
Opetusministeri vieraili 
Ruskilan koululla, s. 3

Kokemäellä taistellaan 
kyläkoulun puolesta, s. 6

Ammattikuskeista on jo pulaa!
Hanki meillä kuljettajan

perustason ammattipätevyys!
ALOITUSPAIKKOJA RAJOITETUSTI! 

Haku ja tiedustelut: Pekka Järvinen
050 522 5626 tai ajopisto@saunalahti.fi

www.ulvilanajo-opisto.fi 
Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymä

koulutuskeskus (Dnro. TRAFI/12353)

UUTTA UUTTA

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

Monimerkki- 
korjaamo
kaikille merkeille

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

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

Markkinajohtaja Saksassa 2011!

Muista huollattaa
ilmastointilaitteesi
2 vuoden välein!

Uutena palveluna
meiltä nyt myös:

PESUKONE 
AWE7526

399,-

Antinkatu 21  631 6900 

AVOINNA
ark. 8-17
la 9-14

Testamme akkusi kunnon

ILMAISEKSI
Meiltä akut autoihin, veneisiin,
moottoripyöriin sekä
vapaa-aikaan ja työkoneisiin.

ONKO AKKUSI KUNNOSSA?

Hevosenkenkä 1, 28430 PORI
puh. 02 646 9711 • gsm 044 505 0580

www.akkujatyokalu.fi 

Rakennekuivaus Oy
S  A  T  A  K  U  N  N  A  N

www.rakennekuivaus.fi

  tekee kartoituksen myytävässä kohteessa
  suorittaa kuivauksen vesivahinkokohteessa
  hakee vuotopaikan ja selvittää kostuneen 
alueen
  poistaa tasoitteen ja rouhii lattiapinnan
   poistaa irtoveden
  kuvaa lämpökameralla
  toimii koko Satakunnan alueella
  perustettiin vuonna 2005

Satakunnan Rakennekuivaus Oy
Korjaamonkatu 5, 28610 Pori, puhelin (02) 637 5200

www.rakennekuivaus.fi 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rakennekuivaus.fi 

Vesa Kinnunen
Puh. 050 918 6695
Markku Viljanen
Puh. 050 918 6694

Tommi Pirttimäki
Puh. 045 326 1711
Henri Joensuu
Puh. 045 881 4141

Kotimainen verkkokauppa
www.majlen.fi 

MuistaMuista

lahjakortilla!lahjakortilla!

info@majlen.fi,  044 078 0788

Ihanat, yksilölliset 
Ihanat, yksilölliset 

XL-muodin vaatteet 
XL-muodin vaatteet 

arkeen ja juhlaan!
arkeen ja juhlaan!

Miten käy Harjavallan 
Norilsk Nickelin, s. 6

Osuuspankkiviikon kunniaksi konttoreissamme  
on tarjolla kahvia maanantaina 4.11. koko päivän. 
 
Tule kuulemaan uinnin MM-pronssimitalisti Matti Mattssonin kuulumiset 
Nakkilan konttorille klo 13 - 14 
Luvian konttorille klo 15 - 16

Tervetuloa  
kahville 4.11.

www.modelife.fi
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Painos: n. 26 000 kpl

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

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma, 
Tikkulassa ABC / S-market
Harjavallassa: K-market Mylly
Nakkilassa: K-market Onnipekka
Ulvilassa: Kauppakeskus Hansa
Kokemäellä: K-market Teljän-portti 

Kustantaja: Covire Oy
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259
turist.fi@hotmail.com 
Toimitus: Puh. 0500 597 259

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

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:

Maisan paja
p. 040 503 6149
info@maisanpaja.info

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori

Mediatiedot ja näköislehti:
www.best1.fi

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

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

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

6.11. 2013
20.11. 2013

Kiukaisissa jakelu seuraa-
vana viikonloppuna!

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

4.12. 2013
18.12.2013

TALVIRENKAATTALVIRENKAAT
EDULLISESTIEDULLISESTI

 RENKAAT 
 VANTEET

 VARAOSAT

  LAAKERIT TEOLLISUUDELLE 
    JA MAATALOUDELLE

  VOIMANSIIRTOTUOTTEET
   Kiilahihnat
   Hihnapyörät
   Rullaketjut
   Ketjupyörät

  AKSELITIIVISTEET
  KIINNITYSTARVIKKEET
  VARAOSAT amerikkalaisiin 

     autoihin

KONE JA LAAKERIKONE JA LAAKERI
LAHTI KYLAHTI KY

Teollisuustie 1, 32810 Peipohja
p, (02) 546 7766, fax (02) 546 7760

Päiväkoti Kuperkeikan 
vihkiäiset Nakkilassa
Kunnanjohtaja Kale-
vi Viren toivotti terve-
tulleeksi Ministerin, 
urakoitsijat ja kaikki 
vieraat. Nakkilan Nuo-
riso-orkesteri ja päivä-
kodin lapset esiintyivät. 
Kunnan tervehdyksen 
toi Valtuuston Puheen-
johtaja Ilmo Myllymaa. 
Valtiovallan tervehdyk-
sen tilaisuuteen toi Ope-
tusministeri Krista Kiu-
ru. Tilaisuuden juonsi 
Pekka Varheensalo.

Suunnittelu ja 
urakoitsijat
Laajennuksen jäl-
keen päiväkodista tulee 
5-osastoinen ja päivä-
kotiin voidaan ottaa 105 
lasta. Laajennuksen on 
suunnitellut Arkkiteh-
titoimisto Küttner Ky 
Porista ja pääurakoit-
sija on Rakennus A&J 
Laakeristo Oy Eurajo-
elta, putkiurakoitsija 
LVI-Helin Oy Eurasta, 

Musiikkia esittivät 
Sopraano Heini Dahl-
roos, säestäjänä Jussi 
Henttonen sekä Martti 
Henttonen, yhdessä päi-
väkodin lasten ja Viik-
kalan koulun oppilaiden 
kanssa esittivät Liiken-
nelaulun. Lopuksi, ennen 
täytekakkukahvitarjoilua, 
kaikki lauloivat yhdes-
sä Satakuntalaisten lau-
lun, ”Kauas missä katse 
kantaa yli peltojen, missä 
kaartaa taivon ranta…

ilmanvaihto- ja raken-
nusautomaatiourakoitsi-
ja K.T.Tähtinen Oy Po-
rista ja sähköurakoitsija 
NVH-Sähkö Ky Nakki-
lasta. Rakentaminen al-
koi Elokuussa 2012 ja 
kesti noin vuoden ajan. 
Hankkeen kokonaiskus-
tannukset ovat n. 2,2 
M€.

Kuperkeikka 
lyhyesti
Nyt neljä viidestä 
osastosta on käytös-
sä. Paineita viidennen 
käyttöönotolle on ole-
massa. Päiväkodissa 
on 22 työntekijää, toi-
mistossa 1,5 työnteki-
jää sekä ruoka- ja sii-
vouspalveluissa kolme. 
Paikkaluku on 105 las-
ta, joista osa täyttämät-
tä. Tilaa Kuperkeikassa 
on nyt 1300 m2, vihityn 
laajennusosan laajuus 
tästä 717 m2.

Yhden ryhmän tiloissa 
on mahdollisuus ilta, yö- 
ja viikonloppuhoitoon ja 
se toimii myös perhepäi-
vähoidon varahoitopaik-

kana.
Henkilökunta ko-

kee uuden rakennuksen 
monelta osalta aiem-
paa kahden rakennuk-
sen aikaa paremmaksi. 
Keskittyminen päivä-
kotitoiminnassa yhteen 
rakennukseen helpottaa 
vanhempia eri-ikäisten 
lasten kyydityksissä, 
säästöjä tulee henkilö-
kunnasta ja tilojen yllä-
pidosta. Henkilöiden ti-
lapäissiirrot osastolta 
toiselle helpottuvat. 

- Ehkä vanhempana 
eri oppilaitoksissa kiu-
saaminenkin vähenee, 
kun lapset tutustuvat toi-
siinsa jo täällä Kuper-
keikassa, henkilökunta 
viestitti. Päiväkodin joh-
taja Marjo Uusitalo kat-
soo päiväkodin Nakki-
lan ylpeydeksi.

Päiväkoti avasi ovensa 
kaikille kiinnostuneille 
torstaina 17.10. jolloin 
oli avoimet ovet.

Nakkilan lasten tulevai-
suudelle!

J Virtanen

Ministeri Krista Kiuru 
puhui Kuperkeikan ava-
jaisissa. Hän kiitti kut-
susta ja sanoi, että ko-

voitteena on tarkastella 
yhteiskuntamme ja pal-
velujen rakenteita niin, 
että voidaan vahvistaa 
taloutemme kasvuedel-
lytyksiä ja kuroa um-
peen julkisen talouden 
kestävyysvajetta. Päivä-
hoitoon ja varhaiskas-
vatukseen keskeisim-
min liittyvät uudistukset 
koskevat kotihoidon tu-
kea. Ohjelman mukaan 
kotihoidon tuki jaetaan 
molempien vanhempi-
en kesken, niin ettei ko-
tihoidon tuen kestoon tai 
määrään puututtaisi. Ta-
voitteena on saada ko-
tona lapsia hoitavat äidit 
paremmin takaisin työ-

elämään sekä tukea ta-
sa-arvoisempaa vanhem-
muutta. Tänäkin päivänä 
harva isä käyttää kotihoi-
dontukea. Kiuru piti tär-
keänä, että yhteiskunta 
kannustaa myös miehiä 
nauttimaan vanhemmuu-
destaan.

Puheensa lopuksi Kiu-
ru toivotti omasta ja 
opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön puolesta päivä-
kodille parhainta onnea 
ja kiitti Nakkilan kun-
nan päättäjiä siitä, että 
he ovat nähneet hyväksi 
satsata kasvatukseen ja 
opetukseen ja sitä kaut-
ta suoraan lapsiin ja tu-
levaisuuteen. 

Ministeri Kiuru puhui 
päiväkodin avajaisissa

tiseudulla tapahtuvat 
uusien tilojen ja toimin-
tojen avaamiset ovat aina 
sykähdyttäviä ja antavat 

aihetta ylpeyteen ja tule-
vaisuudenuskoon. 

Erityisen mukavaa 
Kiurusta oli kuulla, että 
monessa pisteessä sijain-
neet päiväkodin eri yksi-
köt on saatu saman katon 
alle. Hän arveli, että yh-
teinen tila mahdollistaa 
entistä paremmin var-
haiskasvatustoiminnan 
sisällöllisen kehittämisen 
ja henkilöstön joustavan 
käytön sekä edistää työ-
hyvinvointia.

Kiuru kertoi, että elo-
kuun lopulla julkais-
tu hallituksen rakenne-
poliittinen ohjelma on 
keskusteluttanut laajas-
ti. Hänen mukaansa ta-

Avajaisissa oli juhlavaa ohjelmaa. Martti Henttonen esitti yh-
dessä päiväkodin lasten ja Viikkalan koulun oppilaiden kanssa 
Liikennelaulun. Takarivissä oikealla Heini Dahlroos.

Kankaat, tarvikkeet, lahjatavarat!
www.minnamarja.fi 

TAPAHTUMIA

Harjavalta

Emil Cedercreutzin mu-
seo
27.10.2013 Klo 12 avau-
tuu museon talvikauden 
päänäyttelykokonaisuus. 
Näyttelyt ovat avoinna 
2.2.2014 asti. Lisätietoja: 
www.harjavalta.fi /palvelut/
museo.
Päivikki Reinamo: Pukuja 
ja kuoria ihmisille,
Satakunnan kulttuuriympä-
ristöt eilen, tänään, huo-
menna,
Pohjoistuuli Niilan – Mar-
ja Rak 

Kokemäki

Joulumyynti Juustolassa
11.11.- 23.12.2013 Joulu-
myynti galleriakäytävällä. 
Myymälä avoinna: arkisin 
klo 9-17 la klo 9-14.

MLL Kokemäki 90 v.
11.-29.11.2013 Kokemäen 
kaupunginkirjasto.

Luvia

Naivismin iloa
23.-31.10.2013 Luvian kun-
nanviraston PorrasGalleria. 
Luvialaissyntyisen kuva-
taiteilija Esko Koivukarin 
näyttely. 

Nakkila

Pelailua liikuntahallilla
23.10.2013 klo 12 Nakki-
lan liikuntakeskus. Pelai-
lua liikuntahallilla. Ohjaaja 
paikalla.

Vesipelastusharjoituksia
24.10.2013 klo 12 Nakkilan 
uimahalli. Vesipelastushar-
joituksia koululaisille syys-
lomaviikolla.

Teatterimatka Tampe-
reelle
23.11.2013 klo 13 Tampe-
reen Työväen Teatteri.
Kulkuri. Esitys kertoo 
Charlie Chaplinin maail-

masta. Sitovat lippuvarauk-
set viimeistään 22.10.

Pori

Mini-Pitkis liikuntapäivä 
7-13-vuotiaille
24.10.2013 klo 10-16 Porin 
Urheilutalo. Päivän aikana 
tutustutaan eri lajeihin.

Puutöitä tarjolla!
24.10.2013 klo 11-15 Ra-
kennuskulttuuritalo Toi-
von verstas. Verstaalla voi 
testata omia rakennustaito-
ja ja kokeilla mitä kaikkea 
erilaisista puupalikoista 
voikaan...

Paperista on moneksi.
25.10.2013 klo 11-15 
Rosenlew-museo, Pori. Jo-
kapäiväinen paperimme, 
Lasten työpaja: Paperia, pa-
peria! ja Syysloman työpa-
ja: Paperia, paperia! Kolme 
tapahtumaa samaan aikaan. 
Taittele, kääntele, tutki,

Lasten Liikuntamaa
27.10.2013 klo 15:00 - 
17:00 Porin Karhuhalli. 
Vapaata, vauhdikasta ja 
monipuolista perheliikuntaa 
Karhuhallissa sunnuntai-
iltapäivisin. Toiminta on 
valvottua.

Seniori-iltapäivä: 
29.10.2013 klo 14-16 
Luontotalo Arkki. Selkäme-
ren kansallispuisto: luontoa 
ja kulttuuriperintöä pinnan 
alla ja päällä. 

Korjausompelimo
30.10.2013 klo 11 Porin 
seudun kansalaisopiston kä-
sityökeskus. Päivän aikana 
voit korjata rikki menneen 
vaatteen tai tekstiilin, esi-
merkiksi vaihtaa vetoketjun 
tai lyhentää lahkeet.

Teetä ja nostalgiaa. Nauti 
kuppi kuumaa ja muis-
tele!
30.10.2013 klo 14-17 Sata-
kunnan Museo/Kahvila-ra-
vintola Museo. Nauti kuppi 
kuumaa, juttele ja muistele. 
Aiheena ovat kaupat, puo-
dit ja ostokset. Halukkaat 
saavat tallentaa tarinansa.

Eläkeläisten kuntohumpat
30.10.2013 klo 14-16 Porin 
nuorisotalon alasali. 2 €/hlö.

Satu Lidman, FT, dosent-
ti, Turun yliopisto: ”Tois-
tensa kimpussa kuin kissa 
ja koira” – ruumiillinen 
väkivalta uuden ajan alun 
avioliitossa
30.10.2013 klo 17.30 Sa-
takunnan Museo. Syksyn 
luentosarja: Henkirikoksia, 
kotikuritusta ja itsemur-
hia – Poimintoja väkivallan 
historiasta.

Vapaaehtoistyön lainsää-
dännön nykytila
30.10.2013 klo 17.30 Sa-
takunnan yhteisökeskus. 
Asiantuntijana Eduskun-
nan vapaaehtoistoiminnan 
tukiryhmän puheenjohtaja 
Sanna Lauslahti.

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Avoinna la klo 10-14
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Näillä toreilla keskiviikkoisin
Nakkila 8.00-12.00 
Panelia 12.30-13.30

Puh. 0440 532 440

KALAKAUPPIAS
Ke Nakkilan Torilla 8-11.30

To Kokemäellä Amalian edessä 9-12
Mäkinen Esa, puh. 0500 954 367
TERVETULOA KAUPOILLE!

OTETAAN VASTAAN ELEKTRONIIKKA- JA METALLIROMUA
Tarvittaessa haku (isommista eristä maksu).

RS-palvelu Kivimaantie 29, Nakkila, 
0440 730 509, AVOINNA ti ja to klo 10-18, la 10-14

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Majoitus, matkailu

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Myymälät

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

info@sataeuro.fi 

€
Tilitoimistot

**********Meillä Meillä PALVELLAAN

Lakiasiaintoimisto

Varatuomari Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

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

www.karipessi.fi 
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

Kuukausihinnat Meillä PALVELLAAN -palstalla: 
1 palsta x30mm: 35€, 1x20 mm: 25€, 2x30 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

�����������	�	

���������

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 
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NAKKILAN VIREN SYYSKOKOUS
pidetään ma 4.11.2013 klo 18.30 
Nakkilan liikuntahallin Sinettikahviossa. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervet uloa! 
Johtokunta

MYYDÄÄN VOLVON VARAOSIA
Paljon Volvo 240 varaosia, 
mm. hyvät nastarenkaat vanteineen.  
SOITA JA KYSY! 044 537 3296

Toriparlamentti kokoontuu 
Nakkilan torilla 10-11

Bestsellerin ilmestymispäivinä.
Tule parantamaan maailmaa ja 

juomaan hyvät pullakahvit. 

Ruskilan koulun rehtori 
Päivi Lahtinen toivotti Mi-
nisteri Krista Kiurun terve-
tulleeksi Nakkilaan. Kaik-
ki koulun oppilaat lauloivat 
portailla seisten Kyläkoulu-
laulun.

Koulun esittelyn minis-
terille suorittivat 6. luokan 
oppilaat Annika Kuivala ja 
Sakari Mantila, ministeriä 
kierrätettiin kaikissa luokis-
sa, aloittamalla isoimmista 
ja lopuksi oli vuorossa eska-
rilaiset. Ministeri Kiuru ky-
syi oppilailta ajankohtaisia 
kysymyksiä, oppilaat olivat 
hyvin sanavalmiina ja vasta-
sivat kysymyksiin nopeasti. 

Kierroksen päätteeksi an-
nettiin ministerille oppilai-

Opetusministeri Kiuru vieraili 
Ruskilan koululla Nakkilassa 14.10.

den tekemä juliste. Julistees-
sa on oppilaiden ajatuksia, 
piirroksia ja valokuvia omas-
ta kyläkoulustaan.

Ruskilan koulun Tuki 
Ry on tehnyt vetoomuksen 
pienten koulujen puolesta. 
Yhdistyksen puheenjohtaja 
Kari Oikonen kertoi vetoo-
muksesta ja pyysi ministe-
ri Kiurua ottamaan myön-
teisen kannan kyläkoulujen 
puolesta. Oikonen kertoi 
myös, että olisi tärkeää ottaa 
huomioon myös eskarilaiset 
ja pyrkiä siihen, että he sai-
sivat ensimmäiset koulu-
vuotensa viettää lähikoulus-
saan.

J Virtanen

Kaikki koulun oppilaat lauloivat ministerille portailla seisten 
Kyläkoululaulun. Ministeri Kiuru keskellä ylärivissä.

Sanavalmiit ja reippaat oppilaan esittelivät ministeri Kiurulle kouluaan ja 
vastailivat hänen kysymyksiinsä.

Hienon kauden jalkapallon 
Kakkosessa pelannut FC 
Jazz nousee sarjaporrasta 
ylemmäs Ykköseen. Pori-
laisjoukkue kaatoi ratkai-
sevassa nousukarsintaotte-
lussa EIF:n Tammisaaressa 

FC Jazz nousee 
Ykköseen

maalein 2-0 (1-0) ja voitti 
karsintasarjan yhteismaa-
lein 4-2.

Samu-Petteri Mäkelä oli 
porilaisten sielu, tekemällä 
molemmissa fi naalipeleissä 
ratkaisevat maalit.

Tuoreen uutisen mukaan työ-
paikkojen ja alueen asukkai-
den välinen suhde on erityi-
sen hyvä kolmessa kunnassa. 
Listan ykkönen on Harjaval-
ta, jossa työpaikkaomavarai-
suus on liki 134%. Toiseksi 
paras tilanne on Pietarsaares-
sa, jossa työpaikkaomavarai-

suus on 133% ja kolmanneksi 
paras Helsingissä, 131%. Lu-
vut perustuvat Tilastokeskuk-
sen vuoden 2011 tilastoihin. 
Harjavallassa on työpaikkoja 
yli 4000, kun Nakkilassa niitä 
on 1700. 

J Virtanen

Harjavallassa eniten 
työpaikkoja
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Ilmoita jakeluhäiriöstä
NAKKILAN ALUE:
- Häiriöt keskiviikon ja viikonlopun ilmaisjakeluissa, 
puh. 0500 597 259 tai turist.fi @hotmail.com

HARJAVALTA, ULVILA, KIUKAINEN
- Häiriöt Bestseller-lehden jakelussa, 
puh. 0500 597 259 tai turist.fi @hotmail.com

Muutenkin voi ottaa yhteyttä, rakennamme yhteis-
työssä verkostoamme. Kaikki Bestseller-lehdet  ovat 
näkyvissä netissä, ilman maksua: www.best1.fi  
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- Mikä hätänä, eikö peli sujunut?
- Voitto meni harakoille 4-0.

TIPUTELLEN

Ulvilan kirjasto – parasta maailmassa!

”Suomalaiset aikuiset maailman 
TOISEKSI parhaita lukijoita”

NÄYTETÄÄN JAPANILAISILLE,

ETTÄ YKKÖSIÄ OLLAAN!

Ulvilan Kirjasto
Koulukuja 2, 28400 Ulvila, puh. (02) 677 4681

Avoinna: MA-TO 10-19, PE 10-16

Eli heti ensitilassa kirjastoon 

lainaamaan japanilaisia klassikoita!

Askarteluliike

www.askarteluliike.fi 
Eteläpuisto 17 D, Pori, puh. (02) 641 1122
Av. ma-to 10-17, pe 10-18 ja la 10-15

AskarteluliikeAskarteluliike

Laatulankojen lankapäivät
  tiistaina 29.10.2013 klo 10-16

Maahantuoja esittelee uutuuksia ja ideoita.

www.lavikko.fi   -  Tutustu verkkokauppaamme!

Antinkatu 16 B, Teljäntori, Pori
(02) 633 6013, merja@lavikko.fi 

ma-pe  9.30-17
la 10-14

Lauran blogi
Eläköön kyläkoulu!
Päättäjien ja kansalais-
ten välinen kuilu on he-
rättänyt ihmetystä niin 
koulujen lakkautusten 
yhteydessä kuin muus-
sakin päätöksenteossa. 
Päätöksenteko on saa-
nut merkillisen ilmiön. 
Samaan aikaan, kun 
ihaillaan monimuotoi-
suutta ja rohkaistaan 
yksilöllisiin valintoi-
hin, vähennetään vaih-
toehtoja ja valinnan 
vapautta. Tasa-arvoista 
kotihoidontukea puo-
lustetaan lähes apinan 
raivolla, vaikka sehän 
oli jo tasa-arvoinen. 
Nyt siitä tehdään jäyk-
kä, eikä se näin ollen 
jousta perheen eri elä-
mäntilanteissa. Kai-
kissa perheissä ei ole 
kaksi samapalkkaista 
työssäkäyvää, toinen 
voi olla esimerkiksi 
opiskelija. Todellisuus 
välittyy päättäjille eri 
tavoin: kuullaan mutta 
ei kuunnella, tiedetään 
mutta ei myönnetä. 
Suuruuden ja keskit-
tämisen ihannointi ta-
pahtuu pienuuden kus-
tannuksella. Kysymys 
koulujen ideaalikoosta 
ja kouluverkon tihey-
destä on suunniteltava 
kokonaisvaltaisesti ja 
tapauskohtaisesti.

Pienten koulujen lo-
pettamista perustel-
laan usein säästöillä. 
On selvitettävä mikä 
tehtävä kyseisellä 
koululla on yhteisölle 
ja millaista laatua se 
tuottaa yhteiskunnal-
le. Markan renki voi 
joskus olla kahden va-
hinko. Pieni koulu voi 
myös toimia ennalta-
ehkäisevästi monel-
la tapaa. Yhteisölli-
syyden merkitystä on 
vaikea mitata rahassa, 
mutta se lisää ihmis-
ten hyvinvointia ja se 
on todellista. Kansain-
väliset tutkimukset 
osoittavat, että suoma-
laiset lapset ja nuoret 
kärsivät usein yksinäi-

syydestä ja turvatto-
muudesta. 

Suomessa kylä-
kouluväki on vähem-
mistöä, koska enem-
mistö lapsista käy 
isompia kouluja. Itse 
olen kylänkoulun kas-
vatti. Luokkatoverini 
alakoulusta liitti jokin 
aika sitten Facebookiin 
kuvan kyläkoulustani. 
Muistan vieläkin kaik-
kien nimet. Pienessä 
koulussa välitunnilla 
kaikki oppilaat tuntevat 
toisensa. Oma tyttäreni 
on nyt isossa koulussa, 
enkä usko hänen oppi-
van edes kaikkien vä-
lituntivalvojina toimi-
vien opettajien nimiä 
tänä vuonna. Ison ja 
pienen koulun vastak-
kain asettelu ei ole tar-
peellista. On hyviä ja 
huonoja kouluja koos-
ta riippumatta. Nyt on 
arvokeskustelun aika. 
Ehkä lopultakin voi-
daan todeta, että tarvit-
semme erilaisia kou-
luja, sekä pieniä että 
suuria. Päättäjiltä tar-
vitaan sivistystahtoa ja 
kokonaisvaltaista ajat-
telua. Tulevaisuuspo-
litiikkaa tehdään aina 
lasten kautta.

Laura Huhtasaari 
EU-vaaliehdokas

Kirjoittaja on kaupungin-
valtuutettu (Pori), Porin 
kaupunginhallituksen jäsen
Varakansanedustaja PS
Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, liikuntaneuvoston 
varajäsen

Tapaus Hautala 

Ministeri Heidi Hautala (vihr.) sai lähteä hal-
lituksesta, kun oli kertonut, tai jättänyt kerto-
matta, ehkä muistanut väärin. Ylellä esiinty-
neet ay-aktiivit kertoivat levittäneensä tietojaan 
Hautalan vaikuttamisesta valtionyhtiön Green-
peace-rikosilmoitukseen työmies Putkosen väli-
tyksellä. Perussuomalaisten palkkalistoilla ole-
va Putkonen kertoo Ylelle, että oli yhteydessä 
puolueensa kansanedustajiin ministeri Heidi 
Hautalaa koskevasta asiasta.

Hänen mielestään ammattiyhdistysaktiivien 
työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä kuu-
lemia tietoja voidaan käyttää yleispolitiikassa. 
Kyse on normaalista poliittisesta toiminnasta.

Liikenneministeri: 
On riski osallistua arktisen alueen 
toimintaan

Liikenneministeri Merja Kyllösen (vas.) mie-
lestä koko jäänmurtajakaluston keskittäminen 
yhteen yhtiöön on riski Suomen omalle me-
renkululle. Myös talvimerenkulusta vastaava 
ministeri Kyllönen peräsi keskustelua riskien-
hallinnasta herkillä luontoalueilla toimittaessa. 
Ministeri on huolissaan sataprosenttisesti val-
tion omistaman yhtiön vastuista esimerkiksi öl-
jyonnettomuustilanteessa.

- Kun kaikki kalusto on samassa yhtiössä, voi 
käydä niin, että kalusto on pian panttina, jos jo-
tain ikävää maailmalla sattuu. Jääkairalla ei pal-
jon tehdä tuolla meidän Itämerellä, hän varoitti.

Jäänmurtajayhtiö Arctia Shipping katsoo, ettei 
sen perustehtävistä kertyviä tuloja käytetä kiis-
tanalaisten offshore-toimintojen rahoittamiseen. 
Yhtiön mukaan tilanne on pikemminkin päin-
vastoin, sillä Itämeren ulkopuolisen offshore-
toiminnan kannattavuus on kohentunut.

Offshore - toiminta on kannattavaa

- Offshore - toiminta on kannattavampaa kuin 
Itämeren jäänmurto, sanoo Arctia Shippingin 
edustaja. Hänen mukaansa kannattavuus kohe-
ni, kun alukset siirrettiin vaativammille vesialu-
eille.

Toimimme aikaisemmin eri markkinoilla, ol-
tiin avovesimarkkinoilla, missä hintataso on al-
haisempi kuin tämänhetkisillä toimialueilla, eli 
arktisilla alueilla, hän kertoi. Olemme suojautu-
neet riskeiltä jo sopimusten tekovaiheessa. Eli 
olemme käyttäneet ulkopuolisia asiantuntijoita 
näitten riskien hallinnassa ja sopimuskirjauksin 
on näiltä suojauduttu. Arctia Shipping vastaa 
omasta toiminnastaan siellä alueella, ei muiden 
toiminnasta. Lisäksi heillä on kattavat vakuu-
tukset tälle toiminnalle.

Lisää jäänsärkijöitä

Valtiovallan pitäisi hommata lisää jäänsärki-
jöitä, jolloin olisi isompi pelivara, kun laivoja 
vuokrataan eri tilanteisiin ulkomaille. Venäjä-
kin on kiinnostunut ja ilmaissut omat ehdotuk-
sensa Suomelle, mutta täällä ei ole otettu edes 
käsittelyyn Venäjän ehdotusta. Jäänsärkijät ovat 
Suomen vesillä vain puolet vuodesta, mutta 
henkilöstö ja muut kulut toimivat menoina läpi 
vuoden. Luulisi ministerillä olevan laskupäätä, 
mitä se tulee maksamaan. Lisäksi vielä jäänsär-
kijöiden rakentaminen Suomessa pohjoisiin olo-
suhteisiin työllistää ja lisää ammattitaitoa telak-
kateollisuuteen. 

Mielestäni Liikenneministerin pitäisi puuttua 
Itellan hinnoitteluun, kun yhtiö nostaa joka vuo-
si postimerkkien hintaa, jolloin yhtiö kompensoi 
muuta tappiollista liiketoimintaa, kuten mainos-
posti- ja pakettijakelua. Asia kuuluisi ministeril-
le suoraan toimenkuvaan, minkä pitäisi hänen 
hoitaa ensikädessä.

J Virtanen 
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Talven 
nopeus-
rajoitukset 
tulevat

Talven ja pimeän 
ajan takia lasketaan 
jälleen maanteiden 
n o p e u s r a j o i t u k -
sia Varsinais-Suo-
messa noin 504 
kilometrin ja Sata-
kunnassa 362 ki-
lometrin matkal-
la. Näin halutaan 
vähentää onnetto-
muusriskiä, joka 
muuten kohoaisi 
pimeällä kaksinker-
taiseksi ja liukkaal-
la kelillä moninker-
taiseksi verrattuna 
päivänvalossa ja 
sulalla kelillä aja-
miseen.

Nopeudet alas

Nopeusrajoitukset 
alennetaan viikolla 
43. Varsinais-Suo-
messa ja Satakun-
nassa nopeusrajoi-
tukset alennetaan 
23.-24. lokakuuta.

Alennetut rajoi-
tukset ovat voi-
massa kevääseen 
saakka, kunnes ajo-
olojen parannuttua 
siirrytään jälleen 
kesänopeusrajoi-
tuksiin aikaisintaan 
viikolla 14.

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 kasvihuone-
ravintolaan.
Paikan erikoisuutena ovat ravintolasalin sisustuksen 
lisäksi yllättävät tuoreiden makujen yhdistelmät.
Hyvä retkikohde ryhmille, perheille ym.

• Yllätä ystäväsi ja tee tilaus herkulliseen 
joulupöytäämme jo tänään!

• Varaa paikkasi isänpäiväksi!
• Su 27.10. vietämme 8-vuotis-
juhlaa. SEISOVAPÖYTÄ 
klo12-16. EI PÖYTÄVARAUKSIA

• Pyhäinpäivä 2.11. Seisovapöytä 
klo16 jälkeen. VARAA PÖYTÄ!

Syksyn ja talven paikat varattavissa!

Tikkulan Suutari
Ivonen Dmitri

Tikkulan S-Market, Tikkulantie 2, Pori
040 960 5642

Suutari- ja avainpalvelut ammattitaidolla!

Harjavalta, Revonkatu 7, puh. (02) 674 4220
Arkisin klo 7.30-16.30, www.valtaosa.fi

ENNAKOI!
Tule rengaskaupoille NYT!Tule rengaskaupoille NYT!

Merkillisen
hyvät osat!

Meiltä laatumerkitMeiltä laatumerkit

Australiassa palomiehet 
yrittävät taistella New 
South Walesin osavalti-
on maastopaloja vastaan. 
Palomiehet ovat sytyttä-
neet hallittuja paloja es-
tämään sitä, että kaksi 
isoa maastopaloa yhtyisi 
valtavaksi palorintamak-
si Blue Mountainsin alu-
eella Sydneyn liepeillä.

Sammutusponniste-
luista huolimatta osa-

Australian maastopalot 
uhkaavat yhdistyä
Palomiehet pelkäävät, että kaksi suurta paloa on sääolojen vuoksi yhtymässä satojen ki-
lometrien mittaiseksi tulirintamaksi. Palojen savut vaikeuttavat elämää Sydneyssä.

valtion alueella kytee 
yhä 58 paloa, joista 14 
on täysin hallitsematto-
missa. Pahin tilanne on 
Lithgown kaupungin lä-
hellä Sydneyn länsipuo-
lella, jossa suurpalo on 
tuhonnut jo lähes 40 000 
hehtaaria maastoa. Palo 
uhkaa Bilpinin, Bellin, 
Clarencen ja Darganin 
taajamia.

Porista kotoisin oleva 

serkkuni Pirjo ja mie-
hensä Bill ovat asuneet 
siellä Bilpinin kylässä 
15 vuotta. Kylä sijaitsee 
Sydneyn reuna-alueelta 
30-40 km päässä, ongel-
mana on se, ettei vuoris-
tossa kulje kuin yksi tie, 
sen varrella näitä pieniä 
kyliä ja kaupunkeja si-
jaitsee. Pirjo kertoi iso-
ja tulipaloja olevan aina 
muutaman vuoden vä-

lein, mutta nyt tuntuu 
pahalta, isoilta alueil-
ta on palanut Eucalyp-
tys metsiä. Tulirintama 
on tulossa heille päin ja 
kylästä on evakuoitu ih-
misiä, mutta he ovat vie-
lä täällä. Bill on paikal-
lisen vapaapalokunnan 
päällikkö ja on turvaa-
massa kylää. 

Pirjo kirjoitti maanan-
taina: "Kiitos Jarmo, 

kylla on ollut kovaa me-
noa taalla meilla viimei-
set nelja paivaa ja eika 
se vielakaan ole loppu-
nut vaikka meidan paik-
ka on nyt paljon turval-
lisempi sen ison vasta 
palon tahden mika teh-
tiin eilen. Taalla oli kym-
menia isoja paloautoja 
meidan edessa, meidan 
takana ja myos sivussa. 
Miehet tekivat koko yon 

tyota ja ajoivat paikasta 
paikkaan tarkastamassa 
etta ei mikaan paikka ole 
uudelleen alkanut pala-
maan. Koko yon kuu-
limme kun suuret puut 
kaatuivat siella meidan 
metsassa. Terveisia teil-
le sinne Suomeen. Pirjo 
!! xx" (reportterin huo-
mautus, ettei Australias-
sa ole käytössä lainkaan 
ä ja ö pisteitä)

Mahdollinen suurpa-
lorintama saattaisi olla 
jopa satojen kilometrien 
mittainen. Sunnuntaina 
osavaltioon julistettiin 
hätätila palojen vuoksi. 
Mutta totuus on, että on 
olemassa kaikki mah-
dollisuudet siihen, että 
näiden sääennusteiden 
mukaan nämä kaksi pa-
loa, erityisesti vuoriston 
takapuolella, yhdistyvät 

jossain vaiheessa. Palo-
ja on lietsonut kuuma 
ja kuiva sää sekä erit-
täin kova tuuli. Sääolot 
vielä pahenevat lähi-
päivinä.

Maastopalojen sa-
vut vaikeuttavat elämää 
Sydneyssä, missä ihmi-
siä on kehotettu välttä-
mään tarpeetonta ulkoi-
lua ja pitämään ikkunat 
suljettuina sankan savu-
sumun vuoksi.

Olin heidän vieraana 
siellä Bilpinissä 2009 
ja katsottiin silloin van-
hoja fi lmejä, kun palot 
olivat olleet kylässä. Sa-
maan aikaan Victorian 
osavaltion alueella, lä-
hellä Melbournea kuoli 
paloissa lähes 200 hen-
kilöä.

J Virtanen

Näköislehti netissä: best1.fi 

Porista kotoisin oleva, kirjoittajan serkku Pirjo ja hänen mie-
hensä Bill ovat asuneet Bilpinin kylässä 15 vuotta. Vasem-
malla näkymä heidän talonsa läheltä.
Bill (yläkuvassa) kuuluu paikalliseen vapaapalokuntan ja on 
mukana turvaamassa kylää.
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  Aseet, patruunat
  Metsästystarvikkeet
  Asesepäntyöt

Nyt meillä myynnissä
b-bark koiratutkat ja ohjelmistot. 

www.kullaankoneistus.fi

KULLAAN KONEISTUS
Harjulantie 134, 29340 Kullaa, 0440 974 314

rk koiratutkat ja ohjelmistot.

KULLAAN KONEISII TUSKULLAAN KONEISTUS

KYSY 
LISÄÄ!

Harmaalinnantie 2, puh. (02) 646 3803
Maanantaisin suljettu

Venäläinen kaivosyh-
tiö Norilsk Nickel saat-
taa luopua ulkomaisista 
omistuksistaan ja keskit-
tyä ydintoimintoihinsa 
Venäjän arktisilla alueil-
la. Suunnitelma sisältyy 
kaivosjätin julkistamaan 
uuteen strategiaan. 

Nikkelin kysyntä on 
hiipunut ja sen maail-
manmarkkinahinta on 
painunut alas. Valmista-
jien varastot ovat täynnä 
nikkeliä, joten kannat-
tavuuden parantuminen 
ei ole nähtävissä. Tässä 

Miten käy Norilsk Nickelin 
Harjavallan tehtaan? 

yksi syy Norilsk Nicke-
lin kulukuurille. Tule-
vaisuus tulee näyttä-
mään, miten Harjavallan 
tehdas on kuvioissa mu-
kana, vai jäisikö se osak-
si yhtiötä.

Norilsk Nickel 
Harjavalta
Vuonna 1960 perustettu 
tehdas siirtyi nykyiseen 
omistukseensa vuonna 
2007. Kymmenien vuo-
sien tuotekehitys ja tie-
totaito ovat seuranneet 

alan ammattilaisten mu-
kana nykypäivään asti. 
Alkuvuosien 3.000 ton-
nin vuosituotanto on 
moninkertaistunut vauh-
dilla tämänhetkiseen 
50.000 tonniin.

Myös liikevaihto on 
kasvanut: vuonna 2011 
se oli 1,069 miljardia 
euroa. Harjavallan nik-
kelitehtaan työntekijöi-
den määrä on noin 270 
ja yhtiö työllistää Suur-
teollisuuspuiston alueel-
la noin 500 henkilöä.

Norilsk Nickel Harja-

valta haluaa olla työn-
antaja, joka pitää omis-
taan huolta niin, että se 
näkyy ja tuntuu. Olem-
me erityisen ylpeitä sii-
tä, että pitkät työsuhteet 
ovat meille ennemmin 
sääntö kuin poikkeus. Se 
kertoo siitä, että meil-
lä viihdytään. Talouden 
heilahduksissakin on 
pystytty välttämään irti-
sanomiset ja lomautuk-
set. Työsuhteen kesto on 
keskimäärin 14 vuotta ja 
työntekijöiden keski-ikä 
noin 40 vuotta.

Norilsk Nickel oli vie-
lä maaliskuun lopussa 
Talvivaaran kolmannek-
si suurin omistaja. Kui-
tenkaan yhtiön nimeä ei 
uusien osakkeiden re-
kisteristä löydy. Vanho-
ja osakkeita maailman 
suurin nikkelintoimit-
taja omistaa edelleen 
12.173.770 kappaletta. 
On tosin hyvin mahdol-
lista, että Norilsk Nickel 
lymyilee hallintarekiste-
rin suojissa.

J Virtanen

Harjavallan Kaupun-
ginhallitus hyväksyi 
kauppakirjan, jolla 
Harjavallan kaupunki 
myy Mika Mäntyläl-
le 45.000 euron kaup-
pahinnasta ja muutoin 
kauppakirjaluonnok-
sessa tarkemmin mää-
ritellyin ehdoin Har-
javallan kaupungin 
Merstolan kylässä si-
jaitsevasta tilasta Kou-
lu 79-421-1-48 mää-
räalan, jonka pinta-ala 
on noin 1,00 ha. Tilan 
Koulu 1:48 pinta-ala on 
n. 3,69 ha. Kaupungin 
on tarkoituksenmukais-
ta jättää omistukseensa 
viereinen Hiirijärven 
koulutien alue, koska 
se on kaupungin kun-
nossapidossa.

Hiirijärven koulu-
kiinteistö myytiin

Korkeaoja on pieni 400 
hengen kylä Kokemä-
ellä. Korkeaojan alle 
30 oppilaan koulua ol-
laan oltu lakkauttamas-
sa viimeisen 30 vuoden 
aikana muutamaankin 
kertaan. Nyt koulua on 
ehdotettu suljettavaksi 
vuoden 2014 syksyllä. 
Korkeaojan kyläaktiivit 
ovat valmiita taisteluun 
säästötoimia vastaan, 
eikä koulusta luovuta 
kevyin perustein. 

Kyläläiset toivovat 
poliitikkojen kantavan 
vastuun niistä päätök-
sistä joita ollaan teke-
mässä ja tutkivan asian 
kaiken saatavilla olevan 
informaation pohjalta 
huolellisesti.

- Tämän kaltainen 

Urheilukenttä-/kau-
kaloalue jää edelleen 
kyläläisten yhteiseen 
käyttöön. Kaupungin 
omistukseen jää lisäk-
si kentän eteläpuolinen 
metsäalue sekä ekopis-
teen alue. 

Koulurakennus myy-
dään noin 1,00 ha:n 
suuruisella määräalalla. 
Kaupunki jättää omis-
tukseensa ja siirtää kou-
lun pihan leikkivälineet 
urheilukentän alueelle, 
jolloin ne säilyvät ky-
läläisten yleisessä käy-
tössä. Leikkivälineet 
siirretään vuoden 2014 
loppuun mennessä pois 
myytävältä määräalalta, 
mihin korkeamman tar-
jouksen tekijä on suos-
tunut.

Kokemäellä taistellaan 
kyläkoulun puolesta

koulun lopettaminen 
ei missään tapauksessa 
voi olla sellainen asia 
joka päätetään yhden 
ainoan budjettivuoden 
sivulauseessa. Anne-
taan ikään kuin kuole-
mantuomio ilman, että 
asiaa ollaan kunnolla 
perusteltu tai suunni-
teltu. Olen sitä mieltä, 
että Kokemäen täytyy 
ottaa Porista mallia ja 
ottaa asia uudelleen ja 
kunnolla tutkittavaksi, 
sanoo kyläaktiivi Aapo 
Korkeaoja, jonka poika 
on Korkeaojan koulun 
oppilas, kuten oli Aapo 
itsekin aikanaan. Myös 
Aapon isoisä on käynyt 
samaa koulua.

Lähde; Yle Satakunta

Talvirengaspakko on 
voimassa joulu-, tam-
mi- ja helmikuussa ja 
nastarenkaita saa käyt-
tää 1.11. alkaen sekä 
aina silloin, kun keli 
sitä edellyttää.

Talvirenkaat kannat-
taa vaihtaa ajokelejä 
ennakoiden. Märällä 
kelillä kesärenkaat toi-
mivat selvästi talviren-
kaita paremmin, mutta 
syksyn ensiliukkailla 
tarvitaan ehdottomasti 
talvirenkaita, Autonren-

Renkaat vaihtoon
gasliitto painottaa tie-
dotteessaan.

Renkaanvaihdon ajoi-
tuksessa kannattaa aja-
tella ensisijaisesti lii-
kenneturvallisuutta. 
Pelkästään kalenteriin 
tuijottamalla vaihto tal-
virenkaisiin tapahtuu 
yleensä liian myöhään. 
Nastattomien talviren-
kaiden eli kitkaren-
kaiden käytölle ei ole 
rajoituksia, mutta niitä-
kään ei suositella ym-
pärivuotiseen käyttöön.

Järjestämme pieniin ja 
suuriin juhliin ruokapalvelua 

Räätälöimme yksilöllisen ruokapöydän 
• häihin
• syntymäpäiville
• lakkiaisiin
• ristiäisiin
• pikkujouluihin ym.

Juhlaruokapalvelu Eija-Irmeli 
050 593 2600
Härmäntie 2, 
28430 Pori
jokinen.eija@suomi24.fi 

www.eijairmeli.com

VARAA PIKKU-
VARAA PIKKU-

JOULURUUAT
JOULURUUAT

AJOISSA!
AJOISSA!

Nakkila Group sai Tekno-
logiateollisuus ry:n 10 000 
euron palkinnon työhyvin-
voinnin parantamishank-
keestaan, jonka se toteutti 
yhdessä Teknologialiiton 
ja Metalliliiton kanssa.  
Hankkeessa esimerkik-
si räätälöitiin työvuo-

Työhyvinvointia Nakkilassa
roja henkilötasolla niin, 
että työn ja perheen tar-
peet voitiin rytmittää 
paremmin. Eli kysymys 
on pienistä asioista, jot-
ka vaikuttavat suuresti 
työhyvinvointiin

Lähde: SK24
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Sinun
paikkasi?
Vain 25€/kk

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

Raken ajan palsta

PUHALLUSVILLAN 
MYYNTIÄ- JA
ASENNUSTYÖTÄ 
Kaikkea rakennusurakoin-
tia, myös tuntityönä!
T:MI JURI HEIN, Nakkila
Puh: 050-5719408

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

Puh. 0400-504549 
Kosteantilan työt ja asunto-
remontit Satakunnan alueella

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

Ammattimies säästää kustannuksissa!

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

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

vesieristys-
sertifikaatti

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

rami.salo@netti.fi 

Porin parveke- 
ja terassilasitus

Asennuspalvelu Jukka Halme
p. 0400 324 857

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

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

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus-  
ja remonttityöt

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

y
 020 447 64 0 

020 447 64 0

Jartin Jurinat

Sulhanen mätkäisi 
bestmania alttarilla – 
häävieraat nauroivat
”Tais bestman men  
sulhase paikall”

Yhdysvaltain hiilidi-
oksidipäästöt matkal-
la alas

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

AK-Kivi
Hautakivet, 
kaiverrukset.

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

www.ak-kivi.fi 

HautauspalvelutHautauspalvelut MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

Hautamuistomerkit PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Palveluksessanne Satakunnassa!

Varatuomari Kari Pessi
Palvelee kaikissa lakiasioissa.

(02) 641 0310, 040 548 6900

kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 

§

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

”Amerikas on vallall 
matalapain”

Jäsenkysely: Vihreät 
eivät lähtisi hallituk-
sesta ydinvoiman takia
”Kyll vihreet kannat-
ta yrinvoima, yksmieli-
sest”

Nahkiaissaalis jää pie-
neksi

”Jokavuotine jutt, mutta 
ain ne o riittän”

VR:llä ”merkittäviä 
myöhästymisiä” - täs-
sä syy
”Kyll  20-luvull junat 
ajo aikataulu mukaa”

Muistin pätkiminen 
voi johtua ”rumista 
siskopuolista”

”Uskoako tätäki, kaikki 
ne keksiiki”

Keskusta polkaisi pyö-
räbisnekseen
”Alkaaks ne myyr  oi-
keit jalkrattait?”

Ex-missi lääkevar-
kauskohusta: ”Oma-
tuntoni on puhdas”
”Tälläi ne kaikk mis-

si juttele, uskooks niit 
kukka?”

Urpilainen hiiltyi kes-
kustan eläkepuheista
”Ehrottiks kepu Urpi-
laist eläkkeel?”

Lääkäri epäilee liha-
tonta lokakuuta
”Voi oll sama ko tipato 
tammikuuki”

Energiatodistus palaa 
eduskuntaan
”Se oli huiputtaji  pää-
häpisto, kuka minister 
se ol”

Tähtimaalivahti koe-
ajalle farmin farmiin
”Tais molar joutu maa-
kuntasarja”

Terveydenhuoltoon 
tarvitaan tasa-arvoa
”Fift, fi ft, naiset ensi, se 
o sitä tasaarvo”

Anneli Aueria kuul-
laan viimeistä kertaa 
käräjillä
” Kyll o puppu, ei  o 
taatust viimene kert”



KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Huollamme ammattitaidolla TV:t,
videot ja digilaitteet yms,

Valtuutettu AllAway-keskuspölynimurihuolto

Satakunnankatu 6, 28100 PORI p. (02) 6334 818

Avoinna arkisin 8-17, la 9-13

Pyydä
tarjous!

ULVILANULVILAN
KATTOPELLITYSKATTOPELLITYS

 Konesaumakatot
  0400 510 816
  0400 592 988

TALVIRENKAAT EDULLISESTI!
KANNATTAA POIKETA!
UUTUUTENA SAATAVANA
RENKAISIIN TYPPEÄ!
Autokorjaamo Seppo Karilahti 

Harjavalta, Puhelin 044 292 7044
www.autokorjaamokarilahti.fi

Testaamme akkusi kunnon

ILMAISEKSI
Meiltä akut autoihin, 
veneisiin, moottoripyöriin 
sekä vapaa-aikaan ja työ-
koneisiin.

ONKO AKKUSI KUNNOSSA?

Hevosenkenkä 1, 28430 PORI
puh. (02) 646 9711, 044 505 0580
www.akkujatyokalu.fi 

AVOINNA
ark.8-17
la 9-14

109€109€
Akku 100Ah

45€45€
Akku 45Ah 

69€69€
Akku 65Ah

OmpelukoneitaOmpelukoneita

ja huoltoa!ja huoltoa!

PORIN KUTOMAKONE KY

Tule täyttämään muste- ja 
laserpatruunasi ja säästä 
luontoa ja kukkaroa!

Muste
vähissä?

Liisankatu 8, 28100 Pori, puh. 0400 592 000

Tmi Juha Valkeapää
Järvikyläntie 827, 29250 Nakkila

puh. 040 837 4009
ma – pe 8 –16.00, la sop.muk. 

Monipuolinen autokorjaamo lähelläsi: 

Määräaikaishuollot, 
Katsastuskorjaukset, 

Rengastyöt 
& rengasmyynti

Myös diagnostiikka, ilmastointihuollot,  
jarruhuollot, pikaöljynvaihdot ja  

autosähkötyöt – ammattitaidolla.  

www.delta.fi 

  
 

 

 

Mahtava etusi vain Deltasta 

Uuteen Mazda6:

Nyt se on täällä. Innovatiivinen SKYACTIV teknologia on 

vastannut ympäristön antamaan haasteeseen suoritus-

kyvystä tinkimättä. Uudessa Mazda6:ssa yhdistyy hienos-

tunut muotoilu, taloudellisuus ja tehokkuus.

Uusi Mazda6: autoveroton hinta alk. 22 050,00 € arvioitu autovero 

5 705,46, €, kokonaishinta alk. 27 755,46 € + 600 € toimitusmaksu 

= 28 355,46 €, EU-yhd. 4,4–6,4 l/100km. 

CO2-päästöt 116–150 g/km.

Talvipakettitarjous määräerään maassa olevia autoja!

*PAKETTI SISÄLTÄÄ: 
• TALVIRENKAAT ALUMIINIVANTEIN 
• DEFA WARM UP -LÄMMITTIMEN

VAIN DELTASTA!

TALVIPAKETTI ASENNETTUNA 

VAIN 199 EUROLLA!

Talvipaketti* asennettuna 

vain 199 eurolla!

PORI • Harmaalinnantie 1
Automyynti: 0207 408 571, arkisin 9–18, lauantaisin 10–14.
Huolto: 0207 408 572, arkisin 8–18, lauantaisin 8.30–12.30.
Alfa Romeo, Fiat, Kia, Lada, Lancia, Mazda

Soittajahinta 0207-alkuisiin numeroihimme on lankapuhelimesta 7,02 snt/min + 8,35 snt/puhelu (alv 24 %)
ja matkapuhelimesta 17,17 snt/min + 8,35 snt/puhelu (alv 24 %). 

Toimi nopeasti! Tarjous 

voimassa vain kuun loppuun!

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

www.valtaliikenne.com

16.11. Ostosmatka, 25,-/hlö16.11. Ostosmatka, 25,-/hlö
Raision Ikeaan ja Kenkä-Raision Ikeaan ja Kenkä-

kauppa Alinaan Uuteenkaupunkiin kauppa Alinaan Uuteenkaupunkiin 

Ensilumet Saariselällä
vk 48


