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EHDOKKAANA
NAKKILASSA

Mäkinen
Keijo, PS 

 
VAALILUPAUKSENI
• Tietoa, taitoa ja

tasapuolisuutta
• Lapset, nuoriso
• Sairaat ja van-

hukset
• Oikeutta ja järjes-

tystä
Ylen vaalikoneessa 

lisää ajatuksiani!

Malén Marja
liikkeenharjoittaja

Mielonen
Eero
yrittäjä

Mäenpää
Pertti
toimialapäällikkö,
paloinsinööri

Möller 
Susan
opiskelija

Niittumäki
Maire
e.o. pakkaaja

Nurmi Arto
opettaja

Palomäki
Markku
vartija

Pantsar
Juhani
kuljetusyrittäjä

Rantavalli
Ville
kirvesmies

Rinnemäki
Jorma
autonasentaja,
eläkeläinen

Rintala
Jukka
metsätalous-
insinööri

Saarelainen
Petri
järjestelmätuki

Salo Petri
tekninen johtaja

Salokangas
Tommi
yrittäjä

Salonen
Janne
yrittäjä

Seppä Kari
työnjohtaja

Suonpää
Tarja
turvallisuus-
asiantuntija

Takkunen
Jouko
panostaja

Teeri Arja
puutarhuri

Uimaluoto
Terttu
omaishoitaja

Virtanen
Taina
toimistosihteeri

Aho Petri
opiskelija, 
kauppias

Arola Raili
palvelusihteeri

Friman Jani
LVI-asentaja

Gustafsson 
Markku
yksitysetsivä

Heino Janne
lähihoitaja

Heino Jouko
eläkeläinen

Huru Petri
palomies

Jalonen Ari
kansanedustaja

Huhtasaari 
Laura
erityisopettaja

Jalava
Tuomas
opiskelija

Jokinen
Marja-Leena
tekninen myyjä

Järvinen
Marko
prosessityöntekijä,
työsuojeluvaltuutettu

Kangasoja
Mikko
tuotantotaloud. ins.,
DI-opiskelija

Kiiskinen
Eija
e.o. terveyden-
hoitaja, työnohjaaja

Koivunen
Sinikka
kodinhoitaja,
eläkeläinen

Koivunen 
Tapio
rakennusmies,
autonkuljettaja

Korkeamäki
Erno
varastotyöntekijä,
luottamusmies

Kortell
Marja
lähihoitaja,
osastosihteeri

Laaksonen
Markku
metallimies

Laiho
Ville-Petteri
järjestyksenvalvoja,
varastomies

Lehtisalo
Reino
hitsaaja

Lehto Reijo
toimitusjohtaja,
eläkeläinen

Lehtonen
Antti
sähköinsinööri

Lindfors Ari
eläkeläinen

Läntinen
Ismo
valmentaja

Nakkilan
valtuustoon

Hintsala
Aarne Kesk.  

VAALILUPAUKSENI
1. Nakkilan kunnan tiuk-

ka talouden hoito .
2. terveyspalvelut julki-

selta sektorilta .
3. tasapuolinen kaavoitus 
4. viemäriverkoston 

rakentaminen myös 
reuna-alueille
Ylen vaalikoneessa 

lisää ajatuksiani!
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Nyt kannattaa
katsastaa

Henkilö- ja paketti-
auton määräaikais-
katsastus 46 € + 
päästömittaus.

alk.
46€

Korjuuntie 17-19, 
28360 Pori,

p. (02) 529 9950

Palvelemme ma-pe 8.30-16.30

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

Satakunnankatu 33-35, Pori, p. 044 505 0580

 Arkisin 8-17, la 9-14

Akku- ja työkaluasioissa palvelee

 L
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Palveluitamme ovat myös
 betonin kuljetus ja siirto 

 maansiirtopalvelut
 vaarallisten aineiden kuljetus 
 auraus ja tien kunnossapito

 muut tieliikenteen, teollisuuden 
ja rakennuksen monialapalvelut

Me toimimme vankalla ammattitaidolla ja
vuosien tuomalla kokemuksella!

Tervetuloa asiakkaaksemme!
MEKU - Merstolan Kuljetus Oy
Harjavallankatu 3, 29200 Harjavalta

puh. 0400 780 432, faksi (02) 674 1633
meku@merstolankuljetus.fi 

www. merstolankuljetus.fi

Suoritamme betoniantura- ja laatta- 
valut sekä lattiavalut.
Annamme valuista kiinteän hinnan!
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TAPAHTUMIAOnko järkee vai ei?

Painos: n. 40 000 kpl

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

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

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

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

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:

Maisan paja
p. 040 503 6149
info@maisanpaja.info
Painopaikka: 
Allatum Oy

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

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

Ilmestymispäivät

ke 24.10. 2012
ke 7.11. 2012
ke 21.11.2012
ke 5.12. 2012
ke 19.12. 2012

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/
COVIRE OY

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

sataeuro@jippii.fi 

€

Asianajajia

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistot

Viestintä, mainonta

**********Meillä Meillä PALVELLAAN

Lakitoimisto Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

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

www.karipessi.fi 
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

Kuukausihinnat 

MeilläPALVELLAAN-palstalla: 

1 palsta x30mm: 35€, 1x20 mm: 25€. 

2x30 mm: 60€. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 23%. 

 

Vuodet vierivät

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

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

On tullut kaksi virstanpyl-
västä täyteen, 50 vuotta on 
kulunut siitä kun ensim-
mäinen James Bond 007 
elokuva näki päivänvalon, 
ja Beatles bändi julkai-
si ensimmäisen singlensä 
”Love Me Do”.

Love Me Do äänitet-
tiin itse asiassa kolmasti: 
Ensin alkuperäisen rum-
pali Pete Bestin kanssa 
kesäkuussa 1962, sitten 
tuoreeltaan yhtyeeseen 
liittyneen Ringo Star-
rin kanssa syyskuussa, ja 
viikkoa myöhemmin vielä 
sessiorumpali Andy Whi-
ten kanssa. Lopullisel-
le sinkulle päätyi Ringon 
soittama versio.

Ei kahta ilman 
kolmatta
Mikään ei kuitenkaan ole 
muuttunut noista ajois-
ta, mutta kuitenkin, kävi 
menneenä viikkona it-
selleni seuraavaa: En-
sin meni tietokone rikki, 
seuraavana päivänä läh-
ti puhelimestani noin 150 
ihmisen tiedot ja puhelin-
numerot. Näitä juttuja 50 
vuotta takaisin ei ollut, 
mutta nyt ne on isoja asi-
oita korvattavaksi. Ja kun 
vanhassa sananlaskussa 
sanotaan ”harvoin kahta 
ilman kolmatta”, niin per-
jantai-iltapäivällä, kaksi 
päivää yhtäjaksoisesti sa-
taessa, yrityksemme ala-
kerran tiloja joutui tulvan 
alle, isommalta katastro-
fi lta kuitenkin vältyttiin, 
nopean toiminnan ansios-
ta. Kaverin uppopumpul-
la ja hiekkakuormalla, 
joka levitettiin kaivinko-
neen kanssa valliksi ra-
kennuksen ja Tattaran-jo-
en väliin, mutta kuitenkin 
veden pinta nousi sentti 

sentiltä. Ei auttanut muuta 
kuin soittaa hätäkeskuk-
seen, josta nopean tiedon 
saaneena Nakkilan Vpk:n 
pojat toivat tehokkaan up-
popumpun, jolloin saa-
tiin mieltä rauhoitettua, ja 
päästiin yöunille. Ja tilan-
ne oli aamulla vielä seis, 
mutta pikkuhiljaa veden 
pinta alkoi laskea. Kiitos 
muuten VPK:lle.  

Ei ministeri 
turhanpäiten käy
Viikon päästä 17.10. alkaa 
kunnallisvaalien ennakko-
äänestys, kaikki joukolla 
äänestämään ja vaikutta-
maan oman alueensa val-
tuustojen koostumukseen. 
Laskin laskurilla, mikä 
minun osuuteni on Ete-
lä-Euroopan maiden 10 
miljardin tuesta. Ei teh-
nyt paljoakaan, vähän yli 
175 € se teki, mutta kun 
sen kertoo asukasmääräl-
lä, niin Nakkilan osalta se 
tekee noin  1 miljoona eu-
roa. Porin osalta se tekee 
jo noin 14 miljoonaa eu-
roa ja jos tuen määrä on 
30 miljardia, niin summat 
muuttuvatkin jo toisen-
laisiksi. Nakkilan summa 
nousee 3 miljoonaan ja 
Porin osalta summa me-
nee yli 40 miljoonan eu-
ron.

Joku vielä kehtaa sa-
noa, ettei kunta-vaaleilla 
ole mitään tekemistä ete-
län valtioiden tuen kans-
sa. Kyllä se on kaikki pois 
maakunnista, mitä sinne 
lähetetään. Ei se ministe-
ri Virkkunen täällä turhan 
päiten käy. Kyllä se on lä-
hetetty tekemään kuntien 
pakkoliitoksia ja painosta-
maan kuntapäättäjiä.

J Virtanen 

Juhlissa mukana, s. 4-8

Bestseller-lehden
lukijakilpailun voittajat!
Arvoimme 2 kpl 50 euron lahjakort-
teja käytettäväksi jossakin Bestseller 
14/2012 -lehden Juhlissa MukanaJuhlissa Mukana 
-sivuilla ilmoittaneista yrityksistä.
Runsaasta osallistujajoukosta arvot-
tiin voittajiksi: Minna Jokinen, joka haluaa 
lahjakortin Siniseen Unelmaan Harjavaltaan 
ja Marja Häkli 
joka haluaa lahja-
kortin Kartanon 
Hiushuoneeseen 
Poriin.
Onnea voittajille!

stujaj
inna Jokinen, j

n Unelmaan Harjavalta

a-

en 

e!

HARJAVALTA
Sitkeä Sivellin - Harjaval-
lan Seudun Taideseuran 
40-vuotisjuhlanäyttely
15.10.-18.11.2012 Emil 
Cedercreutzin museo.

KOKEMÄKI 

Kokemäen taideseuran 
näyttely
1.-19.10.2012 Kokemäen 
kaupunginkirjasto.

Tuomaalan 4H-kerho
15.10.2012 klo 17-18 
Tuomaalan koulun piha-
piirin punainen koulu.Tule 
mukaan yhteiseen moni-
toimikerhoon! "Kerhopäi-
vät joka toinen maanantai 
3.9., 17.9. 1.10., 15.10., 
29.10. 12.11., 26.11.

Satakunnan kulttuuri-
ympäristöt eilen, tänään, 
huomenna -näyttely
22.10.-9.11.2012 Koke-
mäen kaupunginkirjasto. 
Satakunnan museon järjes-
tämä näyttely.

LUVIA

Runojen ja musiikin ilta
9.10.2012 klo 18 Perän-
kylän suuli. Runoja lau-
sumassa: Tuula-Marja 
Sainio, Paula Hermonen 
ja Ritva Kuusinen. Irlanti-
laishenkistä musiikkia.

Kynttilähartaus
9.10.2012 klo 21 Kappe-
li, Luvia. Kynttilähartau-
den toimittaa kirkkoherra 
Tapio Seppälä ja kanttori 
Uolevi Kotilehto. 

Kirjastomme mystinen ilta
10.10.2012 klo 16 Luvian 
kunnankirjasto. Musiikkia 
taiteeksi -lasten taidenäytte-
ly sai alkunsa Luvian seura-
kunnan ja vapaa-aikatoimen 
nuorten KESIS –leirillä.
Klo 17 Satunurkkaan saa-
puu Teatterisuuli 125:n 
satujen täti Kaisa Castrén 
lukemaan lapsille.
Klo 18 Kaikki on vinksin 
vonksin tai ainakin heikun 
heikun. Paikalla muskari-
tätimme Kristiina Kivini ja 
hänen tyttärensä Milla.

Smoke on the Water
10.10.2012 klo 18 Hannin-
kylän nuorisotalo. Luvian 
VPK ry järjestää nuorisota-
lolla ainutlaatuisen tilaisuu-
den 7-9 luokkalaisille oppi-
laillemme. 

Taskulamppu ilta
10.10.2012 klo 18:30 Vedon 
maja. Ohjelmassa mm. seik-
kailurata, tikkupullien pais-
toa, hartaus illan pimetessä. 
Mukaan omat taskulamput, 
säänmukainen vaatetus.

Pimeän jumppa
11.10.2012 klo 18 Seuro-
jentalo Tasala. Pimeän jum-
pan ajatuksena on valaista 
ainoastaan ohjaaja ja sam-
muttaa liikuntasalista muu-
ten valot pois. 

Ilon ja Valon Juhla
19.10.2012 klo 18 Laitaka-
rin Satama. Ilon ja Valon 
juhla alkaa lyhtykulkueella, 
joka tuo ilon ja valon kat-
sojille.

NAKKILA
Harmonikkaviikko
8.-14.10.2012 Nakkila. Har-
monikkaviikolla mm. lasten 
ja nuorten harmonikkakil-
pailut sekä viikon päättää 
sunnuntaina 14.10. järjestet-
tävä Pääkonsertti.

Oscholares! -keskiajan 
teinilauluja -konsertti
21.10.2012 klo 13 Villilän 
kartano. Fioretto Ensemble 
on vauhdikas keskiajan ja 
renesanssin musiikkiin eri-
koistunut ammattilaistrio. 

PORI

Seniorien suunnistus ny-
kytaiteeseen
10.10.2012 klo 14 Porin tai-
demuseo.  

Porin taidemuseo. Satelli-
te Platform.
10.10.2012 klo 18:30 Po-
rin taidemuseo, luentosali 
2 krs. Satellite Platform on 
uudenlainen taiteen kehitys-
alusta.

Tiedottamisen peli-
kenttä Satakunnassa 
- Näkökulmia avoimen 
korkeakouluopintojen tie-
dottamiseen, Linjakkaasti 
III-hanke
12.10.2012 klo 9:30 Ravin-
tola Liisapuisto (auditorio, 
Liisankatu 20). Seminaa-
rissa pohditaan millaista on 
hyvä avoimen korkeakoulu-
opintojen tiedottaminen. 

Ikäihmisten ohjelmallinen 

aamupäivätapahtuma
12.10.2012 klo 10 Sata-
kunnan yhteisökeskus. 
Tilaisuus on osa valtakun-
nallisen vanhusviikon oh-
jelmistoa. Kaikille ikäih-
misille avoin ohjelmallinen 
tapahtuma.

Parantavat chakrakristal-
lit kurssi .Opi hoitamaan 
kehoasi kivien energialla.
12.10.2012 klo 17 Hoitola 
Balanssi. Tervetuloa oppi-
maan kivillä hoitamista. 

KIRPPIS
13.10.2012 klo 10 Päiväkoti 
Mesikämmen. (Vellikellon-
tie 1)

Lumoava villa
13.-14.10.2012 Raken-
nuskulttuuritalo Toivo ja 
Korsmanin talo. Järj. Porin 
taide- ja taideteollisuusyh-
distys ry. Tarkemmat tiedot 
Toivon nettisivuilta lähem-
pänä ajankohtaa.

Aikuisen ja lapsen satu-
tuokio esperanton kielellä
13.10.2012 klo 12 Porin 
seudun kansalaisopisto, 
Friskaamo. Tervetuloa ai-
kuisen ja lapsen yhteiseen 
satutuokioon esperanton 
kielellä! Aluksi lyhyt liikun-
tatuokio musiikin tahdissa.

Lasten Liikuntamaa
14.10.2012 klo 15 Porin 
Karhuhalli. Vapaata, vauh-
dikasta ja monipuolista per-
heliikuntaa Karhuhallissa 
sunnuntai-iltapäivisin. 

Lehti luettavissa myös netissä:
www.turist.fi/bestseller

Lehmuskallio
Maria
Puhtaushuoltaja

L
M
P

6767 Mäkelä
Kirsi
Lähihoitaja

M
K
L

6969

Jhl: n  os. 374

Ehdokkaat Nakkilan
kunnanvaltuustoon.
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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

HAUTAKIVET

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

YM. KIVIALAN TYÖT
SUORAAN
KIVIVEISTÄMÖLTÄ
KYLÄSAARESTA

Vuokrattavana
HARJAVALLASSA LIIKETILAA

parhaalla liikepaikalla liikekeskuksessa

90 m2, 140m2, 180m2
tilat yhdistettävissä.

www.eloyhtiot.fi , 0400 524 725

Loma-Raiso
Hietaluomantie 272, 39930 KARVIA
Puh. 040 568 2768

• Maukasta kotiruokaa
• Siisti, savuton ravintola 90 hengelle
• A-oikeudet, yöpymismahdollisuudet
• Ohjelmapalvelut toiveittenne mukaan
• Vanha könkässä oleva joulupukki

Haluatko tarjota henkilö-Haluatko tarjota henkilö-
kunnalle tai ystävillekunnalle tai ystäville
iloisen pikkujoulun? iloisen pikkujoulun? 

Tulkaa Loma-Raisoon keskelleTulkaa Loma-Raisoon keskelle
 idyllistä maalaismaisemaa! idyllistä maalaismaisemaa!

www.lomaraiso.com

Tutustukaa myös 
Tutustukaa myös 

tunnelmalliseen 
tunnelmalliseen 

perhejoulupakettiin!
perhejoulupakettiin!

11.3.1956 Bensiinivar-
tio totesi, ettei Mäntyvaara 
noudata valtiovallan mää-
räyksiä. Lakkovahdit il-
moittivat, että auto EX-316 
ei saanut bensaa, vaikka 
kuljettajalla oli Porin lakko-
toimi-kunnan antama lupa 
sairaskuljetukseen. Tämä 
vuoksi otettiin yhteyttä apu-
laisnimismieheen, joka vas-
tasi, että kantelu on provo-
kaatiota, ja että hänellä ei 
ole ohjeita tällaisia tapauk-
sia var-ten. Apulaisnimis-
mies ilmoitti, että asia ei 
anna aihetta toimenpiteisiin 
hänen taholtaan. Pää-tettiin 
lähettää hiihtopartioita 12.3. 
Harjavallan metsätyömaille. 
Keskuslakkotoimikunta otti 
selvää rikkuruusilmoituksis-
ta, niistä osa todettiin perät-
tömiksi ja osa rikkureista oli 
luvannut luopua töistä. Kes-
kuslakkotoimikunta keskus-
teli myös mahdollisuudesta, 
että sellaiset työläi-set, jot-
ka ovat lakon ulkopuolella, 
lahjoittaisivat 30 % palkas-
taan lakkotaistelun avusta-
misek-si. Asia päätettiin esi-
tellä eri lakkotoimikunnille. 
(HAP:n pöytäkirja nro 2.) 

12.3.1956 Merstolan lakko-
vahdit ilmoittivat, että Ruu-
susen työnjohtajan kellaris-

sa ei työskentele ketään, ja 
että tehtailla vallitsee täysi 
hiljaisuus. Työnjohtaja Hyt-
tinen voimalaitoksel-ta ker-
toi, että kovien yöpakkasten 
johdosta autotallia täytyy 
lämmittää. Aamulla olivat 
tallilta olleet puut lopussa, 
ja tämän vuoksi he siirsi-
vät puita tallilta ja lapioivat 
sen eteen kertyneen lumen 
pois. Tämä työ oli tilapäinen 
ja loppui siihen. Muita töi-
tä ei ole tehty. Hyttinen teki 
ilmoituksen siksi, että jos 
joku ilmoittaa tehdystä työs-
tä, keskuslakkotoimikunta 
on ennakolta tietoinen asi-
asta. Hugo Kivinen Pirilästä 
kertoi, että Rauma-Repola 
yrittää todennäköisesti au-
rata tietä metsään. Auraus-
auton mukana oli ollut 6 tai 
7 miestä. Samaan aikaan 
tuli maini-tun yhtymän her-
roja henkilöautolla paikal-
le, mukana myös yhtymän 
piirijohtaja Mattila. Piri-
län partio oli tällöin jo ehti-
nyt lähteä metsätyömaalle. 
(HAP:n pöytäkirja nro 2.) 

Klo 10.00 pidettiin Har-
javallan Työväentalolla 
Keskuslakkotoimikunnan 
järjestämä tie-dotus- ja kes-
kustelutilaisuus. Tilaisuu-
teen oli saapunut runsaas-
ti lakkolaisia, arviolta noin 

Moni-ilmeinen 
yleislakko
Harjavallan Ammatillinen Paikallisjärjestö lakon organi-
saattorina 1.3. – 19.3.1956.  
Kokouspöytäkirjamerkintöjen ja lakkomuistion mukaan 
kirjoittanut Auvo Lampinen (Jatkoa numerosta 12/2012)

425 henkeä. V. Kärkkäinen 
piti katsauksen lakkotilan-
teesta. Puheenvuoroja käy-
tettiin erittäin run-saasti ja 
kaikista kävi ilmi järkky-
mätön taistelutahto ja eh-
doton pyrkimys lopulliseen 
voittoon. Koska Satakun-
nan Kansan katsottiin levit-
tävän uutispalvelunsa kaut-
ta röyhkeitä valheita ja 34 
sen lähteneen taistelemaan 
työläisiä vastaan, päättivät 
Satakunnan Kansan tilan-
neet lakkolai-set irtisanoa 
tilauksensa kuluvaksi vuo-
deksi. Päätös otettiin vas-
taan suosionosoituksin. Ko-
ko-usväelle ilmoitettiin, että 
viime torstaina pidettyjen 
jäätanssien tuotto käytetään 
lakkolaisten avustamiseen. 
Kokous paheksui samalla 
sitä, että Harjavaltalaiset 
poliisit ottivat jäätansseis-
sa käynnistään täyden mak-
sun. Lakkokokouksessa 
läsnä olleet lakkolaiset täyt-
tivät vapaaehtoi-sesti polii-
sien lakkokassaan tekemän 
loven. Kokouksessa tehty 
keräys tuotti 5 882 mk, joka 
oli huomattavasti enem-
män kuin poliisien ottama 
maksu. SKDL:n Havingin 
yhdistys lahjoitti lauantain 
tuoton yli 4 000 mk lak-
kolaisten avustamiseen ja 
Harjavallan Sos. dem. työ-
väenyh-distys antoi kova-
äänislaitteensa ja Työväen-
talon maksutta lakkolaisten 
käyttöön lakon ajaksi. 

Outokumpu Oy oli 
lähtenyt aikaisemmis-
ta sopimuksista poiketen 
tekemään sellaisia toi-men-
piteitä, jotka mahdollisesti 
voivat aiheuttaa lakon lo-
puttua työttömyyttä osal-

le työnteki-jöistä. Tämän 
vuoksi lakkokokous päät-
ti lähettää Kuparitehtaan 
johdon puheille lähetystön 
esittämään työntekijöiden 
kantana sen, ettei tällaisia 
työttömyyteen johtavia toi-
menpiteitä tulla hyväksy-
mään. Kokouksen päätyt-
tyä lähti noin 20-miehinen 
polkupyöräpartio Kettulan 
tien varrella oleville met-
sätyömaille. Työt pysäytet-
tiin partion käynnin johdos-
ta. Pirilän met-sätyömaille 
lähetettiin kahdenkymme-
nen miehen hiihtopartio, 
tästä huolimatta työt siellä 
jäi-vät osittain jatkumaan. 
Noin klo 13.30 lähti viiden 
henkilöauton autopartio Jä-
rilän tiilitehtaal-le, jossa 
työt oli kuitenkin silloin eh-
ditty keskeyttämään. Partio 
jatkoi sieltä matkaansa Pei-
pohjan ratatyömaalle, jossa 
työt oli lopetettu noin tun-
tia aikaisemmin. Peipohjan 
kiviveistä-möllä käydes-
sään partio havaitsi joitakin 
työnhaluisia miehiä. Po-
liisitkin saapuivat paikalle 
Mustalla Maijallaan mut-
ta totesivat kaiken sujuvan 
rauhallisesti. (HAP:n pöy-
täkirja nro 2.) 

 
Yleislakon vaiheista kerrotaan 
lisää seuraavissa numeroissa.

86
Jarkko 
VIRTANEN

Vaikuta Nakkilan asioihin,
valitse Virtanen valtuustoon!

87
Jarmo 
VIRTANEN

”Pojasta polvi parempi!”

Vuosien kokemus 
kouluvaikuttamisessa.

16 vuotta valtuusto-
kokemusta.

 ”Jartti, ruman

 komea mies”

Järki tallella!

HYVÄ
KUNTAVAALI-

EHDOKAS!
Muistathan varata ilmoitustilasi
Keski-Satakunnan uusimmasta

ja laajalevikkisimmästä
markkinointi- ja tiedotuslehdestä!

Kattava, luotettava ja edullinen me-
dia kaikkeen ilmoittamiseen!
Soita! Kerromme lisää:

0500 597 259
�����������	�	


���������

RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
     www.

HAJOTTAMO
                                    .com
Nakkila, p. (02) 537 3423
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eTangot notkuvat satoja syysuutuuksia

arkeen ja juhlaan. Myös isoja kokoja.

Tervetuloa palveltavaksi.

Tellemode
Kauppakatu 9
26100 Rauma
Puhelin (02) 822 3244

Tätä
ilmoitusta

vastaan 10.-16.10. 

-15%
79 Sari

KALLIOKORPI

81 Kari 
KURRI

80 Olli 
KUMPULAINEN

82 Virpi 
MIKOLA

84 Marko 
NIEMINEN

83 Keijo 
MÄKINEN

85 Kari 
SULONEN

87 Jarmo 
VIRTANEN

86 Jarkko 
VIRTANEN

Nakkilan Perussuomalaiset ry

Kunta Kuntoon!
Sinulla on valta vaaleissa!

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

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

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

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

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

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

puhelin 0500 597 259

Kotiin kuljetus

Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

ILMAISEKSI

Poriin ja
Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakuntaan!
Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Perinteiset Nahkiaismark-
kinat pidettiin hyvän sään 
aikana Nakkilassa syys-
kuun viimeisenä sunnun-
taina. Nahkiais-syönnin 
nopeuskilpailun SM-kisan 
voitti ylivoimaisesti Ta-
pio Tuohiniemi, toinen sija 
meni Jesse Salmiselle. 

Nahkiaisparonit tarek-
si valittiin tänä vuonna 

Nahkiaismarkkinat 
perinteisin menoin

LiigaEuran Maajoukkue-
lentopalloilija Pauliina 
Vilponen, jolla on juuret 
Nakkilassa. Poliittiset puo-
lueet ja kansanedustajat oli-
vat näkyvästi esillä, bonga-
sin paikalta muun muassa 
seuraavat: Anne Holmlund, 
Timo Kalli, Jari Myllykos-
ki, Anssi Joutsenlahti ja Ari 
Jalonen. 

Oli Keppihevos näyttely, 
jossa paras keppihevonen 
palkittiin. Uutena kuntoilu-
muotona oli Keppi-hevonen 
kirvoittelu, johon osallis-
tui 3-jäseniset puoluejouk-
kueet- Kisan ylivoimaisen 
voiton vei Nakkilan Perus-
suomalaisten joukkue. 

J Virtanen 

Markkinoilla riitti väkeä ja näin vaalien alla poliittiset puolueet olivat näkyvästi esillä.

Tuore Nahkiaisparoonitar Pauliina Vilponen kasvattajaseuransa Nakkilan Patereiden edustajien onniteltavana.

Nakkilan Perussuomalaisten voittoisa joukkue ratsuineen median myllytyksessä.
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Porin VaihtoKaluste
Satakunnan suurin huonekalumyymälä - yli 7000m 2

                           

OSTA NYT - 
MAKSA VASTA 

JOULUKUUSSA!

KORKO 0 %
KULUT 0 €

UUSI 
LAULUMAA

-LEHTI
JAOSSA!

HETI VARASTOSTA!
RUNSAASTI SOHVIA, PATJOJA, RUOKAILURYHMIÄ VAIKKA HETI MUKAAN!

Vuodesohva joustinpatjalla
 ja mihin hintaan!!

- muotivärit: tumman- ja vaaleanharmaa

 (995,-)

Shokkihintaan!

Leveä SINA - vuodesohva

USKOMATON MÄÄRÄ ERILAISIA TUOTTEITA HETI MUKAAN JA 

SHOKKIHINTAAN!
EVERTON - sohvakalusto

 (999,-)

Yhteishintaan!

- 2 + 3 istuttavat sohvat
- BONDED NAHKAA
- tausta kn

-50%

HETI MUKAAN!

SHOKKIHINNOIN!

RUOKAPÖYTÄ 140 x 90 cm 
 - Kiiltävää valkoiseksi maalattua     
   

NEW YORKER -ruokailuryhmä

TUOLI
  99,-                      299,-

HETI MUKAAN!

HETI 
MUKAAN!

KOTIMAINEN SATU - runkopatja
- Petauspatja ja jalat kuuluvat hintaan
- ISO KOKO 120x200
- tyylikäs musta verhoilu

HETI 
MUKAAN!

unkopatja
uvat hintaan

 (471,-)

Shokkihintaan!

Upea ENZO - kulmasohva divaanilla
- RECLINER - mekanismi (jalkarahi nousee istuimen eteen)
- hienoa nahkaa, tausta kn

Heti mukaan!

JÄRJETTÖMÄN EDULLISTA! TULE TUTUSTUMAAN PAIKAN PÄÄLLE!

TÄMÄ ERÄ!

Upea nahkainen SÄÄTÖSOHVA LEPOTUOLEILLA
- säädöt toimivat pehmeästi sähköisesti
- useita värejä

 (2990,-)

Sohva + 2 lepotuolia

HETI MUKAAN!

-20%
U - jättikulmadivaani
- leveys 330 cm!!
- väri: musta

 (1690,-)

Lisäerä!

KUUTIO-rahi

HETI MUKAAN!

HETI 
MUKAAN!



6

Bestseller 15/2012

Jartin Jurinat
Kovalaiselta vietiin ajoai-
kaa
”Sama se, ajoaika tai ei, tilan-
ne ei siitt paran.”

Suomalaista kouluruokaa 
New Yorkin MoMassa
”Pitkät kuljetukset, mahtaaks 
oike fi nairil”

Viikon pähkinä: Apina

”Vois olla vaikk jok viikk”

Kreikka toteaa taas rahojen 
loppuvan
”Se o aika helppo juttu, ilmoit-
ta vaa Urpilaisell, lähettä lisä”

Clio-perhe kasvoi farmari-
mallilla
”Se o helppo synnytys, vaa il-
motus lehte” 

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

Lämpö ja Vesi Kankeri Oy
Pellettipolttimet ja pelletin 
myynti, Lv-alan huollot, 
asennukset ja tarvikkeet
Kankerintie 89, NAKKILA 
p. 0400 598 950 ja 0400 965 377

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Saneeraus & MaalausMS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila
Puh. 0400-504549 

Kosteantilan työt ja asunto-
remontit Satakunnan alueella

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

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

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

VESI-, MAA- JAILMALÄMPÖPUMPUT
KODINKONEHUOLTOA

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

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

Alkaen
4,92 €/m
(sis. alv).

UUTUUS!   NYHET!   UUTUUS!   NYHET!

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

Suomen naiset mittaavat 
Ruotsin taidot
”Millai niit taitoi mitataa, 
onks oike perunakappa”

Kataisen hallitus vie naisil-
ta työpaikat”
”Kyll ne o vieny miehiltäki 
ruunit”

Häkämies investointienha-
kumatkalle Yhdysvaltoihin
”Pysys vaa pitkä siell, ko ei 
täälläkä mittä tekemist”

Sinun
paikkasi? 
Vain 25€/kk

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

Covire Oy, p. 0500-597259

MYYTÄVÄNAMYYTÄVÄNA
HP. 3800,-HP. 3800,-

Synnyttäjät lihovat entises-
tään
”Kyll o jo pitkää tapahtunu tää 
lihomine”

Kaleva: Suomalainen ruis-
leipä revitään käsistä 
USA:ssa
”Vois lähettä sitä enempi sinne, 
ettei tarvis repi” 

HOTELLIMATKA TALLINNAANHOTELLIMATKA TALLINNAAN
17-18.11. La-Su 138 € 17-18.11. La-Su 138 € 
Neljän tähden Nordic Hotel Forum.Neljän tähden Nordic Hotel Forum.
Tutustumiskohteina PATAREIN vankila jaTutustumiskohteina PATAREIN vankila ja
LENTOMUSEO missä esillä esim. SUKELLUSVENE YM.LENTOMUSEO missä esillä esim. SUKELLUSVENE YM.

JOKIVARREN LIIKENNE KY
JARI HUUKI, PUH. 040 749 4207
jari.huuki@pp.inet.fi

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

Vk 48:Vk 48:
Ensilumille SaariselälleEnsilumille Saariselälle

Meiltä myös hissilliset autot, joissa tilavat wc:t Meiltä myös hissilliset autot, joissa tilavat wc:t 
ja tasalattiat sekä ammattitaitoinen henkilöstö!ja tasalattiat sekä ammattitaitoinen henkilöstö!

Huom! Pyörätuoliasiakkaat Huom! Pyörätuoliasiakkaat 
ja muut liikuntarajoitteiset:ja muut liikuntarajoitteiset:

www.valtaliikenne.comwww.valtaliikenne.com

Axe-Tech Oy
Lyytikänkatu 19, 29200 Harjavalta

050 555 4731, 044 767 9765
www.axe-tech.fi 

• Terassilasitukset
• Huoltovapaat alumiiniset 

terassirungot
• Lasinvaihtotyöt
• Lasikatot ja lasikaiteet
• Parvekelasitukset
• Auringonsuojatuotteet

Remontti Jasa
Kaikki kodin remontit
Pentinkuja 2
28400 Ulvila
(02) 4809 3088
www.remonttijasa.fi

vesieristys-
sertifikaatti
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Rautatie

Pori 12km Hki

OSTA TALVIRENKAAT NYT!
HYVITÄMME VANHOISTA KUNNON MUKAAN!

 NOKIA HAKKAPELIITTA 7  NOKIA NORMAN 4 
 KUMHO  GOODYEAR  CONTINENTAL

SÄILYTYS + VAIHTO 45€
Pultien rasvaus, nesteiden ja öljyn tar-
kastus, jarrupalojen kunnon tarkastus
PELKKÄ VAIHTO 20€

                HUOLLA ITSE     PISTE

Matti Lankinen
050 532 4719
Helsingintie 412, Ulvila
Avoinna ark. 8-18, la 9-14

www.huollaitse.net

Myös huolto- 
ja katsastus-
korjaukset!

Sievarinkatu 8, 29200 Harjavalta 
www.pt-rengas.fi  

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

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

RENGAS-LATE OY
Pienkatu 6, Harjavalta
Avoinna ma-pe 8-17, la 9-13
Puh. (02) 674 3430, www.rengas-late.com

ContiIceContact™

Saksalainen premium-
talvirengas suomalaisilla 
Tikka-nastoilla. 

Markkinoiden turvallisin 
ja mukavin uuden tekno-
logian nastarengas.

Poika on sanonut, että pitää 
käyttää tunkin lisäksi puk-
kia auton alla, kun renkaita 
vaihdetaan. Pukkia? Jos ta-
lossa vielä olisi pukki, niin 
sehän nämä renkaat vaihtai-
si enkä minä! 

Mistäs tätä nyt sitten pi-
täisi nostaa? Polvetkin ku-
rastuu jos on pakko kurkkia 
auton alle. 

- Haloo? Äiti täällä. Hei 
mistä tätä pirssiä nyt sitten 
sai nostaa tunkilla?

- Painauma? Missä? Hel-

Syksy saa ja 
äiti vaihtaa renkaat

massa? Mulla on kyllä hou-
sut jalassa kun vaihdan näi-
tä renkaita. Että ei oo mitään 
helmaa.

- Haloo? Haloo?
Nyt kun auto on tukevasti 

ilmassa, pitää varmaan irrot-
taa pyörät. Yksi kerrallaan, 
sen kyllä tiedän. Siis aina 
se, mikä ei kosketa maahan. 
Mihis minä sen rengasavai-
men laitoinkaan? Eihän täs-
tä mitään tule kun rengas 
pyörii koko ajan kun yritän 
löysätä noita muttereita.

- Haloo? Äiti täällä taas. 
Kuule mites ton renkaan saa 
pysymään paikallaan sen ai-
kaa, että saa mutterit irti?

- Ei saa nostaa kokonaan 
ilmaan? Miten niin ei saa 
nostaa? Ei sitä rengasta saa 
irti, jos ei nosta autoa il-
maan. Hölmönäkö sinä mi-
nua pidät?

- Jaaha? Näinkö meinaat? 
Että pitäisi katsoa Bestselle-
ristä lähin kummisuutari ja 
hurauttaa sinne?

Ehkä on parasta niin.  
Renkaat on vaihdettava kaksi kertaa vuodessa. Aina ei kannata itse tuhertaa, homman voi jättää myös am-
mattilaisten käsiin.
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Ekoarkut, uurnat, kuljetukset.

050 3474 500

myynti@ekoarkku.fi 

www.ekoarkku.fi 

Luonnollinen valinta

Pitopaakarit
     Ansa ja Lempi
Pito
   

Pitopalvelut kaikkiin
elämäntilanteisiin.

050 326 4540, 050 337 2426

pitopaakarit@luukku.com
www.ansajalempi.net

Peipohjan Kiviveistämö Oy
Uudet hautakivet, kaiverrukset, 
entisöinnit, oikaisut.

Peipohja, veistämö 
(02) 6317500, 044 0317 535

Porin toimisto 
(02) 641 2224

www.peikivi.fi 

HautauspalvelutHautauspalvelut MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

HautamuistomerkitHautamuistomerkit PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Palveluksessanne Satakunnassa!

Varatuomari Kari Pessi
Palvelee kaikissa lakiasioissa.

(02) 641 0310, 040 548 6900

kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 

§

Pohjanmaalla ja Satakunnas-
sa on kärsitty suurista sade-
määristä ja niistä johtuvis-
ta tulvista. Tulva on näkynyt 
pelastuslaitosten ja hätäkes-
kusten tehtävien määrässä, 
joita pelastuslaitoksella on 
ollut alueella yli 200. Kym-
meniä rakennuksia on suojat-
tu ja Etelä-Pohjanmaalla on 
jouduttu myös evakuoimaan 
henkilöitä. Toistaiseksi Sata-
kunnan, Pohjanmaan ja Etelä-
Pohjanmaan pelastuslaitosten 
henkilöstöresurssit ovat riittä-
neet, kun yhteistyötä on tehty 
Puolustusvoimien, vapaaeh-
toisen pelastuspalvelun sekä 
kuntien muiden viranomais-
ten kanssa.

Satakunnassa tulvii
Sisäministeri Päivi Räsä-

nen vieraili lauantaina Poh-
janmaan hätäkeskuksessa ja 
keskusteli tilanteesta kes-
kuksen johdon kanssa.

- Tilanne on ollut hanka-
la kansalaisten näkökulmas-
ta. Aineelliset vahingot pal-
jastuvat vasta, kun vesi on 
laskenut. Vaikka luonnon 
voimille ei voi mitään, on 
kuitenkin tärkeää varautua 
ja ylläpitää riittävä valmi-
us. Hälytystehtäviä on ollut 
paljon, mutta pelastustoi-
met ovat sujuneet normaa-
listi. Myös yhteistyö vapaa-
ehtoisten ja viranomaisten 
kanssa on toiminut, toteaa 
ministeri Räsänen.

Varautumista 
kehitetään
Sisäministeriön valmiusjoh-
taja Janne Koivukoski tuo 
esille etukäteen varautumi-
sen merkityksen ja muistut-
taa, että erityisesti tulvaher-
killä alueilla kansalaisten 
olisi hyvä varautua omatoi-
misesti veden nousuun. 

- Oman omaisuuden suo-
jaaminen olisi hyvä aloittaa 
ajoissa, Koivukoski toteaa. 

Tulvatilanteessa paikalli-
nen pelastuslaitos huolehtii 
kiireellisestä pelastustoimin-
nasta suojaamalla strategi-
sesti tärkeitä kohteita, eva-
kuoimalla vaarassa olevia, 

toimimalla yleisjohtajana 
tulvatilanteiden pelastustoi-
missa ja auttamalla väestöä 
mahdollisuuksien mukaan.

Sään ääri-ilmiöihin pyri-
tään jatkossa varautumaan 
nykyistä kokonaisvaltaisem-
min. Suomen merkittäville 
tulvariskialueille tullaan laa-
timaan esimerkiksi tulvaris-
keihin liittyvä hallintasuunni-
telma. Lisäksi pelastustoimi 
laatii suuronnettomuussuun-
nitelman, jonka avulla myös 
varaudutaan tulvatilanteisiin 
jatkossa. 

Lähde: 
Valtioneuvoston tiedote 8.10.

Tulvat ovat luonnollinen il-
miö, joita ei voida eikä ole 
syytäkään kokonaan pois-
taa. Tulviin voi varautua 
etukäteen ja niiden kanssa 
voi myös oppia elämään.

Ennen tulvaa
• Selvitä etukäteen, miten 

tulva on alueella ennen 
käyttäytynyt tai miten sen 
oletetaan tulvatilanteessa 
leviävän. Apuna voit käyt-
tää tulvakarttoja. 

• Suunnittele etukäteen, mi-
hin voisit rakentaa talosi 
suojaksi tilapäisen pen-
kereen hiekkasäkeistä tai 
kaivumaista. 

• Hanki hiekkaa, säkke-
jä, muovia ja muuta ra-
kennusmateriaalia penke-
reeseen tai talon seinän 
alaosan peittämiseksi 
muovilla. 

• Selvitä mahdollisuus sa-
laojien ja rumpuaukkojen 
tukkimiseksi ettei tulva-
vesi pääse esim. tiepenke-
reen ali tontille. 

• Jos on vaarana kellarin 
tulviminen, varmista että 
viemärin takaiskuventtii-
li on kunnossa ja varaa li-
säksi muovia laitettavaksi 
kellarin lattian ritiläkaivon 
päälle ja sen päälle paino. 

• Hanki pumppu tai varaa 
mahdollisuus sellaisen 
käyttämiseen, jotta voit 
tarvittaessa pumpata vettä 
suojapenkereen sisäpuolel-
ta tai talosi kellarista ja pe-
rehdy pumpun käyttöön. 

Miten toimin 
kun tulva uhkaa

• Selvitä vaaravyöhykkees-
sä olevat sähkölaitteet ja 
niiden suojaamismahdol-
lisuudet (esim. öljypoltin). 

• Siirrä pois tai nosta vedel-
tä suojaan arvokas omai-
suutesi ja haitalliset ai-
neet. 

• Seuraa tiedotusvälineistä 
tulvatiedotusta. 

Tulvatilanteessa
• Kuuntele tiedotuksia, hä-

lytyksiä ja ohjeita (radios-
ta, kaiutinautosta, yleinen 
hälytysmerkki jne.) ja toi-
mi niiden mukaan. 

• Mikäli tulva nousee uh-
kaavan lähelle, ota vaa-
rassa olevat sähkölaitteet 
pois toiminnasta tai suo-
jaa ne, tuki viemärit, rum-
mut  ja salaojat, rakenna 
tilapäinen suojapenger ta-
losi ympärille tai ympäröi 
talon alaosa muovilla ja 
pidä suojapenkereen sisä-
puoli pumpulla kuivana. 

• Varmista reitti mitä pitkin 
voit poistua tulva-alueelta 
ja varaa tarvittaessa pois-
tumista varten vene. 

• Älä aja veden peittämää 
tietä. Varo tiessä olevia 
syöpymiä, tulvan kuljetta-
maa irtainta materiaalia ja 
siltoja. 

• Jos et pääse omin avuin 
turvaan, soita hätänume-
roon 112 ja kerro sijaintisi 
ja pyydä apua. 

Lähde: www.ymparisto.fi 

Viime lauantaina Nakkilan Leistilässä näytti tältä.
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Rauman Tankkihuolto Oy
(02) 823 2711, (02) 533 8771, (02) 533 8770

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

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

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

ÄLÄ
AIKAILE
- SOITA

HETI

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

kio)kio)kio)

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Tule Nakkilan torille ottamaan kantaa!
  ToriParlamentti

JOKA KESKIVIIKKO klo 10-11
Pullakahvit tarjoaa Bestseller-lehti

Vanha Harmaa l i nnant i e  1 ,  U l v i l aVanha Harmaa l i nnant i e  1 ,  U l v i l a
044 755 0099044 755 0099

www .parastakaupung issa .f iwww .parastakaupung issa .f i

13.10  RAAKA-AINE
20.10  FRANCINE
27.10  ROCKWALLI

• Biljardi

• Katettu
kesäterassi

• Karaoke

Kaupungin parhaat
pikkujoulut

Cactuksessa!
Muista varata ajoissa

!

Täyden palvelun

vesipesula

 matot
 liinavaatteet
 työasut ym...

Ojantie 11B

Puh. 6351 222

Ark. 8-17.30, la 9-13             www.pesupori.fi 

Muista kuljetus-
palvelumme!

Puhelin

6351 222

Havupuu-
uutejuoma
Vuoden 2010
luontaistuote!
Nyt saatavana meiltä!

a

!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Tule katsomaan
muut tarjoukset 

myymälään!

Hyvä valikoima täkkejä, 
tyynyjä, kankaita...

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

alk.

- Tasapuolisuutta
- Oikeudenmukaisuutta
- Osaavaa vaikuttamista

Olen edelleen
valmis valtuustoon

Myytävänä tarjousten perusteella 
erä LVI-tarvikkeita.

Nähtävänä la 13.10. klo 11-13  
Nahkurintie 58, Ulvila

Tiedustelut puh 044 5002043

 

• Ammatti: sihteeri
• Perhe: 12- ja 16-vuotiaat tyttäret ja aviomies
• Harrastukset: lenkkeily ja lukeminen
• Nykyiset luottamustehtävät: Nakkilan 

nuorten hyväksi ry:n rahastonhoitaja sekä 
perustajajäsen

Haluan ottaa huomioon nuorten hyvinvoinnin 
ja tarpeet, yrittäen ehkäistä syrjäytymistä sekä 
panostaa nuorten opiskeluun ja työllistymiseen.

Tattaran-joki uhkasi nousta Bestseller-lehden päätoimittajankin rappusille. Nopea toiminta säästi suuremmilta 
vahingoilta, vaikka vesi ehtikin työtiloihin sisään asti. 

Nakkila Lammainen, Harjavallantie 691
Ikkunat uusittu 2003, sauna ja pesutilat 2012
Sähkö-  ja puulämmitys, sisäremontti vähän 
kesken. Voimavirta. Pieni ulkorakennus
Joenrantaan 500 m, 
Harjavalta keskusta. n.3 km.
Puhelin 046 546 5645

Omakotitalo
P-ala n. 90 m2

Tontti 1650 m2
Hp. 52.000 €
(mahdollinen 
vuokralainen 
valmiina)
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74
87

32
35

26

27
107

57

YRITTÄJIEN KESKEISET TAVOITTEET:

Kunnan päätöksenteon  

tulee olla yrityslähtöistä

Kunnassa tulee olla elinkeino-

poliittinen ohjelma, joka sisältää 

palvelustrategian, hankinta- 

strategian ja yritysvaikutusten 

arvioinnin

Kunnan liikelaitokset  

ja yhtiöt eivät saa aiheuttaa  

markkinahäiriöitä

Ehdokkaat vasemmalta: Rami Salo, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Jarmo Virtanen, Perussuomalaiset. Kauko 

Tuliniemi, Suomen Keskusta. Jyrki Välimäki, Suomen Keskusta. Markku Pohjonen, Suomen Keskusta. Martti Pöysti,  

Suomen Keskusta. Petri Nurminen, Kansallinen Kokoomus. Mika Isoniemi, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue.  

Kuvasta puuttuvat Salla Aalto, 89, Kansallinen Kokoomus. Jukka Ellä, 91, Kansallinen Kokoomus. Markus Ketola, 97, 

Kansallinen Kokoomus.

Nyt onNyt on
UUSIEN UUSIEN 

IKKUNOIDEN IKKUNOIDEN 
AIKA!AIKA!

Mittojen mukaan uusiin ja
vanhoihin rakennuksiin!

Pyydä ilmainen hinta-arvio!

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

Maanantaina 8.10. vaali-
kiertue piipahti Keski-Sa-
takunnassa, osanottajia oli 
muutamia kymmeniä val-
tuustoehdokkaita, kadun ih-

SK:n vaalikiertue 
Nakkilassa ja Ulvilassa

miset tuskin huomasivat ta-
pahtumaa. 

Ehdokkaat käyttivät pu-
heenvuoroja innokkaas-
ti, ottaen kantaa moniin, 

oman  kunnan tärkeisiin 
asioihin.

J Virtanen

Vaalikiertue pysähtyi myös Nakkilassa 
K-supermarket Onni-Pekan pihalla.
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Laitetaan yhdessä
Kokemäen PERUSpalvelut

kaikkien saataville.

ÄÄNESTÄJÄ, SINÄ PÄÄTÄT!

KETOLA
Kauko
yrittäjä

113 114 115

116 117 118

LAURÉN-
JAKONEN
Mirja
laadunvalvoja

RÄNNÄLI
Pasi
projektipäällikkö

PERTTULA
Arto
diplomi-ins., 
assistentti

SALMINEN
Pertti
konduktööri

LAIHO
Mikko
metsuri

Poikkea  
messuilla 
osastollamme 
Porin 
Karhuhallissa
3.–4.11.2012!

Nakkilassa Penttalan vintil-
lä toimintansa aloittava teat-
teri etsii sopivaa, hyvää ja 
sattuvaa nimeä.

Ohjelmiston avaa marras-
kuussa neljän naisen esittä-
mä ’Nainen rakastaa, kai-
paa...’ -musiikkinäytelmä 
ja aikomuksena on edel-
leen keskittyä pienimuotoi-
siin, ilahduttaviin, mutta sil-
ti myös syvältä koskettaviin 
näytelmiin. 

Nimi teatterille
Ohjelmiston on tarkoi-
tus kasvaa kaikenikäisille 

Nimikilpailu:
MikäMikä-
Teatteri?

ja kaikenlaisille katsojille, 
niin Nakkilasta kuin Nakki-
lan ulkopuoleltakin tuleville 
kiinnostavaksi. Nyt teatteri 
etsii nimeä. 
Jos sinulla on hyvä ehdotus/
hyviä ehdotuksia teatterin 
nimeksi, niin lähetä se/ne ja 
yhteystietosi lokakuun lop-
puun mennessä Bestsellerin 
toimitukseen tekstiviestillä 
numeroon 0500 597 259 tai 
sähköpostilla osoitteeseen 
bsmyynti@gmail.com.

Muista laittaa viestiin ni-
miehdotuksien lisäksi yhte-
ystietosi. Parhaimmat ehdo-
tukset palkitaan.  

Nainen rakastaa,Nainen rakastaa,
kaipaa...kaipaa...

Esitykset  
su 11.11. klo 17  (Isänpäivä!)
la 17.11. klo 19, su 18.11 klo 17, 
la 24.11. klo 19, su 25.11. klo 17
Teatteria Penttalan Vintillä
Lippuvaraukset puh. 044 911 5870

LiputLiput
18/1518/15€€

Miksi teatteri Nakkilaan?
Miksi ei? Kulttuuritarjontaa 
Nakkilassa ei ole liikaa ja 
jonkunhan aina täytyy aloit-
taa...tai jatkaa.

Eikö Nakkilan Napakat 
riitä?

Uutta teatteria Nakkilassa

Nakkilan Napakat on vuo-
sikaudet tehnyt ansiokas-
ta työtä Nakkilassa. Ja siitä 
tämä on oikeastaan seura-
us: voi sanoa, että tämä uusi 
näyttämöryhmä on Napa-
koiden työn yksi tulos: Nak-
kilassa on jo harjaantuneita 

näyttelijöitä ja - harjaantu-
neita katsojia, tämän teke-
misen merkitys ymmärre-
tään!

Uusi näyttämö täydentää 
Napakoiden tarjontaa. Na-
pakat on kesäteatteri, tämä 
uusi taas on enemmän 'syk-
sy- ja kevätteatteri'. Näytän-
tökauden eivät mene päälle-
käin. Napakkojen tuotannot 
ovat usein suuria ja suurel-
le yleisöllä suunnattuja, esi-
tyksissä on monia kymme-
niä näyttelijöitä, Penttalassa 
esityksissä on kaksi-neljä 
näyttelijää ja esitykset ovat 

ehkä intiimimpiä. Uskon, 
että työmme täydentävät toi-
siaan. Uskon myös, että yh-
teistyö tulee olemaan hedel-
mällistä.

Riittäävätkö katsojat?
Eiköhän. Varmasti ensim-
mäiset vuodet mennään 
säästöliekillä, mutta pa-
rin vuoden päästä voim-
me olla niin tunnettuja, että 
katsojia tulee aina 30 km:n 
säteeltä,ehkä kauempaakin. 
Ja silloin puhutaan jo yli 
kahdensadantuhannen ih-
misen asuinalueesta. Silloin 
katsojapohja on tarpeeksi 
suuri. Mutta mikään massa-
tapahtumahan tämä ei ole, 
eikä ole tarkoitus koskaan 
siksi tulla. Vähemmän, mut-
ta syvemmältä ennemmin-
kin kuin paljon, mutta pin-
nalta.

Pitääkö toiminta sisällä 
pelkkiä perinteisiä teatte-
riesityksiä?
Ei. Ja se onkin tämän asian 
toinen puoli: hyvien teatte-
riesitysten lisäksi meillä on 
tarkoituksena toimia todella 
ruohonjuuritasolla eli pitää 
yllä ja kehittää paikallisia 
draamataitoja, siis puhe- ja 
näyttämötaitoja jne. Vähän 
Napakoiden tapaan, mutta 
silti taas yksi uusi ulottu-
vuus asiaan tuoden

Miten se tapahtuu?
Järjestämällä kursseja ja 
harjoituksia. Suunnitelmis-
sa on myös kerätä paikalli-
sia tarinoita ja tapahtumia 
draaman pohjaksi jne. Mut-
ta askel kerrallaan. Ensin 
tehdään Nainen rakastaa, 
kaipaa...-esitystä.  

Nakkilan Penttalaan on tulossa uusi teatteri. Olimme 
seuraamassa täydessä vauhdissa olevia harjoituk-
sia Penttalan vintillä. Tunnelma oli samaan aikaan 
rauhalllinen ja vauhdikas. Haastattelussa dramatur-
gi ja puheäänenmuodostaja Veli-Martti Kalliokoski.
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PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
- PIRKANKATU 3, HARJAVALTA - PUH. (02) 674 3260 - 

TOROTORO
Ultra Electric

Blower Vac
Lehtipuhallin

TARJOUS!TARJOUS!

149,- UU
owBlow
LLLeh

Briggs&StrattonBriggs&Stratton
P2000P2000
Aggregaatti. Aggregaatti. 
Salkkumalli.Salkkumalli.
TARJOUS!TARJOUS!

590,590,--
OVH 950,-OVH 950,-

Briggs&Stratton
2500A2500A
Aggregaatti. Aggregaatti. 
Pyörillä.Pyörillä.
TARJOUS!TARJOUS!

390,390,--
OVH 750,-OVH 750,-

YÖRÄ JA VAP

onon

Poistamme Poistamme 
TOSI HALVALLA KESÄTUOTTEITA:TOSI HALVALLA KESÄTUOTTEITA:

Rullaluistimia, lenkkitossuja, Rullaluistimia, lenkkitossuja, 

jalkapallotossuja, polkupyörä-jalkapallotossuja, polkupyörä-

tarvikkeita, kesävaatteita ym. ym.tarvikkeita, kesävaatteita ym. ym.

SYYSALE
SYYSALE

SYYSALE

Umbro, HcTc, Kappa

LAADUKKAITALAADUKKAITA
HUPPAREITAHUPPAREITA 20,20,--

    /KPL    /KPL

Miesten
sadepuku

Miesten 
sadeviitta

39,39,--
29,29,--

Kino Huovi
HARJAVALTA

Ohjelmisto osoitteessa:
WWW.SEKK.FI

www.kinohuovi.fi
Tied. Matti Hautala Puh: 0400-598338

3D3D3D

LLuvian Perussuomalaiset 
Anna äänesi sinivalkoiselle asialle 

                ~Ihminen on tärkein 
 
 
 

2 3 4 5 

Riikka Lampinen Margit Liivistö Tomi Nikkanen Harry Nordström 
Lähihoitaja Omaishoitaja, eläkeläinen Työnjohtaja Merimies, eläkeläinen 
34v 65v 27v 69v 

5 6 7 8 

Harri Peltola Kimmo Toroska Sari Toroska 
Työnjohtaja/ Koneteknikko Yrittäjä/ Luvian PS Pj. Vanhustyöntekijä, opiskelija 
56v   49v 37v 

Luvian Perussuomalaiset  Luvian kuntalaisten 
puolesta ja asialla! 

LÄHETTI-, KURIIRI- JA LÄHIJAKELU
HARJAVALTA-NAKKILA-PORI

TIISTAINA JA TORSTAINA PAKETTIJAKELUT OVELTA OVELLE 
YRITYKSET/YKSITYISET: Pori-Ulvila-Nakkila-Harjavalta.

KESKIVIIKKONA, PERJANTAINA JA LAUANTAINA LÄHIJAKELUA 
JOKA TALOUTEEN NAKKILASSA: Noudot myös muihin jakeluihin ovelta - ovelle.

BESTSELLER-LEHDEN ILMESTYMISPÄIVINÄ LÄHIJAKELUA
POSTILAATIKOIHIN MYÖS Ulvila-Kullaa, Harjavalta, Kokemäki,

Kiukainen, ja Nakkilan alueilla.

10g-50kg paikasta toiseen.
Sovi jakeluista ennakkoon:

a.a.BEST 
JAKELU
Covire Oy
puhelin 0500 597 259

81 Kari 
KURRI

80 Olli 
KUMPULAINEN

86 Jarkko 
VIRTANEN

Nuorta PERUSVOIMAA
Nakkilan valtuustoon!


