
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
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Vanhukset piiloon? s. 2
Robin villitsi Nakkilassa, s.3

Suomalaista osaamista 
maailmalla, s. 5

Ristikon ratkaisu, s. 3
Miljoonia tappeja, s. 7

Uutta ilmettä kotiin edullisesti!

Pirkankatu 5 
(Huovintori)
29200 Harjavalta
ArkArk. 9-17 la 9-14 * 044 727 1001

Ruutuvoilé 5e/m 
(norm.8,40e)
Tarjous voimassa
helmikuun loppuun.

Verho-ompelusta 
-20%
helmikuun 15. päivään asti
(tarjouksen saa vain MinnaMarjasta 
ostettuihin kankaisiin). 
Esim. 
• pitkän verhon ylä- ja alakäänne 2kpl 20e (norm. 25e) 
• pitkän verhon ympäriompelu 2kpl 28e (norm. 35e)
• paneeliverho 2 kpl 20e (norm. 25e)
• kappaverhon ompelu 4e/m (norm. 5e/m)
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9 väriä!

Alina on maineensa veroinen 
– kaikille löytyy kengät.
Alina kutsuu nyt kylään.
Tule Uuteenkaupunkiin
vaikka ostosreissulle!

Alinassa talvikenkä-ale.
Kenkäkauppa Alina

Alinenkatu 36
Uusikaupunki
(02) 844 3553

Avoinna ark. klo 9-17.30 ja la klo 9-14
www.alina.fi 

PS. Järjestämme ryhmille iltatilaisuuksia.
- soita (02) 844 3553 ja sovi aika!

Verkkokaupasta unelmia arkeen!

Anne-Mari Mikama 
LKV 

0400 664 822

Kirsi Luotonen 
LKV, KED 

040 7760 559

Sari Nyström 
myynti/arviointi
050 4640 000

Kauppakeskus Hansa, Ulvila, puh. (02) 538 7438
Avoinna arkisin 10-16.30 www.kodinvaihtopalvelu.fi 

Onnellisia muuttoja Onnellisia muuttoja 
oman paikkakuntasi oman paikkakuntasi 
kiinteistönvälityksessä!kiinteistönvälityksessä!

Korjuuntie 17-19,
Herralahti, Pori
AV. ARK. 9-18, LA 10-14

www.autotalopelttari.fi 

MONIMERKKITALO

Autoja nopeaan
toimitukseen!

Juhani Paloviita 
044 560 1267

Markus Koivisto 
044 560 1268

Riikka Laaksonen 
044 560 1274

Juha Pohjola 
044 560 1277

Harri Forsten
044 560 1276

Huolto VaraosatAutomyynti Automyynti Automyynti
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Ilmestymispäivä on keskiviikko.

23.1.2013 
13.2.2013
6.3.2013
27.3.2013

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

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

Painos: n. 20 000 kpl

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

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma, 
Tikkulassa ABC / S-market, Teljäntori
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: 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)

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 24%. 

 

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

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

TAPAHTUMIA

17.4.2013
8.5.2013
29.5.2013
12.6.2013
4.7.2013

Harjavalta

KARVAtON - Satakun-
talaista kädentaitoa 
eläinten karvoista
3.12.2012-3.2.2013 Emil 
Cedercreutzin museo. 

Mitä museo tekee? 
3.12.2012-3.2.2013 Emil 
Cedercreutzin museo. 

Kokemäki

Kokemäen naisvoimiste-
lijat 100 vuotta
28.1.- 22.2.2013 Koke-
mäen kaupunginkirjasto. 
Näyttely: valokuvia, esiin-
tymisasuja ym.

Pori

Murros 
25.1.-17.3.2013 Satakun-
nan Museo. Opiskelija-
voimin toteutettu näyttely 
esittelee taidetta Porin Tai-
de- ja Taideteollisuussääti-
ön kokoelmista.

Taijin johdantokurssi - 
Alkuperäinen Yang-tyyli
26.1.2013 klo 13-16 Porin 
seudun steinerkoulu. Tasa-
vallankatu 2.

”Elämän Valssi” konsertti
26.1.2013 klo 18 Porin Raa-
tihuoneUniikkia jouhisoit-
toa. Pori Jouhet.

Jälki-istunto
26.-27.1.2013 Music bar 
Monttu. Nyt tulee sellaset 
iltamat, et vähemmästäki 
jää monttu auki! Kolme ko-
vaa ramopunk-bändiä.

Enkelit ja luonnonmagiaa 
kurssi
27.1.2013 klo 10-18 Ba-
lanssi.

Kendon peruskurssinäytös
27.1.2013 klo 13 Toejoen 
koulun liikuntasali. Porin 
kendoseura järjestää kevään 
peruskurssin! Tule tutustu-
maan näytökseen, millaista 
japanilainen miekkailu on!

Lasten Liikuntamaa
27.1.2013 klo 15-17:00 
Porin Karhuhalli. Vapaata, 
vauhdikasta ja monipuolista 
perheliikuntaa Karhuhallis-
sa sunnuntai-iltapäivisin. 

Seniori-iltapäivä: Murros
29.1.2013 klo 14 Satakunnan 
Museo. Murros – porilaista 
taide-elämää 1930-luvulla.

Talven selkä on taittumassa 
ja ensikuun jälkeen se on al-
manakan mukaan loppu. Ke-
vään ensimmäinen kuukausi 
on maaliskuu, joka tuo usein 
jo tuntuman lähestymässä 
olevasta kesästä. Maalis-
kuussa tulevat ensimmäiset 
muuttolinnut alueelle, usein 
ensimmäisten muuttavien 
lintujen joukossa on paikal-
linen tuttavuus, mustavaris. 
Mustavaris herättää monien 
tunteita, sekä positiivisesti, 
mutta myös negatiivisesti. 

Tiaisten titityyt, punatulk-
kujen viheltelyt ja keltasirk-
kujen aamuiset laulunpätkät 
kertovat lintumaailman tu-
levasta keväästä. Kun päivä 
on pidentynyt, pihapiirien 
peruslinnut ehtivät jo ruo-
kailun ohella myös laulaa. 
Tiaisten säkeet vaikuttavat 
vielä harjoitelmilta, mutta 
ajoittain titityykin soi raik-
kaana viestinä tulevasta ke-
väästä. Vuodenajan taittu-
minen kevättalviseksi näkyy 

myös jyvillä ruokailevien 
keltasirkkujen asusteissa. 
Koiraiden keltaiset kuviot 
vahvistuvat päivä päivältä 
rusehtavan talvipuvun vähi-
tellen kauhtuessa. Keltasir-
kun laulu on ensimmäisiä 
varmoja kevään merkke-
jä. Päivä on siis pidentynyt 
huomattavasti, joulun ai-
koihin aurinko nousi hie-
man ennen kello kymmentä 
ja laski kolmen aikoihin il-
tapäivällä. Tuosta hetkes-
tä päivälle on tullut mittaa 
noin kaksi ja puoli tuntia.

Kustaa Vilkunan Vuotui-
nen ajantieto kirjassa mai-
nitaan loppiaisesta alkavista 
selkäviikoista eli härkävii-
koista. Härkäviikot tai sel-
käviikot kuvaavat sydäntal-
ven kovuutta. Härkäviikot 
alkavat loppiaisesta ja päät-
tyvät pääsiäiseen. Nimi viit-
taa pitkään pyhättömään 
kauteen, jonka aikana teh-
dään työtä, nautitaan arjes-
ta ja lopetetaan juhlakauden 

ylensyönti. Ensimmäinen 
härkäviikkojen aikainen 
merkkipäivä on Heikin päi-
vä. Perinteen mukaan talven 
selkä taittuu Heikin päivä-
nä 19. tammikuuta. Heikin 
päivänä piti vanhassa maa-
talous-Suomessa olla vielä 
ladossa puolet heinistä lop-
putalvea varten. Tarinan mu-
kaan Heikin päivänä karhu 
käänsi talvipesässään kyl-
keä talven selän taittumisen 
merkkinä. Kansanperinteen 
mukaan karhu huokaisee: 
"Talvi puolessa, pikitap-
pi suolessa." Toinen tärkeä 
keskitalven merkkipäivä on 
Paavalin päivä 25.1. Siihen 
liittyvät samat uskomukset 
kuin Heikin päivään.

Tilastojen mukaan talven 
kylmin keskiarvo osuu vas-
ta helmikuun toiselle viikol-
le. Auringon kaaren mukaan 
laskettuna keskitalvi osuu 
joulun tienoille. Keskiläm-
pötiloja laskelmalla talven 
selkä taittuu vasta helmi-
kuussa. Jos vuoden joka päi-
välle lasketaan keskilämpöti-
la, kylmin aika eli keskitalvi 
osuu Etelä-Suomessa helmi-
kuun toiselle viikolle. 

Vaikkakin, on odotettavis-
sa vuoden kylmimmät jak-
sot, niin kevättä alkaa olla 
monessa rinnassa, ainakin 
omassani.

HjP

Kevät keikkuen tulevi

Taide, valta ja vaikuttami-
nen -luentosarjassa: Spa-
tial Occupations, Artist / 
Curator Oliver Ressler
30.1.2013 klo 18 Porin tai-
demuseon luentosali. 

Young Russian Ballet - 
Tanssin siivin klassisesta 
moderniin
30.1.2013 klo 19 Prome-
nadisali. Balettiesitys, esiin-
tyjät ilmoitetaan myöhem-
min.

Croquis-piirustusta aikui-
sille ja nuorille
31.1.2013 klo 17.30 Po-
rin taidemuseon työpaja. 
Croquis on nopearytmistä 
elävän mallin piirtämistä. 
Työskentely on itsenäistä ja 
omaehtoista. 

BONUS-opastus: It’s the 
Political Economy, Stu-
pid / taiteilija, kuraattori 
Oliver Ressler. Englannin-
kielinen.
1.2.2013 klo 12 Porin taide-
museo. BONUS-opastukset 
kohdentuvat yksittäiseen 
näyttelyyn, taiteilijaan tai 
teemaan. 

Aikuisten kässäkerho: 
Nahkatossukurssi
2.-3.2.2013 Satakunnan 
Museo. Huom! Ilmoit-
tautuminen viimeistään ti 
29.1. museon lipunmyyn-
tiin.

Chakrakristallit kurssi
3.2.2013 klo 10 Balanssi.
Kurssi on kaikille kivillä /
kristalleilla parantamisesta 
kiinnostuneille. Kristallit 
toimivat hoitaen ja paran-
taen. 

Lasten Liikuntamaa
3.2.2013 klo 15 Porin Kar-
huhalli. Vapaata, vauhdi-
kasta ja monipuolista per-
heliikuntaa Karhuhallissa 
sunnuntai-iltapäivisin. 

 Yleisöluento: FT, do-
sentti, Kari Uotila, Muu-
ritutkimus ky: Kauttuan 
kylän historiaa rauta-
kaudelta 1700-luvulle
6.2.2013 klo 17:30 Sata-
kunnan Museo. Kesällä 
2012 Eurassa aloitettiin 
Kauttuan keskiaikaisen 
kylän paikan arkeologinen 
tutkimus.

Saksassa on alettu lähet-
tämään vanhuksia hoitoon 
Itä-Eurooppaan ja Aasiaan, 
koska hoitokustannukset 
ovat niin korkealla tasolla 
omassa maassa, että van-
husten varat eivät siihen 
enää riitä?

Tuhansittain saksalais-
vanhuksia on esimerkik-
si Unkarin, Tsekin ja Slo-
vakian vanhainkodeissa ja 
lisäksi merkittävä määrä 
myös Kreikan ja Espanjan 
vanhainkodeissa. Onkohan 
tuollainen tulevaisuus ai-
van sitä, mitä ihminen van-
huudeltaan odottaa? Minä 

ainakin haluaisin pysytel-
lä tutussa kotisuomessa ja 
vieläpä omassa asuin kun-
nassani vanhuuden päivil-
länikin.

Suomessa ollaan kovaa 
tahtia vastaavaan suun-
taan menossa ja se todel-
lakin huolestuttaa ja siis 
pitäisi huolestuttaa jopa 
päättäjiämme, koska ei-
hän asiat voi niin mennä, 
että vanhukset lakaistaan 
halpamaihin halvemman 
hinnan vuoksi. Saksassa 
on aiemmin koitettu saada 
työvoimapulaan helpotus-
ta tuomalla henkilökuntaa 

Vanhukset piiloon
Itä-Eurooppaan?

Itä-Euroopasta, siis kuten 
Suomessa päättäjät suun-
nittelevat, mutta siitä ei 
ole ollut mitään käytännön 
hyötyä, saati apua vanhus-
ten hoitoon, vaan hinnat 
ovat kohonneet pilviin, ai-
van kuten täällä meilläkin 
on jo käynyt!

Kyllä pitää oman maan 
vanhustenhoito saada sel-
laiseksi, että täällä pystym-
me olemaan ja asumaan 
loppuun asti!

Kimmo Toroska
puheenjohtaja
Luvian Perussuomalaiset ry

T:mi
Petri Luotola
0400 125 303

Jätekaivojen
tyhjennykset

Jätehuolto

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT

 www.

HAJOTTAMO
                                    .com
Nakkila, p. (02) 537 3423
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KALAKAUPPIAS
Ke Nakkilan Torilla 8-11.30

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

Lehti pahoittelee jouluviikon 
ilmoituksessa ollutta virhettä!

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

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

a)
kkio)kio)kio)
)
kio)k )ki )

Elokuvia siitä
miten ennen elettiin
Pellosta pöytään (38 min) 20€
Karjassa talon turva (25 min) 10€
Kinkerit Harjavallassa 
Uotilan tilalla (44 min) 20€

Elokuvat yhteishintaan
50€ +läh.kulut

Tiedustelut ja tilaukset: 
Simo Uotila, p. 044 074 4940.
simo.uotila@dnainternet.net
www.uotilantila.fi 

Avainsanat ovat: ”Satakunnan susista haittaa”, ”Joulu juhlista 
jaloin” ja ”Kaunis joulukirkko”. Ristikon oikein ratkaisseiden 
kesken arvotut lahjakortit Covire Oy:n tuotemyymälään voittivat 
30€: Tanja Nordlund ja 10€: Anja Jokiranta. Onnittelumma!
Voiton voi lunastaa tuotemyymälästä (Tattarantie 42, Nakkila).
Myymälä on avoinna lauantaisin klo 10-14.

Bestseller 20/2012 -lehden
ristikon ratkaisu

Krista L, 2013

- Kylläpä hän valittaa kauheasti.
- Valittaisit sinäkin jos takapuolesi olisi tulessa.

TIPUTELLEN

Pyörätuolikelaaja Leo-Pek-
ka Tähti on koko vammais-
urheilun välkehtivä symboli 
maassamme. Tähden me-
nestyksensä tähden on Suo-
messa jo jonkin aikaa käyty 
keskustelua vammaisurhei-
lun ja muun urheilun suh-
teesta toisiinsa.

Keskustelu tihentyi ää-
nestettäessä Vuoden urhei-
lijaa 2012. Tähti sijoittui 
kolmanneksi urheilutoimit-
tajien Vuoden urheilija-ää-

Leo-Pekka Tähti puhuttaa
nestyksessä. Hän sai 2 499 
ääntä ja kilvan voittaja, Tuu-
li Petäjä-Sirén sai 2 906 ään-
tä. Tähti sai äänestyksessä 
141 ykkössijaa, kun Petäjä-
Sirénillä ykkössijoja oli 98. 
Petäjä-Sirén ja äänestyk-
sessä kakkoseksi sijoittunut 
keihäänheittäjä Antti Ruus-
kanen olivat äänestyksessä 
Tähteä tasaisemmin kym-
menen parhaan joukossa. 
Mitenkään muiden saavu-
tuksia väheksymättä, Tähti 

Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU valitsi Leo-
Pekka Tähden toista ker-
taa peräkkäin Vuoden vam-
maisurheilijaksi ja Tähti 
voitti myös Suomen Urhei-
lugaalassa Vuoden sykäh-
dyttävin urheiluhetki 2012 
–palkinnon. 

Tähti voitti T54-luokassa 
satasen mestaruuden kol-
mansissa perättäisissä pa-

Vuoden 
sykähdyttävin

ralympialaisissa Lontoossa 
viime kesänä, tehden T54-
luokan 100 metrin uuden 
maailmanennätyksen 13,63. 
Hän arvosti erittäin paljon 
kultakelauksensa valintaa 
vuoden sykähdyttävimmäk-
si urheiluhetkeksi, sillä sen 
takana oli Suomen kansan 
ääni.

J Virtanen

ei näytä toimittajien keskuu-
dessa saavan sitä arvostusta, 
mikä hänelle kuuluisi.

Vielä 2000-luvun Suo-
messa on urheilutoimittajia, 
jotka eivät sijoittaneet Täh-
teä listalleen lainkaan. Kyse 
on asenteesta ja arvoista ja 
jokaisessa maassa, jossa 
vammaisurheilijat ovat mu-
kana äänestyksissä, on poh-
dittu samaa asiaa.

J Virtanen Leo-Pekka Tähti. 
Kuva: www.leopekkatahti.com

Tyttöjen jääkiekon maail-
manmestaruuskisat pidet-
tiin tammikuun alussa Suo-
messa. USA:n ja Kanadan 
välinen fi naaliottelu oli ki-
sojen laadukkain. Joukku-
eet pelasivat vauhdikkaan 
ja taidokkaan ottelun, jonka 
Kanada voitti jatkoajalla. 

Tyttöleijonat saapuivat 
ensimmäistä kertaa MM-
turnauksen aikana pelaa-
maan Vierumäen halliin, 
kun he eivät yltäneet Hei-
nolassa pelattaviin mitali-

MM-voitto Kanadaan, 
tyttöleijonat viides

peleihin. Sijoitustaistelussa 
viidennestä sijasta Suomi 
voitti Unkarin 3-1 ja päätyi 
kotikisoissaan samalle si-
jalle kuin vuosi sitten Tshe-
keissä.

Suomen parhaina pelaa-
jina turnauksessa palkittiin 
Panelian Raikkaan kasvatti, 
maalivahti Eveliina Suon-
pää, puolustaja Anna Kil-
ponen ja hyökkääjä Emma 
Nuutinen.

J Virtanen

Vanhimpien lämminveri-
tammojen sarjassa viime 
vuoden parhaaksi ravihevo-
seksi valittiin Kokemäellä 
varttunut, kokemäkeläisen 
Janne Ranta-Krenku. val-
mentama ja Seppo Mark-
kulan ohjastama lämmin-
veritamma She Loves You. 
Tamma voitti kaudella 
2012 muun muassa Suo-
men mestaruuden ja Ver-

mossa juostun Arvid Åval-
lin Tammaderbyn. Kesällä 
She Loves You voitti Sol-
vallan Elitloppet-viikon-
loppuna suuryllättäjänä 
viisivuotiaille tammoil-
le tarkoitetun Lady Snärts 
lopp-kilpailun. She Loves 
You juoksi kilpailussa uu-
den Suomessa syntyneiden 
lämminveristen Suomen 
ennätyksen 10,4a.  

She Loves You 
sarjansa paras

MYYDÄÄN
käytetty
MAALÄMPÖPUMPPU 
Kompressori on rikki.
Hp. 450 €
Puh. 0500 597 259

Vanhempainyhdistys Pala-
van rakentama temppurata 
oli menestys Euran Panelian 
koululla järjestettynä puuha-
lauantaina. Kymmenet lapset 
pääsivät nauttimaan temppu-
radan lisäksi onginnasta. kas-
vomaalauksesta ja puffetista.

Puuhalauantai oli osa Las-
ten tammikuu –tapahtumaa 

Panelian koululla 
temppuiltiin

ja sen järjestelyihin osallistui 
vanhempainyhdistyksen  li-
säksi Euran 4H. 

Vanhempainyhdistys Pala-
van puheenjohtaja Taina Jy-
räkoski kertoi, että yhdistys 
lähti mukaan tapahtumaan, 
sillä viime vuonna vastaa-
vaan tapahtumaan osallistu 
parisataa lasta.  

Panelian Raikkaan kasvat-
tien esiinmarssi jääkiekon 
maajoukkueissa sai jatkoa, 
kun marraskuussa Venäjäl-
lä pelatussa Euro Hockey 
Tourin turnauksessa oli 
mukana Eveliina Suonpää. 
Samaan turnaukseen osal-
listui myös viime syksy-
nä Raikkaasta Kuortaneen 
Team Orifl ameen siirtynyt 

Panelian 
kasvatteja

maalivahti Tiina Ranne. 
N18-joukkueeseen ja Venä-
jän turnaukseen oli ehdolla 
myös kolmas Raikkaan kas-
vatti, Laura Hakala. Tiinan 
ja Eveliinan tapaan Laura 
siirtyi peruskoulun jälkeen 
jatkamaan opintojaan ja pe-
liuraansa Kuortaneelle.

J Virtanen

Muutama tyttö oli tullut 
Nakkilan Liikuntahallin 
ovelle jo aamulla aikaisin 
jonottamaan, kun vaan pää-
sis eturiviin nuorison omaa 
idolia katsomaan. Liikunta-
halli oli myyty loppuun heti, 
kun tieto keikasta oli saatu  

Robin Facebookissa:
”Nakkila tänään..
Oli tosi siistii jakaa tää vuo-
den 2013 eka keikka just tei-
dän kanssa, ja tää keikka 
taisi olla tosi hyvä aloitus 
tälle vuodelle. 

Kiitos siitä! Tyypit oli hy-
vin mukana ja hyppikin ai-
kas paljon ;););) Samppa oli 
ostanu upeet kengät ja kaik-
ki muukin toimi hyvin ;););) . 
Toivottavasti nähdään muil-
lakin keikoilla ja siihen asti 
moro ;)”

Järjestäjänä oli Lions Club 
Nakkila Emma, ja paljon 
talkoo porukkaa muissa teh-
tävissä sekä  järjestys- ja lii-
kenteenohjauksessa.

J Virtanen

Robin Nakkilassa Robin Nakkilassa 
lauantaina 19.1.lauantaina 19.1.

Kuva: Leena Lockberg
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PÄÄKIRJOITUS

Vuosi 2013

Uusi vuosi ja uudet kujeet. Alv:n nosto, kun-
nallisveroprosentit, hintojen nousu, mitä hyvää 
kansalle! Valion kilpailijoiden, Satamaidon ja 
muiden pienempien toimijoiden pudotuskamp-
panja, ihan oikein, isot sakot Valiolle, olisi pi-
tänyt vielä pudottaa Valion johtoa pallilta ja 
määrätä heille sakkoa, mutta mitä, ilmoitus 30 
prosentin korotuksista, sakot peritään kansalta 
ja nopeasti, kyllä kansa maksaa!

Hallituksen päätös telakkateollisuuden alas-
ajosta, noin 20 000 työvuoden menettäminen 
yhdellä nuijan kopautuksella. Kyllä hallitus on 
syytänyt Etelä-Eurooppaan miljardeja, satoja 
kertoja enemmän rahaa, meillä pyydettiin ra-
hoitusta 50 miljoonaa.

Kieroa on tämä laivateollisuuden tuki- ja ta-
kauspolitiikka. Ensin tilaaja määrää, että laivan-
rakentaja pitää hoitaa rahoitus ja sitten ulkomaa-
lainen telakkayhtiö kilpailuttaa kahdella omalla, 
eri maissa olevalla telakallaan, kummalle löy-
tyy tukea eri maiden valtioilta. Suomessa pitää 
olla oma telakkateollisuus, jos yleensä jatkam-
me täällä laivojen tekemistä.

Täältä on ajettu pois Nokian johdolla it-teol-
lisuus. Nyt kun vielä on mahdollista, niin on 
pidettävä metalliteollisuus maassa. Ihmette-
len ”työväenpuolueiden” edustajien menette-
lyä hallituksessa, kun eivät pidä kansalaistensa 
puolta.

Uudet kunnanvaltuustot ovat pitäneet en-
simmäiset kokouksensa, ja tehneet pitkällisten 
neuvottelujen jälkeen lautakunta ym. valinnat. 
Kunnissa on vähennetty kovalla kiireellä lau-
takuntien määrää, demokratiaa on siirretty pois 
virkamiehille,  ois kuntalaisilta ja valtuustoilta.

J Virtanen 
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TAISIT LUULLA, ETTÄ SIELLÄ ON VAIN VENEITÄ.
Mutta on siellä muutakin. Upeiden veneiden lisäksi löydät  Venemessuilta kaikkea vesillä 
oloon. Laitureista ja trailereista venematkailuun.Sukelluksesta ja kalastuksesta soutuun, 
melontaan ja vaatteisiin. Myös ohjelmalaiturilla tapahtuu uutta. www.venemessut.fi

PAIKKOJA 50 KPL 
TOIMI NOPEASTI!

PS. Ota kaverisikin mukaan 
hienoon Messumatkaan.

Matkan hinta 40 € 
sisältäen matkan ja 
lipun näyttelyyn

Lisätiedot linja-auton reitistä ja sitovat 
ilmottautumiset puh. 0500 122 841

Menossa mukana BESTSELLER-lehtiNAKKILAN KIRJAKAUPPA

HUIKEA KIRJA-ALE HUIKEA KIRJA-ALE 
Kirjoja alkaen Kirjoja alkaen 44€€

NYT ASKELEET KOHTI NYT ASKELEET KOHTI 
KIRJAKAUPPAA JA OSTAMAANKIRJAKAUPPAA JA OSTAMAAN

HALPOJA KIRJOJA!HALPOJA KIRJOJA!

Tigerin ampujaksi 
epäilty ja uhri eivät 
tunteneet toisiaan
”Harvo  Tigerin 
kanss o keritt  tutust  
etukätte”

Nuuka-Nokia tienaa 
väärin
”Kyll Nokia o tienann  
iha oikeestik”

Sohvaperuna - ethän 
liiku itseäsi kipeäksi?
”Ei o pelko, ett liik-
kus jääkaapilt pirem-
mäll”

Virolaiset viinasu-
kat avuksi fl unssan 
hoitoon
”Jos ei sisäisest aut, 
nii otetaa ja kaaretaa 
ryyppy sukill”

Lautamies: Oikeu-
dessa ei ole nukut-
tanut
”Onks nii, oltu hereill 
ja naurett”

Työttömien yhdistyk-
siä uhkaa alasajo
”Taita työttömä vähen-
ty, ko joutu lopetta”

Ei ole ihme, että kun-
tatalous vuotaa
”Se o tieros jo pitkält 
ajajaksolt”

SDP:ssä katse peruu-
tuspeiliin
”Ko ei oo menoo etee-
päi, ni o pakk katto 
peili”

Poliisi epäilee: Nai-
nen tappoi miehen 
rinnoillaan?
”Täyty oll varuilla, ja 
katto pienrintasi naisi”

Tappio lupaa hyvää 
Jokereille?
”Kyll mun puolest sais 
jatku hyv tappiokierre”

Leijona-pakki sylkee 
maaleja KHL:ssä
”Vastustaja varma 
väisty tielt, ettei jour 
sylkikupiks”

Jartin Jurinat

ALOITA KARATE - NYT!  www.nakkilanshotokan.com

Huittisten kaupungin ja 
Satakuntaliiton vuoden-
vaihteen vastaanotolla 
4.1.2013 palkittiin ansi-
oituneita henkilöitä. Sa-
takunnan aluesuunnit-
telu -mitali myönnettiin 
porilaiselle rakennustut-
kija Liisa Nummelinille. 
Nuori satakuntalainen 
-tunnustuksen sai ulvila-
lainen opiskelija, harmo-
nikkataiteilija Henriikka 

palata kotiseudulle töi-
hin.

Santamaa on osallistu-
nut moniin harmonikka-
kilpailuihin ja saavutta-
nut menestystä. Hän on 
mm. vuonna 2008 ollut 
mukana Kultaisen har-
monikan fi naalissa. Kul-
taisen Harmonikan hän 
voitti vuonna 2012.

Satakuntaliitto

Vuodenvaihteessa 
palkittuja

Sotiemme aikana 40-lu-
vulla, inkerinsuomalai-
sia oli sijoitettu ympäri 
Suomea, heidän silloiset 
asuinalueet Neuvostolii-
tossa olivat Leningradin 
ympäristössä. Satakun-
taan sijoitettiin myös in-
kerinsuomalaisia paljon 
mm. maataloihin, mutta 
myös yrityksiin ja per-
heisiin. Nakkilassa J W 
Suomisen Nahkatehtaas-
sa olivat nuoret, koulu-
ikäiset Virolaisen sisa-
rukset. Nuoret asuivat 
Koskilinnassa, Helmi ja 
Lilja toimivat tarpeen 
tullen sisäkköinä ja te-

kivät pieniä kodin aska-
reita. Heidän vanhempi 
siskonsa Mari oli perhei-
neen Tuusulassa.

Kaikki kolme nuorta, 
myös heistä nuorin, Arvo, 
kävivät Arantilan vanhaa 
koulua. Opettajana toimi 
monia nakkilalaisia, ku-
ten allekirjoittanuttakin, 
opettanut Anna-Maija 
Meronen. Itsekin Suomi-
sen sukuun kuuluva Lei-
la Eskolin, tyttönimeltään 
Leila Styk, kertoi usein 
leikkineensä varsinkin 
Liljan kanssa, joka oli hä-
nen kanssaan samaa ikä-
luokkaa. Leila muistaa 

joskus hakeneensa Lil-
jaa ulos, mutta Lilja oli 
kertonut, ettei hän pääse 
nyt, koska hän valvoo ul-
ko-ovea ja päästää sisään 
vain ne, joilla on oikeus 
tulla. Hän muisti myös 
Arvon tehneen koulussa 
ristipistoina patalappuja, 
joiden tekemisen he tytöt 
opettivat hänelle. Myös 
Kuritun Eirana silloin 
tunnettu muistaa joitain 
tapahtumia Virolaisten si-
saruksista.

Heinäkuussa 1944 ta-
pahtui murheellinen 
asia. Suomisen tehtaalla 
kuulutettiin kaikki mie-

Inkerinsuomalaiset 
nuoret Nakkilassa
välirauhan aikaan

Santamaa, joka voitti 
Kultaisen harmonikan 
vuonna 2012. Lisäksi 
palkittiin Satakunta-mi-
talilla Satakunnan Soti-
lassoittokunta.

Huittisten kaupungin-
talossa järjestettyyn juh-
laan osallistui noin 200 
nykyistä tai entistä sata-
kuntalaista.

Maakuntajohtaja Pert-
ti Rajala ja kaupungin-

johtaja Jyrki Peltomaa 
toivottivat vieraat ter-
vetulleiksi. Musiikkia 
esitti Huittisten Mu-
siikkiopisto ja ilta päät-
tyi tanssiin huittislaisen 
Svengi Jengin soittaes-
sa. Seurustelun lomassa 
tarjottiin satakuntalaista 
lähiruokaa.

Ulvilalainen Henriik-
ka Santamaa on soitta-
nut harmonikkaa 5-vuo-

tiaasta. Hän aloitti Vesa 
Formusen johdolla, joka 
opettaa häntä edelleen. 
Santamaa on opiskellut 
mm. Palmgren-konser-
vatoriossa ja Sibelius-
Akatemian nuorisokou-
lutuksessa ja hänen 
opintonsa musiikin- ja 
luokanopettajaksi Jy-
väskylässä ovat loppu-
suoralla. Tarkoitus on 
valmistumisen jälkeen 

het apuun, kun 8-vuotias 
Arvo-poika oli hukku-
massa Järvikylästä tule-
vaan pikkujokeen, niin 
kutsuttuun Ankkalam-
peen, joka sijaitsee Kos-
kilinnan vieressä. Apu 
tuli kuitenkin liian myö-
hään. Vaikka Kalle Lam-
minen sukelsi Arvon 
ylös, poika ei ollut enää 
pelastettavissa.

Kynttilä Arvon 
haudalle
Sota loppui aikanaan, ja 
inkerinsuomalaiset jou-
tuivat palaamaan Neu-
vostoliittoon. Osa heis-
tä jätti palaamatta ja osa 
lähti Ruotsiin.

Virolaisen Marin per-
he vietiin pois kotiseu-
duiltaan Kalinin alueelle 
(Tveriin) ja myöhemmin 
Karjalaan Petroskoin lä-
helle inkeriläisille pe-
rustettuun Tzalnan paik-
kakunnalle. Sinne perhe 
vuonna 1952 rakensi en-
sin pienen rakennuksen 
ja myöhemmin talon sa-
maan paikkaan. Sauna 
myös on silloisella pai-
kallaan Tzalna joen ran-
nassa. Helmi-tytär muut-
ti Viroon, eikä suku ole 
tietoinen hänestä. Leila 
Eskolin kertoi kuitenkin 

tietävänsä, että Helmi 
olisi asunut vielä 2000 
luvulla Etelä-Virossa 
Pölvamaalla. Lilja muut-
ti Petroskoihin ja asustaa 
vieläkin miehensä kanssa 
siellä. Hänellä on kaksi 
lasta, Tatjana ja Sergej, 
jotka ovat perustaneet jo 
omat perheensä. 

Ennen joulua 2012 
Liljan poika, Sergej 
Bognadov yhdessä tyt-
tärensä Swetlanan kans-
sa kävivät tutustumassa 
äitinsä nuoruuden mai-
semiin Nakkilassa. Pai-
kalla olivat myös Mari 
Virolaisen Suomes-
sa asuvat lapset Lilja 
ja Viktor, Liljan ukrai-
nalainen mies sekä Lei-
la Eskolin Nakkilasta. 
Käytiin Nakkilan hauta-
usmaalla, Suomisen su-
kuhaudalla, mihin myös 
Arvo on haudattu ja lai-
tettiin hautakynttilät pa-
lamaan. Katsottiin myös 
vanhoja ja uusia kuvia 
ja käytiin Suomisen teh-
dasalueella, Koskilinnan 
ulkopuolella ja tutustut-
tiin muihinkin paikkoi-
hin, missä heidän van-
hemmat sukulaisensa 
elivät 70 vuotta aikai-
semmin. 

J Virtanen 

Kynttilät on sytytetty. Kuvassa oikealta Leila 
Eskolin sekä Viktor, Sergej, Swetlana ja Lilja. 
Kuva: Jarmo Virtanen.

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!
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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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

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

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

RAKENTAJAT JA REMONTOIJAT:
TÄLTÄ PALSTALTA LÖYTYY APU
PIENIIN JA SUURIIN TÖIHIN!
Rakentajan palstan kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 1palsta x20 mm: 25€. 
2 palstaa x30 mm: 60€. Hintoihin lisät. alv 24%. 

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 

Sinun
paikkasi? 
Vain 35€/kk

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

Metso on muuttamassa Puo-
lassa sijaitsevan kaukoläm-
pövoimalaitoksen (CHP) 
hiilikattilan biomassaa käyt-
täväksi kerrosleijukattilaksi 
(BFB). Tilauksen kokonais-
arvo on noin 20 miljoonaa 
euroa.

Sopimus tilaajan kanssa 
tehtiin 2011 syksyllä, ja nyt 
ollaan laitoksen koekäyttö-
vaiheessa, Metso Servicen 
puolelta projektia on vetänyt 
alusta asti Pertti Samevuo-
ri, hän oli johtamassa myös 
vuonna 2008 tehtyä isoa bio-
massakattilamuutosta. 

Uusi ympäristöystä-
vällinen kattilalaitos vä-
hentää voimalaitoksen 
hiilidioksidipäästöjä mer-

Suomalaista osaamista 
maailmalla

Metso on mukana energiateknologian rakentamisessa puolalaisen 
Elektrociepłownia Białystok SA:n biomassakattilaprojektissa. Investointi kasvattaa 
merkittävästi uusiutuvan energian osuutta EC Białystokin tuotannossa.

tiukat ympäristömääräyk-
set edellyttävät nykyisten 
laitteistojen modernisointia. 
CHP-voimalaitos otettiin 
käyttöön joulukuussa 2012.

Metson työmaapäällikkö 

Pertti Sanevuori kertoi hei-
dän saaneen myös pieneh-
kön jatkotilauksen Bialys-
tokin voimalaitosyhtiöltä. 

J Virtanen

Uudenkaupungin sataman 
soijaöljysäiliön perustan ja 
säiliön urakoitsijat on valit-
tu. Finnprotein Oy:n vuok-
rakäyttöön tulevan n. 60 m2 
säiliön perustuksen urakoi 
halvimman tarjouksen teh-
nyt Raumalainen Rakennus 
Jalonen Oy 90.000 eurolla. 
Itse säiliön rakentaa edul-
lisimman tarjouksen teh-
nyt Nakkila Works. Urakan 

Nakkila Works urakoi 
Uudessakaupungissa

kokonaishinta on 553.300 
euroa. Nakkila Worksin 
kanssa on pidetty tarjous-
ta selventävä ja tarkentava 
neuvottelu. Kahden urakan 
kokonaishinta on 643.300 
euroa.

Julkisen hankinnan kaut-
ta on Nakkila Works Oy:lle 
tullut myös toinen, melko 
tuore kauppa. Vantaan Ener-
gia Oy:n jätevoimalaitoksen 

kittävästi. CHP-voimalai-
tos tuottaa 166 MW sähköä 
ja 460 MW lämpöä ja tulee 
korvaamaan polttoaineena 
käytettyä hiiltä biomassal-
la, joka saadaan pääasiassa 
metsä- ja maatalousjätteistä. 

Yhteistyö EC Białystokin 
ja Metson välillä korostaa 
Metson johtavaa asemaa 
bioenergiaratkaisujen koko-
naistoimittajana. Vuodesta 
2000 lähtien Metso on saa-
nut Puolasta yhteensä seit-
semän tilausta kattiloiden 
muuttamisesta biomassa-
käyttöisiksi. 

Puola on Euroopan suu-
rimpia maita, jotka ovat näin 
voimakkaasti riippuvaisia 
hiilestä energian tuotannos-

saan maan sähköntarpeen 
tyydyttämiseksi.

Tilaaja on erittäin tyyty-
väinen, että saa jälleen ker-
ran tehdä yhteistyötä Met-
son kanssa, sillä he luottavat 
sen service- ja tuoteosaami-
seen muutosprojekteissa ja 
nykyisissä voimalaitoksissa. 

Raumaster Oy 
mukana
Raumaster Oy on 1984 pe-
rustettu Raumalainen teolli-
suusalan yritys, joka valmis-
taa kuljettimia teollisuuden 
tarpeisiin, 75% yhtiön tuo-
tannosta menee ulkomaille. 
Raumaster on pitkään teh-
nyt yhteistyötä ympäri maa-

ilmaa eri projekteissa Met-
son kanssa. Site Supervisor, 
nakkilalainen Raimo Penti-
käinen vastaa muiden muas-
sa Raumasterin asennus- ja 
valvontatöistä ja hänellä on 
vuosien kokemus vastaavis-
ta töistä ympäri maailmaa 

Raumasterin osuudeksi 
kuuluu polttoainekentän laa-
jennus ja kuljettimet, joista 
pisin on 370 metriä. Kuljet-
timet vievät biomassaa voi-
malaitoksen kattiloihin mak-
simissaan 400 m3 tunnissa. 
Samaan aikaan biopolttoai-
netta voi olla tyhjentämässä 
kolmekin rekka-autoa.

Tilaaja on määrännyt tä-
män kohteen konepajateol-
lisuustuotteiden valmista-
misen Puolassa sopimuksen 
mukaan, suunnittelutyöt 
ja erikoismekaniikka tulee 
Suomesta. Kohteen asen-
nusfi rma on puolalainen.

La-puhelimista kuulee 
puolaa, suomea ja englan-
tia. Marraskuun lopulla, 
kun olimme paikalla, lii-
kenne oli kovaa, kun kuljet-
timien ja kattilan koeajo oli 
käynnissä. Yhteisenä kie-
lenä kommunikoinnissa on 
englanti.

Vaikka maassa on otet-
tu käyttöön vahvoja kan-
nustimia vihreän energian 
tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuus energiantuo-
tannosta on Puolassa vain 
7,5 % (2010). EU:n asetta-
ma tavoite on 20 % vuoteen 
2020 mennessä. Noin 80 % 
Puolan voimalaitosten ny-
kyisistä kattiloista, turbii-
neista ja generaattoreista on 
yli 20 vuotta vanhoja. EU:n 

11 000m3 kaukolämpöakku. 
Toimitus tapahtuu vuoden 
2013 aikana.

Nakkila Groupiin kuulu-
va säiliöitä, prosessilaitteita 
ja paineastioita valmistavan 
Nakkila Works Oy:n tulos / 
liikevaihto oli vuonna 2011 
310 000 € / 9 873 000 € = 
3.1 % ja liikevoittoprosentti 
6.3 %. Nakkila Works Oy:n 
tilauskanta on hyvällä tasol-
la ja kuluvalla tilikaudella 
liikevaihto kasvaa n. 25 %. 
Yritys työllistää 53 henki-
löä. Toimitusjohtaja on Rai-
mo Kivioja.  

Verotuksesta myönnettä-
vä kotitalousvähennys oli 
vuonna 2011 erityisen suo-
sittua rikkaissa kunnissa. 
Esimerkiksi Kauniaisis-
sa kotitalousvähennystä sai 
joka neljäs täysi-ikäinen. 
Toiseksi eniten kotitalousvä-
hennystä haettiin Espoossa, 
jossa sitä sai 13,3 prosenttia 
täysi-ikäisistä. Kolmantena 
oli Sipoo (13,2), neljäntenä 

Masku (13,0) ja viidentenä 
Kaarina (12,9). Kotitalous-
vähennystä hyödynnettiin 
Helsingin, Tampereen ja Tu-
run naapurikunnissa.

Pohjois-Suomessa tilanne 
oli aivan toinen. Siellä ko-
titalousvähennystä saavien 
kuntalaisten määrä vaihteli 
neljän ja kuuden prosentin 
välillä suurimmassa osassa 
kunnista.

Lehtemme jakelualueella 
pienin prosentti oli Koke-
mäellä (7,0) ja suurimmat 
Harjavallassa, Luvialla, ja 
Ulvilassa (10,0). 

Onko tieto kotitalousvä-
hennyksen saamisesta men-
nyt vain etelän isoihin kas-
vukeskuksiin, sillä siellä sitä 
on osattu hakea enemmän. 

J Virtanen

Kotitalousvähennykset 
etelän kasvukeskuksiin

YLLÄ: Materiaalin purkauspaikka 3:lle rekka-autolle
ALLA: Johtajat työpöydän ääressä: oik. Raimo Pentikäinen ja Pertti 
Samevuori. Kuvat: Jarmo Virtanen.
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Yli 20 vuoden satakun-
talaisella metsurityöko-
kemuksella

  taimikonhoidot

  ennakkoraivaukset

  hakkuutyöt

  Piha- ja ongelma-
puiden kaatopalvelu

Juha Vastamaa
Metsätalousteknikko / metsuri

050 595 7715
metsapalvelu.jvastamaa@gmail.com

Metsäpalvelu
J. Vastamaa

KAIKKI KODIN KALUSTEET JA PINTAREMONTIT

Rami Kivimäki, 0400 909 693
Paattilammintie 4, 29600 Noormarkku
rami.kivimaki@kolumbus.fi 

Keittiöt Keittiöt 
ja kodin kaikki kalusteet

KAKAIKIKKKIKIKIKI KKODIN KKAALAALLUSUSUSTETETEETETET JJJAAA PINTAREM

ja kodin kaikki kaluja kodin kaikki kalu

• 30 vuoden puusepän ammatti-
taidolla

• ilmainen suunnittelu ja mittaus
• nopea toimitus
• asennus
• myös pintaremontit
Ota yhteyttä ja kerro millaista 
remonttia tarvitset

LAAJA VALIKOIMALAAJA VALIKOIMA
16-52 PAIKKAISIA BUSSEJA16-52 PAIKKAISIA BUSSEJA..

www.ok-bussit.fi 
TIEDUSTELUT Jari Huuki 040 749 4207TIEDUSTELUT Jari Huuki 040 749 4207

HOTELLIMATKA TALLINNAANHOTELLIMATKA TALLINNAAN
16-17.3.2013 La-Su 138 € 16-17.3.2013 La-Su 138 € 
Neljän tähden Nordic Hotel Forum.Neljän tähden Nordic Hotel Forum.
Tutustumiskohteina PATAREIN vankila ja
LENTOMUSEO missä esillä esim. SUKELLUSVENE ym.

www ok bussiit fiwww ok bussiiit fi
Tervetuloa viihtymään matkoillemme!Tervetuloa viihtymään matkoillemme!

Valtuuston puheenjohtaja-
paikka siirtyi Luvialla alka-
neeksi vaalikaudeksi kes-
kustalta kokoomukselle. 
Valtuusto valitsi tehtävään 
Kimmo Ahon (kok.). 1. va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
Tuula-Marja Sainio (sd.) ja 
2. varapuheenjohtajaksi Erk-
ki Päivömaa (kesk.).

Kunnanhallituksen pu-
heenjohtajuus taas siirtyi 
kokoomukselta keskustalle. 
Kunnanhallitus valittiin vuo-
siksi 2013–2014. Puheen-
johtajaksi valittiin Marja 
Vaitomaa (kesk.) ja 1. vara-
puheenjohtajaksi Rauno Va-
lovirta (kok.).

Muut kunnanhallituksen 
jäsenet ovat Esa Talasma 
(sd., 2. varapuheenjohtaja), 
Ritva Hannukainen (kesk.), 
Kirsti Karisjoki (kok.), Reijo 
Koivunen (sd.), Kaisu Kor-
pela (kok.), Mikko Marttila 
ja Kimmo Toroska (ps.).

Keskusvaalilautakunta: 
Talasma Esa (sd., puheen-
johtaja), Sookari Aila (kesk., 
varapj.), Hermonen Heikki 
(kok.), Liivistö Margit (ps.) 
ja Marttila Mikko.

Vapaa-aikalautakunta: Sai-

nio Tuula-Marja (sd., pu-
heenjohtaja), Lehtikangas 
Taina (kesk., varapj.), Lam-
pinen Riikka (ps.), Nurmo-
ranta Elina (kesk.), Pajunen 
Anniina (kok.), Perkola Kim-
mo (kesk.), Perämäki Anssi 
(kok.), Suonpää Ari (kok.) ja 
Valtanen Teppo (sd.).

Tekninen lautakunta: Kal-
lio Pauliina (kesk., puheen-
johtaja), Nummi Olavi (sd., 
varapj.), Ahola Virpi (kok.), 
Grönroos Tarja (sd.), Lehti-
kangas Taina (kesk.), Lehti-
salo Markku (kok.), Marttila 
Mikko, Roos Mika (kesk.) ja 
Tuomola Jouni (kok.).

Ympäris tölautakunta: 
Häyry Ireene (kok., puheen-
johtaja), Koivisto Leena 
(kesk., varapj.), Ankelo Kim-
mo (kok.), Lampolahti Janne 
(sd.), Mustonen Elina (sd.), 
Nordström Harry (ps.), Nur-
moranta Elina (kesk.), Päi-
vömaa Erkki (kesk.) ja Selin 
Markus (kok.).

Perusturvalautakunta: Vei-
jonaho Outi (sd., puheenjoh-
taja), Haula Marjukka (kok., 
varapj.), Aro Terttu (kesk.), 
Helminen Tarja (kesk.), Her-
monen Heli-Maria (kok.), 

Männistö Harri (kesk.), Oras 
Petri (kok.) Rantala Tapani 
(ps.) ja Sengström Harri (sd.).

Sivistyslautakunta: Holl-
mén Maria (kok., puheen-
johtaja), Palmu Jari (sd., 
varapj.), Helminen Tarja 
(kesk.), Isokorpi Kristiina 
(kok.), Karjula Kari (kesk.), 
Lanki Antti-Jussi (kesk.), 
Nordberg Mikko (kok.), Pau-
nikallio Susanna (sd.) ja To-
roska Sari (ps.).

Tarkastuslautakunta: Nur-
moranta Elina (kesk., pu-
heenjohtaja), Nummi Olavi 
(sd., varapj.), Nyroos Timo 
(vas.), Nikkanen Tomi (ps.) 
ja Ruoho Satu (kok.).

Keski-Satakunnan terve-
ydenhuollon kuntayhtymän 
valtuusto: Koivunen Reijo 
(sd.), Korpela Kaisu (kok.), 
Männistö Harri (kesk.) ja 
Peltola Harri (ps.).

Keski-Satakunnan tervey-
denhuollon kuntayhtymän hal-
litus: Vaitomaa Marja (kesk.) 
ja Valovirta Rauno (kok.).

Satakunnan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän valtuus-
to: Valovirta Rauno (kok.) ja 
Lanki Antti-Jussi (kesk.).

Käräjäoikeuden lauta-
miehet: Hannukainen Ritva 
(kesk.) ja Paukkunen Mark-
ku (kok.).  

Luvian luottamushenkilöt

Nakkilan Perussuomalaiset 
valitsivat joulukuun syysko-
kouksessa Kari Sulosen pu-
heenjohtajaksi 2013.

Johtokunnan järjestäyty-
miskokouksessa tammikuun 
alussa tehtiin seuraavat va-
linnat: varapuheenjohtaja 

Olli Kumpulainen, sihteeri 
Virpi Mikola ja rahastonhoi-
taja Kari Kurri. 

Hallituksen muut jäsenet: 
Marko Nieminen, Olli Kum-
pulainen, ja Sari Kalliokorpi. 

Uusien toimihenkilöi-
den toimikausi on 1.1.-

31.12.2013. 
Nakkilan Perussuomalai-

set toivottavat tervetulleeksi 
kaikki Perussuomalaisten aa-
temaailmasta kiinnostuneet 
tutustumaan ja osallistumaan 
toimintaamme. Yhteyden-
otot johtokunnan jäseniin.  

Nakkilan perussuomalaiset tiedottaa
Hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa torstaina 
10.1.2013 tehtiin seuraavia 
päätöksiä: Varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Petri Nur-
minen, sihteeriksi Satu Vil-
ponen ja rahastonhoitajaksi 
Nina Välimäki.

Nakkilan Yrittäjät tiedottaa
Samalla jaettiin myös 

hallituksen jäsenten vastuu-
alueita seuraavasti: Merk-
kipäivät ja hankinta-asiat: 
Markku Pohjonen, nuoret 
Yrittäjät ja yrittäjyyskasva-
tus: Mikko Vaahtio ja Janne 
Ruohoneva sekä senioritoi-

minta: Eetu Bragge ja Mar-
ko Ouramaa.

Kuntaklubiin eli elinkei-
notiimiin valittiin: Terja 
Wahlberg, Petri Nurminen, 
ja Markku Pohjonen.  

Nakkilan luottamushenkilöt

Valtuuston vaalilautakunta: 
puheenjohtaja Markus Keto-
la (kok.), Silja-Riitta Suonpää 
(varapj., sdp), Sini Myllykos-
ki (vas.), Kauko Tuliniemi 
(kesk.) 

Valtuuston puheenjoh-
tajat: puheenjohtaja Ilmo 
Myllymaa (kesk.), Kei-
jo Mäkilä (I varapj., kok), 
Raimo Koskinen (II va-
rapj., sdp), Marko Niemi-
nen (III varapj., ps)

Kunnanhallitus 2013-
2014: puheenjohtaja Har-
ri Aalto (kok.), Heli Lukka 
(varapj. sdp), Marko Vetten-
ranta (sdp), Jarkko Haasanen 
(vas.), Martti Pöysti (kesk.), 
Satu Lankinen (kesk.), Jon-
na Heikkilä (kok.)

Tarkastuslautakunta: pu-
heenjohtaja Markku Ahos-
mäki (vas.), Kauko Tuli-
niemi (varapj., kesk.), Erik 
Sallinen (sdp), Salla Aalto 
(kok.), Riitta Anttila (kesk.), 

Keskusvaalilautakunta: 
puheenjohtaja Teuvo Ruo-
honen (kesk.), Ann-Maj 
Rantala (varapj., sdp), Kei-
jo Mäkinen (ps), Merja Vir-
tanen (vas.), Joni Rosenberg 
(kok.)

Sivistyslautakunta: pu-
heenjohtaja Anne Hakanen 
(kok), Jarkko Laine (varapj., 
sdp), Maria Lehmuskallio 
(sdp), Sari Kalliokorpi (ps), 
Urho Johima (vas.), Mika 
Sipilä (kesk.), Terhi Mä-
kitalo (kesk.), Päivi Rinta-
Koskela (kesk.), Jukka Ellä 
(kok.)

Tekninenlautakunta: pu-
heenjohtaja Markku Poh-
jonen (kesk.), Pasi Mäkelä 
(varapj., kok.), Kari-Pekka 
Kankeri (sdp.), Virpi Miko-
la (ps), Mikko Lind (vas.), 
Heli Perkkola (kesk.), Asta 
von Frenckell (kok.)

Perusturvalautakunta: 
puheenjohtaja Vesa Kilk-
ku (sdp.), Soile Laaksonen 
(varapj., kesk.), Jenni Ker-
hi (sdp), Kari Sulonen (ps), 
Terttu Viinamäki (vas.), Jari 
Koski (kesk.), Kaisu-Leena 
Raikisto (kok.)

Kiinteistötoimitusten us-
kotut miehet: Kari Huikko 
(kok.), Asta von Frenckell 
(kok.), Timo Mäkelä (vas.), 
Silja-Riitta Suonpää (sdp), 
Mika Sipilä (kesk.), Merja 
Nissilä (kesk.)

Keski-Satakunnan ter-

veydenhuollon kuntayhty-
män yhtymävaltuusto: Milja 
Mäkinen (sdp), Sini Mylly-
koski (vas.), Hannu Heik-
kilä (kesk.), Markus Ketola 
(kok.)

Satakunnan sairaanh.pii-
rin kuntayht. yhtymäval-
tuusto: Reijo Köönikkä 
(sdp), Jonna Heikkilä (kok.)

Otsolan kansalaisopiston 
johtokunta: Arto Sinisalo 
(sdp), Virpi Mikola (ps)

Satakunnan koulutuskun-
tayht. yhtymävaltuusto: Arja 
Nummelin (kesk.)

Satakuntaliiton edusta-
jain kokous: Martti Pöysti 
(kesk.), Harri Aalto (kok.)

Satakunnan käräjäoikeu-
den lautamiehet: Martti Lin-
tikko, Su-Ran Kim

Porin kaupungin ymp.
lautakunnan ympäristöter-
veysjaosto: Aarne Hintsala 
(kesk.)

Alueellinen jätelauta-
kunta: Silja-Riitta Suonpää 
(sdp)

Porin seudun joukkolii-
kennelautakunta: Sami Ha-
linen (kok.)

Porin jätehuollon johto-
kunta: Mikko Lind (vas.)

Satakunnan poliisilaitok-
sen poliisin neuvottelukun-
ta: Kari Sulonen (ps)  
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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 

§

Hankkeen päätarkoituk-
sena on kehittää alueem-
me ylpeydestä, Koke-
mäenjoesta, koko maan 
tuntema matkailukohde. 
Joen varrella on monia 
eri matkailukohteita ja 
hankkeen tavoite onkin 
kerätä nämä hienot koh-
teet yhteen, jolloin niiden 
vetovoimaisuus kasvaa 
entisestään. Yhteistyö 
huipentuu elokuun 2013 
alussa, 2.-4. päivä järjes-
tettäviin Kokemäenjo-
ki-päiviin, jolloin koko 
jokivarsi on tapahtumia 
täynnä. 

Ilmoittaudu 
mukaan
Onko sinulla matkai-
lukohde joen varrella? 
Haluaisiko yhdistykse-
si järjestää tapahtuman/
tempauksen jo valmiik-
si markkinoituun viikon-
loppuun? Mitä sinun mie-

lestäsi tulisi tehdä, jotta 
Kokemäenjoki saataisiin 
nostettua yhdeksi Sata-
kunnan matkailuvaltiksi? 

Tilaisuudet järjeste-
tään ensin jokaisen kun-
nan osalta erikseen, myö-
hemmin myös yhdessä 
usean kunnan osaajien ja 
yrittäjien voimin. Ilmoit-
tauduthan tilaisuuksiin 
etukäteen, kahvitarjoilun 
järjestämiseksi.

INFO tilaisuudet alu-
eellamme: 15.1. Harja-
vallassa osanottajia oli 
yli kymmenen Harjaval-
lasta ja Nakkilasta. Ko-
kemäellä tilaisuus järjes-
tettiin tiistaina 22.1.

Helmikuussa järjes-
tetään jatko-info, johon 
voi ilmoittautua mu-
kaan ottamalla yhteyt-
tä koordinaattori Tiina 
Hämäläiseen: sähköpos-
tilla tiina.hamalainen@
kokemaki.fi  tai puheli-
mitse 040 488 6102.  

Kokemäenjoesta 
tunnettu matkailukohde

Harjavalta  – Kokemäki – Huittinen – Sastamala – 
Hämeenkyrö, yhteinen Leader-projekti 2012-2013, 
Kokemäenjoen virkistyskäyttö ja brändin luominen. 

Meloja Kokemäenjoella. Kuva: Jarmo Virtanen.

Artturi Kankeri sai kuulla 
viime talvena työpaikal-
laan Temal Oy:ssä, että 
puutappeja ei saada. Hän 
kertoi asiasta isälleen Ka-
ri-Pekalle ja yhdessä he 
selvittivät, että Alavudel-
la toiminut tappitehdas oli 
joutunut lopettamaan toi-
mintansa ja kaikki koneet 
olivat myynnissä. Neu-
vottelut aloitettiin yrityk-
sen johdon ja paikallisen 
rahoittajapankin kanssa. 
17.4.2012 allekirjoitettiin 
Kari-Pekan Puu Oy:n ja 
myyjän välinen kauppa-
sopimus koneista.

Nakkilassa neuvotte-
lut Nakkilan Osuuspan-
kin kanssa päättyivät 
myönteiseen päätökseen 

Miljoonia tappejaMiljoonia tappeja

Jo kolmannen polven puuseppä Artturi Kankeri näytti mallia, miten tappiteh-
taan koneet toimivat. Artturin isä Kari-Pekka Kankeri on vuosikymmeniä tehnyt 
käsityönä Nakkilalaisia Keinutuoleja, ja Isoisä Veikko Kankeri on tehnyt harras-
tuksenaan puukolla vuoltuja Nakkilalaisia pienkeinutuoleja ja Tuomaanristejä. 
Kankerin suku on yhtä yrittäjäsukua, sillä myös Veikon veli Matti Kankeri teki 
vuosikymmenet Nakkilalaisia keinutuoleja.

ja mahdollista Eu-rahoi-
tusta selvitettiin. Kaikki 
kävi nopeasti. Noin 300 
neliön hallin rakentami-
seksi tehtiin piirustukset, 
raivattiin metsää ja aloi-
tettiin rakennuksen pe-
rustusten teko.

Samaan aikaan Artturi 
lähti opettelemaan tappi-
en valmistusta Alavudel-
le, päivän aikana käytiin 
läpi kaikki työvaiheet ja 
tehtiin ensimmäiset tapit 
valmiiksi myytäväksi. 
Seuraavana päivänä ko-
neet ja kalusto lastattiin 
rekka-autoihin ja tuotiin 
Nakkilaan.

Rakennustyöt sujuivat 
nopeasti kesän aikana. 
Apuna oli myös Rami 

Salon työporukka ja syk-
syllä, heti kun oli saatu 
lattia pinnoitettua, alkoi-
vat koneasennukset ja 
myös sähkö-, ilmastointi- 
ja putkityöt tehtiin.  Pien-
tä tuotantoa on syksystä 
alkaen tehty ja parannet-
tu. Koneita on huollettu 
huippu kuntoon.

Tammikuun 10. päi-
vä vietettiin viralliset 
avajaiset. Kutsuvieraita 
ja muuten asiasta kiin-
nostuneita kävi paikalla 
päivän aikana lähes 100,  
myös Nakkilan kunnan 
ja Nakkilan Yrittäjien 
edustajat kävivät tutus-
tumassatehtaaseen. Ka-
ri-Pekka ja Artturi ker-
toivat tilauksia tulleen 

tasaiseen tahtiin, joten 
taloudellisesti sanottuna 
”tapit on hyvin uunissa.”

Tuotannollisesti tap-
pien valmistus tapah-
tuu seuraavasti. Ensin 
tuppeen sahattu, kol-
me metriä pitkä, kuivat-
tu koivu lankku saha-
taan moniteräsahalla 75 
mm leveiksi lankuiksi. 
Puut asetetaan katkaisu-
sahaan, jossa niistä tu-
lee 30 cm pitkiä lapeja. 
Kone työntää lapit lista-
höylään, missä ne höylä-
tään ja lopuksi  halkais-
taan, sen jälkeen kuljetin 
vie ne laatikkoon.

Laatikko kuljetetaan 
puikkohöylän eteen ja 
asetetaan laudan pätkät 
koneeseen, joka tekee 
niistä urapuikkoja. Sen 
jälkeen puikot asetetaan 
vieressä olevaan puik-
kokatkaisuautomaattiin, 
jolla saadaan asiakkaan 
tilaamia, eripituisia tap-
peja. Viimeksi mainit-
tuja koneita on useita 
ja se mahdollistaa mo-
nen työntekijän saman 
aikaisen työskentelyn 
tehtaassa. Lopuksi tapit 

laitetaan purunputsaus-
myllyyn ja sen jälkeen 
tärinä pöydälle, missä 
erotetaan kaikki vialliset 
tapit, etteivät lähde asi-
akkaalle asti. Viimeinen 
vaihe on punnitus, jos-
sa saadaan selville kap-
palemäärät. Sen jälkeen 
tapit pakataan muo-
visäkkeihin ja lähetetään 
asiakkaalle. 

Raaka-ainetta, kuivaa, 
tuppeen sahattua koi-
vulankkua on tilattu jo 
toistamiseen Hakkarai-
sen sahalta Viitasaarelta. 
Myös Eestistä on tiedus-
teltu raaka-ainetta.

Tappeja pystytään te-
kemään eri vahvuisi-
na ja pituuksina asiak-
kaan toiveen mukaisesti 
ja toimitusajat pidetään 
mahdollisimman jousta-
vina.

Koko hankkeen budjet-
ti on noin 300 000 euroa. 

- Usko ja luottamus on 
kova. Omalla työllä ja si-
sulla mennään Nakkilassa 
pitkälle, sanoi Kari-Pekka 
Kankeri.

J Virtanen

Artturi Kankeri esittelee puutappeja Nakkilan Yrittäjien edusta-
jille. Kuvassa puheenjohtaja Terja Wahlberg ja varapuheenjoh-
taja Petri Nurminen. Tappitehtaan koneilla pystytään tekemään 
myös erivahvuisia ja pituisia harjanvarsia.

Oikealta: Kari-Pekka Kankeri, Reijo Lepistö Satakunnan Käsi- ja Pienteollisuusliitosta, Nakkila-
Luvian Osuuspankin edustajat pankinjohtaja Jussi Kuvaja ja varatoimitusjohtaja Jyrki Suoja.
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KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271 NAHKURINKUJA 7, 27400 KIUKAINEN
Kuivaa polttopuuta, aurausta, hiekotustaKuivaa polttopuuta, aurausta, hiekotusta

Liikekeskus, Harjavalta
0400 976 478 - (02) 674 1507
Avoinna ma-pe 9-17, la sopimuksen mukaan Hannele Nina

www.sininenunelma.fi 

HannelellaHannelella  
Kestopigmentoinnit:

Ylärajaus silmiin 320€, alarajauksella yht. 360€

Kulmat 360€   Huulet 360€

Suihkurusketus 25€ voimassa toistaiseksi

Sokeroinnit, joka 10:s sokerointi -50%

 Geelilakkaus 25€, kynsinauhojen hoidolla 35€
- joka 10:s lakkaus -50% 

NinallaNinalla
Uutena Gerardsin vartalokäärehoidot:

Hot Gel  (60min)  50€/krt

-hoitaa selluliittia sekä selkeää liikarasvaisuutta

-suositus 3krt/vk, 3-4viikon ajan

Carnitine (60min)  45€/krt

-kiinteyttää, hoikentaa ja vähentää ihonalaista rasvaa

-suositus 2krt/vk, 3-4 viikon ajan

Tiedustele tarjouksia sarjahoidoista.

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

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

www.valtaliikenne.comwww.valtaliikenne.com
Keväthanget viikolla 15Keväthanget viikolla 15
Enontekiön Hettassa!Enontekiön Hettassa!
Majoitus: Hotelli Jussantupa.

129199

Tavallista parempi ruokakauppa

-38 % -33 %-23 %

Ilman korttia 6,49 kg Ilman korttia 3,80 2-pack (1,00 l) 
sis. pantit 0,80

Ilman korttia 6,55 kpl (5,24 kg)Ilman korttia 2,99 rs (9,97 kg)

399199

Atria perhetilan 
broilerin
 leesuikaleet

300 g (6,63 kg) 
rajoitus: 2 rs/talous

Pouttu porsaan 
kasslerpaisti
                 n. 1,2 kg

RS KG 279

Pepsi ja Pepsi Max 
virvoitusjuomat

2 x 1,5 l (0,66 l) 
sis. pantit 0,80
rajoitus: 3 erää/talous

KPL499

Hyvä suomalainen 
arkijuusto

1,25 kg (3,99 kg) 
rajoitus: 2 kpl/talous

KPL 2PACK

KG065
Appelsiinit
Egypti

RS

Vihreät 
rypäleet
500 g (3,98 kg)
Etelä-Afrikka

-31 %

Ilman korttia 2,89 rs (5,78 kg)

PS

-13 %

Ilman korttia 1,49 ps (3,31 kg)

PS

Myymälässä paistetut
pehmopalat 430-450 g

(6,56-6,86 kg) 
myös rouhe 
ja juusto295

Ruispalat
9 kpl/450 g (2,87 kg)

-33 %

Hinnat voimassa to-su 24.-27.1.2013

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

Madhus ja Fisher
suksipaketit
Sis. sukset,
siteet, 
monot

Pyörä ja Vapaa-aika OyPyörä ja Vapaa-aika Oy 

ereherher
t

Suksivoiteet, 
voiteluraudat, 
suksipitimet, 

ym.  ym.  
Edullisesti!
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Toro  lumi-Toro  lumi-
lingotlingot

1290,-1290,-
ALK. ALK. 

Zandstra DeltaZandstra Delta
RETKILUISTIMETRETKILUISTIMET          Nyt Nyt 149,-149,-

OVH 199,-OVH 199,-

79,- 79,- ALK. ALK. 

KUURAKUURA
potkukelkatpotkukelkat

Pilkkijöille:Pilkkijöille:
Kärpäsentoukat Kärpäsentoukat 
ja surviaisetja surviaiset

KäytettyKäytetty

Esla Rollaattori

(Edullisesti)
(Edullisesti)

Tule katsomaan 
malleja myymälään!

Pipot, tumput, käsineet, 
              karvalakit, kaulurit, ym. 

ALE! ALE! ALE! ALE! ALE! ALE! ALE! ALE! ALE! ALE! ALE! ALE! 

- - Pirkankatu 3, Harjavalta - (02) 674 3260Pirkankatu 3, Harjavalta - (02) 674 3260

Hyvä valikoima
täkkejä, tyynyjä, 
kankaita... 5€/kpl

alk.

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

KORJAUSOMPELUT JA 
VETOKETJUJEN VAIHDOT

AMMATTITAIDOLLA!

Tattarantie 42, Nakkila
Avoinna la klo 10-14

Petaus-
patjoja

Joulukuun arvonnassa 30€ 
tuotepaketti myymälään voitti 

Taina Salo Nakkilasta.


