollot ja korjaukset hoituvat vuosien

kokemuksella!

Jakohihnan vaihdot, jarrutyöt,

katsastuskorjaukset sekä katsastuspalvelu,

pyörien suuntaukset (nelipyöräsuuntaus), 

renkaiden vaihdot, ruostevauriokorjaukset, 

vikakoodit ja öljynvaihdot.

Autamme myös tuulilasinpyyhkimien sekä 

ajovalopol   moiden vaihdossa.

Kysy myös pienkonekorjauksista.

Tulikivi uunimestari 
Markku Peltonen

0400 736 006
Vuolukiviset Tulikivi-uunit 

ja keraamiset uunit

myynti, huolto ja mittauspalvelu
MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!
Heinox-Hormit Oy

 TERÄSSISÄPIIPUT
 PIIPUNSADESUOJAT

 RAKENNUSPELTITYÖT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Lounaskahvila 
UNSCA CAFE
Harjulantie 6, Kullaa
Puh. 044 769 6453
Avoinna joka päivä

Poikkea maistuvalle
lounaalle tai 
munkkikahville

Vuokrattavana:
• 1+8 hengen pienoisbussi Ford Transit
• 1+5 hengen iso pakettiauto MB Sprinter
• 1+6 hengen kevytkuorma-auto Fiat Ducato (kuorma-autokortti)
• Pakettiauto MB Sprinter isolla tavaratilalla
• Kuljetustraileri ajoluiskilla ja vinssillä. Kantavuus 2000kg. 
   Saatavana myös katettuna 16m³.
• Hevostraileri kahdelle hevoselle

esim.
pakettiauto alk.

50€/vrk

www.mv-vuokraus.fi 
044 564 0582 | 044 577 3951

Pyydä
tarjous!

ULVILANULVILAN
KATTOPELLITYSKATTOPELLITYS

  Konesaumakatot
  0400 510 816
  0400 592 988

Kuljetus-Lepi OyKuljetus-Lepi Oy
Erikoiskuljetukset
Vaihtolavanosturit

Höyläämöntie 33, 28400 Ulvila
Puhelin 0400 722 191

MOOTTORIPYÖRISTÄ 
TALVIKAUDEN HUOLTO-

TARJOUS: 

--20% 20% 
KAIKISTA HUOLTO- 

JA KORJAUSTÖISTÄ.  

Meillä voit huollattaa myös 
mönkijät, moottorikelkat, 
mopot, sahat, lumilingot 

ja muut pienkoneet. 

AVOINNA ARKISIN KLO 9-17. MUULLOIN AUKI SOVITTAESSA.
Bikestoppi, Kuusiniementie 136, Harjavalta, 040 635 3909

ja muut pienkonneeteetet..

136 Harjavalta 040 66355 3939009136 Harjavalta 040 636355 3939009

Puh. 040 635 3909Puh. 040 635 3909

CS-310ES
• Luotettava saha yleiskäyttöön, 
• Moottori 30,5 cm3
• Teho 1,1 kW
• Paino 4,0 kg
• ES-kevytkäynnistys
• Moottorin ilman esipuhdistin
• Säädettävä öljypumppu
• Digitaalinen sytytysjärjestelmä

Rajoitettu erä
199€

(sh. 310€)

CS-352ES
• Kätevä saha harrastajalle ja 

yleiskäyttöön
• moottori 34 cm3
• Teho 1,3 kW
• Paino 4,0 kg
• ES-kevyt-

käynnistys
• Moottorin ilman 

esipuhdistin
• Säädettävä öljypumppu
• Digitaalinen sytytysjärjestelmä

Rajoitettu erä
249€
(sh. 355€)

• S
• DES

ha harrastajalle ja
ön
4 cm3
W
kg

lman 
n
ä ölj

Rajoitettu erä
249€

CS-390SX
• Luotettava ja kevyesti käynnistyvä 

ammattisaha paljon sahaavalle
• moottori 38,4 cm3
• Teho 1,9 kW
• Paino 4,5 kg
• Soft Start -kevytkäynnistys
• Magnesiumrunko
• Moottorin ilman esipuhdistin
• Säädettävä öljypumppu

Rajoitettu erä
399€

(sh. 499€)

y y
n sahaavalle

ynnistys

sipuhdistin
mppu

j
399€

(sh. 499€)

LAADUKKAAT JAPANILAISET
Tarjous voimassa tamikuuhun 2016 
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Liikkeessämme 

sähköpyörät koeajettavissa

MYÖSMYÖS 

TALVIKELEILLÄ

Voimassa 31.12. asti tai 
niin kauan kuin tavaraa 
riittää.

2 KETJUA
+1LAIPPA

39€

HUIPPU-
TARJOUS

Lohisto Ky
Nakkila, 040 911 0460

PolarVilla Oy
LISÄ-

ERISTYKSET!
Pyydä ilmainen 

arviointi!

P


