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Nyt on aika tutkia 
sisäilman puhtaus, s. 5

Missä mennään haja-asutus-
alueiden jätevesiasioissa, s. 8

AKUT AUTOIHIN alk.
45Ah 49,5049,50€ 75Ah 75,0075,00€
60Ah 59,5059,50€ 100Ah 99,0099,00€

Satakunnan teollisuustalo,
Satakunnankatu 33-35, Pori

Avoinna ark. 8-17, la 9-14
Päivystys 24 h p. 044 5050580Päivystys 24 h p. 044 5050580

Betonityöt
J. Kangas
Koivistontie 176,
38600 Lavia

Puh. 050 528 4896

RAKENNUSTYÖT 
POHJASTA
PIIPPUUN!

TUHTI TALVIPAKETTI TARJOUSHINTAAN!

Kunnon talvirenkaat sekä 

lohkolämmitin, sisäpistoke ja 

sisätilalämmitin asennettuina. 

Nyt 399 €
Paketin arvo n. 1800–1850 € mallista riippuen.

www.suzuki.

Nelivetoomus!

Suzuki Grand Vitara 4WD Suzuki SX4 1,6 4WD X-Over

Lunta, kiitos! Pakkasta, please! 
Ampaise liikkeelle jäisestä mäestä, hurauta 

helposti kinosten halki tai kipua kumpareelle 
loskasta huolimatta – Suzuki-nelivedolla nautit 

talven riemuista aidosti. 
Möhjöinen mökkitie, kurainen kalareissu 

tai vetotehtävät vesi-jää-sekoituksessa, Suzuki- 
neliveto on ketterä matkakumppani, mihin ikinä 

mielesi tekeekään. 
Korkea maavara saa matkan maistumaan 

kelissä kuin kelissä ja lisäksi näkyvyys on mitä 
parhain. Tervetuloa kunnon talvi!  4xVETO.

Suzuki Grand Vitara 4WD -mallisto, autoveroton hinta malliversiosta riippuen 22 600,00 – 29 100,00 € arvioitu autovero*) 9 175,63 – 11 174,75 €, kokonaishinta 31 775,63 – 39 025,62 € + 
toimituskulut 600 €, hinta yhteensä 32 375,63  – 39 625,62 €. *) CO2-päästöllä 179 – 225 g/km. EU-yhdistetty kulutus 6,8 – 9,7 l/100 km. Kysy tarkemmat tiedot Suzuki jälleenmyyjältäsi. 
Suzuki SX4 1,6 4WD X-Over -mallisto, autoveroton hinta malliversiosta riippuen 16 600 – 17 190 €, arvioitu autovero*) 4 637,12 – 4 804,43 €, kokonaishinta 21 237,12 – 21 994,43 € + 
toimituskulut 600 €, hinta yhteensä 21 837,12   – 22 594,43 €. *) CO2-päästöllä 149 g/km. EU-yhdistetty kulutus 6,5 l/100 km. Talvipaketin kampanjaedut koskevat 1.11.–31.12.2011 välisenä 
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Kunnon ta

ohkolämmitin, sisäpistoke ja 

sätilalämmitin asennettuina. 

Nyt 399 €
etin arvo n. 1800–1850 € mallista riippuen.

JäMy Oy JäMy OyJäMy Oy
Korjuuntie 17-19, Herralahti, Pori
AV. ARK. 9-18, LA 10-14
www.autotalopelttari.fi 
Juhani Paloviita 044 560 1267
Markus Koivisto 044 560 1268

Riikka Laaksonen 044 560 1274 Huolto 044 560 1277
Varaosat 044 560 1276

MONIMERKKITALO Autoja
nopeaan

toimitukseen!

www.suzuki.fi 

PELTTARI EDITION

Kunnon talvirenkaat sekä

lohkolämmitin, sisäpistoke ja

sisätilalämmitin asennettuina.

Nyt 399 €
Paketin arvo n. 1800-1850 € mallista riippuen.

Kampanja voimassa 12.02.2012 asti. Kampanjaetua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

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

Kotiinkuljetus viikonloppuna pe-su 2,5€
Nakkilaan max 5 km.

Seisova pöytä
syö niin paljon kuin haluat

sis. juoma 0,35 l, maito, kahvi

7,00€

KÄYTÄMME VAIN ALKU-
PERÄLTÄÄN VARMISTET-
TUA NAUDANLIHAA!

Äijät ei toivota hyvää 
ystävänpäivää, s. 10

Nyt kannattaa 
katsastaa

Henkilö- ja pakettiauton
määräaikaiskatsastus 46 €
+ päästömittaus

alk. 46€

Korjuuntie 17-19, 28360 Pori
p. (02) 529 9950
Ma-pe 8.30-16.30
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Pulinat pois!

Painos: n. 20 000 kpl

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

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

Kustantaja: Covire Oy
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259
turist.fi @hotmail.com 
Toimitus: Avoinna torstaisin klo 10-12.
Karjalankatu 12, 28130 Pori
Puh. torstaisin klo 10-12: 050 570 3399
Muuna aikana: 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

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

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

Imestymispäivät
ke 22.2. 2012
ke 14.3. 2012
ke 4.4. 2012
ke 25.4. 2012

Kiukaisissa jakelu seuraavana vii-
konloppuna!

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

ke 9.5. 2012
ke 30.5. 2012
ke 13.6. 2012
ke 4.7. 2012

HARJAVALTA

Rauman pitsi - raumalaisia 
mestarinyplääjiä
23.1.-15.4.2012 Cedercreutzin 
museo. Taideteollinen näyttely, 
raumalaisten mestarinyplääjien 
töistä.

Konsertti Yhteisvastuulle
5.2.2012 klo 18 Harjavallan 
seurakuntatalo. Pianisti Andrea 
Kocsis, viulisti Titel Iacovache-
Pana sekä sopraano Leena Kivi. 
Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen 
kahviraha yhteisvastuukeräyk-
seen. Ohjelmassa mm. Brahm-
sin unkarilaisia tansseja ja Me-
rikannon yksinlauluja.

Rauman pitsi -luento
7.2.2012 klo 12 Emil Ceder-

creutzin museo. Luento rauma-
laisista pitseistä.

Ystävänpäiväkonsertti
12.2.2012 klo 15 Harjaval-
ta-Sali. Ystävänpäiväkonsertin 
esiintyjät ovat Sami Pitkämö ja 
Lenni-Kalle Taipale.

KOKEMÄKI

“Aseeton Suomi” -
taidenäyttely
30.1.- 17.2.2012 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Väinöla Yh-
teisön järjestämä näyttely Koke-
mäen kaupunginkirjastossa. Li-
sätiedot: 040 488 6176.

NAKKILA

Runollinen kahvikonsertti - 
Nainen rakastaa, kaipaa...

Pressanvaalien eka kierros on 
mitelty. Sauli Niinistö nou-
si odotetusti ykköspallille ja 
kakkossijan sai yllättäen kovan 
loppukirin ottanut Pekka Haa-
visto, he jatkavat fi naalissa. 
Hesassa joillain äänestysalueil-
la Haavistoa äänesti jopa puo-
let äänestäjistä, myös muissa 
etelän kaupungeissa kannatus 
vaalipäivänä oli kova.

Satakunnassa voiton vei 
Niinistö, kovan vaalityön teh-
nyt Paavo Väyrynen sai ho-
pean ja pronssille tuli Timo 
Soini. Haavisto ei sijoittunut 
palkintokorokkeelle, hän oli 
neljäs. Vasemmisto puoluei-
den ehdokkaat Paavo Arhin-
mäki ja Paavo Lipponen otte-
livat tasapelin.

Yli miljoona ääntä on uu-
siojaossa: Saa nähdä kummal-

le ne menevät, vai käykö niin, 
että osaa niistä ei saa kum-
pikaan? Löytyykö heistä tar-
peeksi vetovoimaa normaa-
likansalaisille? Luultavaa on, 
että äänestysaktiivisuus vähe-
nee fi naalissa. 

Lehtemme ilmestyessä en-
nakkoäänestys on hoidettu. 
Tulevana sunnuntaina vaali-
huoneet ovat auki koko päi-
vän ja illalla nähdään, kumpi 
on paras ori johtamaan Suo-
mea. 

Tulevaisuudessa tulemme 
näkemään Suomen Itsenäi-
syyspäivänä linnan juhlissa, 
onko siellä aviopari vai poika-
pari pokkaamassa ”arvokkail-
le” vieraille.

J Virtanen

TAPAHTUMIA

Kuka pokkaa?

INFO

HÄTÄNUMERO  112
TERVEYSKESKUS
HARJAVALTA . . . . . . . . . . . .02-6773111
NAKKILA . . . . . . . . . . . . . . . .02-6773444
KOKEMÄKI . . . . . . . . . . . . . .02-6773361
ULVILA . . . . . . . . . . . . . . . . .02-6772230
Panelia/terveysas. . . . . . . . . . .02-83980611
Kiukainen/hammaslääkärit . . .02-83980618
EURA/lääkäripäivystys . . . . . .02-83980400
Luvian terveyskeskus
 - ma-pe klo 8-16 . . . . . . . . . . .02-6210303
 - muuna aikana Satakunnan Keskussairaala
PORI, terveyskeskus . . . . . . . .02-6213500
Satakunnan Keskussairaala . . .02-62771

Satakunnan Keskussairaalan
terveyskeskuspäivystys . . . . . .02-6276868

HARJAVALLAN KAUPUNKI  . . . .02-5359011
NAKKILAN KUNTA . . . . . . . . . . . .044 7475800
KOKEMÄEN KAUPUNKI . . . . . . .02-5406111
ULVILAN KAUPUNKI . . . . . . . . . .02-6774511
EURAN KUNTA  . . . . . . . . . . . . . . .02-839901
LUVIAN KUNTA . . . . . . . . . . . . . . .02-540811

TAKSI
HARJAVALTA . . . . . . . . . . . .060030035
NAKKILA . . . . . . . . . . . . . . . .0100-85222 
KOKEMÄKI . . . . . . . . . . . . . .1060664
ULVILA . . . . . . . . . . . . . . . . .0600-30033
KIUKAINEN/Rosenberg J.  . .0500-598340
LUVIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0600-30036

Mainos ja tiedotusjakelua 2 kertaa viikossa Ydin-
Satakunnan alueella, Harjavallan jakelupalvelu ja 
Covire Oy p. 0500-597259

Nakkilan Kuriiri, joka keskiviikko Nakkilaan 
jaettava julkaisu p. 0400-723085 / Markus Ketola

5.2.2012 klo 16 Villilän kartano. 
Monologeja ja musiikkia naisen 
elämästä.  Liput: 5 €. Järjestäjä: 
Sossut ja Tossut -ryhmä Nakki-
lan kulttuuritoimen tuella
Ohjelmassa runoja, monologe-
ja ja musiikkia naisen elämäs-
tä. Väliajalla Kartanon Rouvien 
kahvila avoinna. Tuotto lasten-
suojelutyöhön Nakkilassa

PORI

Talvirieha
9.12.-4.3.2012 Satakunnan Mu-
seo, Pori. Talviliikuntaan liittyviä 
esineitä ja valokuvia. Tule kat-
somaan, miten Kokemäenjoen 
jäällä luisteltiin ja ja Raatihuu-
oneenmäellä laskettiin mäkeä. 

Iltamusiikki -konsertit
Sunnuntaisin klo 18 Keski-Porin 
kirkko. 8.1. Sanna Loikas, urut, 
Tampere ja Tuomas Karjalainen, 
urut, Helsinki. 5.2. Tuomas 
Pyrhönen, urut, Joensuu. 4.3. 
klo 18 Anders Johnsson, urut, 

Ruotsi. 1.4. Gedymin Gruppa, 
urut, Puola. Konsertteihin on 
vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Tuntematon Selkämeri
14.1.-27.5.2012 Luontotalo 
Arkki, Pori. Jouni Hiltusen ku-
vaamaa ja ohjaamaa, palkittua 
luontodokumenttia esitetään 
Luontotalo Arkin auditorios-
sa lauantaisin ja sunnuntaisin 
klo 13.00. Esityksen kesto 58 
min.

Satakuntalainen maisema
7.2.- 27.5.2012 Luontotalo 
Arkki, Pori. Näyttely esittelee 
Arkin remontissa olevan pe-
rusnäyttelyn seinäpanoraamoja 
eli kuvasuurennoksia. Valoku-
vaajina ovat olleet Jan Eerala ja 
Seppo Keränen. Kuvia voi os-
taa itselleen.

Voit ilmoittaa tapahtumasta sähköpostitse bs.tapahtumat@maisanpaja.info. 
Bestseller-lehti pidättää oikeuden lyhentää tai muuttaa ilmoitusta sekä joissain 
tapauksissa jättää ilmoituksen kokonaan julkaisematta.

TUL:n Päivän juhla pidettiin 
28.1.2012 perinteisesti jo 29. 
kerran Porin Teatterissa. Terveh-
dyssanat lausui Markku Malms-
ten Raumalta. 

Ohjelma oli monipuolinen, 
oli Lattomeren Toiveen lasten 
esitys, ”Tanssi ystävyyttä”, oli 
Porin Pyrinnön tyttöjen Tiku ja 
Taku, lavalla nähtiin myös Tans-
siryhmä Oghui Qamishin vatsa-
tanssi esitys.

Laila Kinnusen vanhoja lau-
luja esitti ”Lailamaiseen tyyliin” 
Janette Westergård, jota pianolla 
säesti Porin Teatterin näyttelijä 
Teemu Niemelä.

Juhlapuheen piti tuore kan-
sanedustaja Jari Myllykoski. 
Hän painotti erityisesti, että ih-
misen pitää oppia lapsesta alka-
en liikkumaan. Vanhempien esi-
merkkiä kaivataan, sillä lapsena 
opittu liikuntaharrastus jatkuu 
usein läpi elämän ja pitää ihmi-
sen terveenä pitempään. Mylly-
kosken mielestä perheen talou-

dellinen tilanne ei saa olla este 
liikunnan harrastamiseen, vaan 
yhteiskunnan pitää järjestää ih-
misille mahdollisuus harrastaa 
eri urheilumuotoja.

Myllykoski päätti puheensa 
sanoihin: TUL:n tulevaisuuden 
kannalta tärkeintä on, että liitol-
la on vahva seuraverkosto ja ta-
vallisten ihmisten tarpeisiin so-
veltuva liikuntaohjelma vauvasta 
vaariin ja mummoon saakka.

Ansiomerkit ja palkitut 
urheilijat. 
Juhla jatkui ansiomerkkien jaol-
la, sekä piirin parhaiden urheili-
joiden palkitsemisella. Parhaaksi 
urheilijaksi valittiin Kalevan ki-
sojen hopeamitalisti, moukarin-
heittäjä Tuomas Seppänen, Po-
rin Pyrinnöstä, parhaan nuoren 
tulokkaan palkinnon pokkasi 
toisen polven voimanostaja Joni 
Huhtaviita, Porin Voimailijoista, 
myös Koiviston Iskun pyöräke-
laus joukkue palkittiin.

Lopussa esiintyi Porin Mies-
Laulun Välimiehet –lauluryhmä 
esittäen omalla laulusäestyksel-
lään menevää laulantaa maail-
malta. Välimiehet toimivat myös 
juhlan päätteeksi lauletun TUL:
n marssin kuorona, yleisö yhtyi 
lauluun seisallaan.

Kahvituksen jälkeen suuri osa 
juhlavieraista jäi katsomaan Po-
rin Teatterin esittämää näytel-
mää Niskavuoren Heta.

J Virtanen

TUL:n juhlassa TUL:n juhlassa 
palkittiin piirin parhaatpalkittiin piirin parhaat

Porin Pyrinnön kaunis toimitsija nosti hymyn Tuomas 
Seppäsen (oik.) ja Joni Huhtaviidan kasvoille

Kansanedustaja Jari Myllykoski piti 
juhlapuheen.

Näyttelijä Leo Lastumäki kuoli 
29.1.2012 84-vuotiaana koto-
naan Kemissä. 

Sven Pahajoki kirjoittaa Leo 
Lastumäen elämänkertakirjas-
sa, että ”Isosta miehestä ei tul-
lut kotitilan jatkajaa, tuli en-
sin veturinlämmittäjä ja sitten 
melkein väkisin näyttelijä.” Ja 
rakastettuna näyttelijänä hän 
on jäänyt meidän kaikkien 
mieliin.

Vaikka hänet muistetaan 
parhaiten television sketsi- ja 

Leo Lastumäki
on kuollut

viihdesarjoista, kuten Ilkamat, 
Älywapaa palokunta ja Ällitäl-
li, hän oli mukana myös useissa 
elokuvissa, joista mainittakoon 
Lampaansyöjät vuodelta 1972 
ja viimeisin, Markku Pölösen 
ohjaama Koirankynnenleik-
kaaja vuodelta 2004. Hänet 
nähtiin myös monissa Spede 
Pasasen elokuvissa.

Leo Lastumäki työskenteli 
elämänsä aikana useissa teatte-
reissa. Porin Teatterissa hänet 
nähtiin 50-luvun alkuvuosina. 

Lattomeren Toiveen lasten esitys.

Tanssiryhmä Oghui Qamishin vatsa-
tanssi esitys.

Laila Kinnusen vanhoja lauluja esitti 
Janette Westergård.
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Puh. 044 257 9655
Juustokivenkatu 1, 29200 Harjavalta
info@autopesupalvelu.fi , www.autopesupalvelu.fi 

Marko Niinivirta

Autokorjaamo Seppo Karilahti, Harjavalta
Puhelin 044 292 7044, www.autokorjaamokarilahti.fi  

! ! !   H I N T A P O M M I  ! ! !
KAIKKI VARASTOTARVIKKEET.

PAKOPUTKET / VARAOSAT / JARRUOSAT
VM 80-90   -70%  OVH:sta.      KANNATTAA
VM 90-00   -60%  OVH:sta.      KYSYÄ!!!!!!

050 369 6237 - sataeuro@jippii.fi 

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Avoin yhtiö€

- Kirjanpidot
- Palkanlaskut
- Tilinpäätökset

- Yritysten   perustamiset
- Veroilmoitukset
- Verosuunnittelu

Satakunnan alueella

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

AVASIMME UUDEN
PALVELUPISTEEN!

Asiamies- ja ilmoitusmyntipiste toimii 
Harjavallan Matkahuollon tiloissa ja on 
avoinna Matkahuollon aukioloaikoina. 
Tervetuloa tutustumaan!

Asiamiespiste
HARJAVALTA

�����������	�	

���������

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

Kauppatie 2, Nakkila, Wanha-Pankki. Puh. (02) 537 4004

Meikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja Alusasupuoti

Aukioloajat:Aukioloajat:Aukioloajat:
Maanantaina Virpillä on vapaapäivä!
Ti-pe 10-17, La 9-13

Liivejä Puoti Pullollaan!
Liivejä Puoti Pullollaan!

Tervetuloa Sovittamaan!
Tervetuloa Sovittamaan!Liivejä Puoti Pullollaan!

Tervetuloa Sovittamaan!

Toivottaa Virpi
Toivottaa Virpi
Toivottaa Virpi

1010€10€

1515€15€
5€5€

2020€20€

ISO ALE
ISO ALE

Siirryimme euroon 10 vuotta sitten ja
hintatasomme on siitä asti ollut sama!

Tule tekemään edullisia kirpputorilöytöjä
KYMMENEN VUODEN TAKAISILLA HINNOILLA!

T: Nakkilan Vammaiset ry, Asemakatu 2, NakkilaAsemakatu 2, Nakkila

SATABUS OY
Tulevia matkoja:

Otepää Viro, hiihto/ kylpylä
19. - 25.2.2012 

Hetta majatalo, Hiihtomatka
17. - 24.3.2012 

Kisällintie 10
28400 Ulvila

Tiedustelut: (02) 538 8818      www.satabus.fi

Maakunta-insinööriksi 
Anne Nummela
Satakuntaliiton maakunta-in-
sinöörin virkaan valittiin maa-
nantaina Porissa pidetyssä maa-
kuntahallituksen kokouksessa 
maanmittausinsinööri DI Anne 
Nummela Luvialta. Virkaan oli 
neljä hakijaa.

Changzhou-yhteistyö jatkuu
Satakuntaliitto jatkaa osallistu-
mistaan Kiinan Changzhoun 
kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
Yhteistyötä on Satakunnassa te-
hostettu mm. eri yksiköiden to-
teuttamien projektien kautta. 
Puhdas vesi on Kiinassa tärkeä 
asia ja Changzhoussa ollaankin 
oltu hyvin kiinnostuneita Vesi-
instituutin WANDER -hank-
keesta, mikä kehittää vedestä 
kansainvälistä liiketoimintaa. 
Myös muita yhteistyön aihioita 
edistetään. Satakuntaliiton pa-
nos yhteistyöhön on tänä vuon-
na 8 000 euroa.

Satakunta-päivästä 
pyydetään hakemuksia
Satakunta-päivän vietto tullaan 
järjestämään uudella pohjalla. 
Satakuntaliitto pyytää tapahtu-
mien ja tilaisuuksien järjestäjiltä 
vapaamuotoisia hakemuksia Sa-
takunta-päivän vieton toteutta-
misesta. Hakemukset pyydetään 
2. maaliskuuta mennessä. Tar-
koitus on, että Satakunta-päivä 
perustuu johonkin valmiiseen 
maakunnalliseen tapahtumaan, 
jonka kehittämisessä liitto on 
mukana. Satakunta-päiväksi 
voidaan valita myös tapahtuma, 
mikä kehittää alusta loppuun 
uudenlaisen, valtakunnallista 
kiinnostavuutta omaavan kon-
septin. Maakuntahallitus päättää 
vuoden 2012 Satakunta-päivästä 
26. maaliskuuta pidettävässä ko-
kouksessa.

Satakunnan maakuntapäivää 
eli Satakunta-päivää on vietet-
ty ensimmäistä kertaa vuonna 
1941 Kokemäellä. Viime vuo-

Satakuntaliiton 
maakuntahallituksen 
päätöksiä

sina päivää on vietetty eri tee-
moilla. Pääjärjestäjänä on ollut 
Satakuntaliitto. Vuonna 2009 
päivään kutsuttiin 10-vuotiaita 
tulevan Unicef-vuoden merkeis-
sä ja viime vuonna sitä vietettiin 
70-vuotisjuhlatunnelmissa Ko-
kemäellä.

Kehittämistukea hankkeille
Porin kaupungin tekninen palve-
lukeskus saa EU-osarahoitteista 
tukea projektille ‘Kohtaamisen 
paikat’. Kokonaiskustannukset 
ovat 320 000 euroa, josta tuen 
osuus 160 000 euroa. Projektissa 
suunnitellaan ja toteutetaan toi-
menpiteitä, joilla lisätään Porin 
kansallisen kaupunkipuiston ja 
erityisesti Jokikeskuksen alueen 
viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta 
sekä parannetaan alueen elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä.

Porin seudun Kehittämis-
keskus Oy Posek saa EU-osa-
rahoitteista tukea ‘Satakunta 
siiville - Porin lentoyhteyksien 
markkinointihanke’ -projektille. 
Projektin kokonaiskustannuk-
set ovat vuosina 2012-2013 yh-
teensä 150 000 euroa, josta tuen 
osuus on 75 000 euroa.

Huittisten kaupunki saa kes-
kustan kehittämiseen vuosina 
2012-2013 EU-osarahoitteista 
tukea 70 000 euroa kokonais-
kustannusten ollessa 100 000 
euroa.

Kokemäenjoen vesistöalueen 
tulvatyöryhmän puheenjohta-
jaksi valittiin maakuntavaltuus-
ton puheenjohtaja Jukka Tuo-
ri. Turun, Raision, Naantalin 
ja Rauman rannikkoalueen tul-
varyhmään nimettiin jäseneksi 
maakuntahallituksen jäsen Antti 
Simula. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö on nimennyt tulvariski-
alueet ja samalla määritellyt ne 
tahot, joiden edustajista muo-
dostetaan tulvaryhmät.

Tuula Telin
(02) 620 4341
tuula.telin@satakunta.fi 

Urheiluliitot valitsivat lajiensa 
parhaat urheilijat. Aerobicin yk-
köseksi valittiin Porin Naisvoi-
mistelijoiden Rita Niemi, joka 
ohitti lajin maailmanmestarin 
Irina Matilaisen. Satakuntalai-
set olivat hyvin edustettuina la-
jiensa parhaiksi. Niemen lisäksi 

Lajinsa parhaat

valittiin jousiampuja Jari Haa-
visto, karateka Helena Kuusisto, 
painonnostaja Anna Everi, taek-
wondoka Teemu Heino ja yleis-
urheilun Leo-Pekka Tähti, jonka 
valmentaja, Juha Flinck valittiin 
toisaalla vuoden vammaisurhei-
luvalmentajaksi.

Anna Everi
kuva: www.punttikarhut.fi 

Jari Haavisto
www.sjal.fi 
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Vuoden 2009 keväällä oli seu-
raavan Liikuttavat reissun vuo-
ro, jolle osallistui kymmen-
kunta henkilöä. Olin valinnut 
kohteeksi Italian Trevison, joka 
sijaitsee maan itäosassa melko 
lähellä kaikkien tuntemaa Ve-
netsiaa. Järkkäsin halvat lennot 
Bergamoon, josta parilla vuok-
ra-autolla ajelimme maan halki 
Trevisoon. Itse Treviso, kuten 
sen maratonkin, olivat melko 
tavanomaisia ja niistä ei jäänyt 
sen kummempia muistoja. Hei-
kommin varustautuneet muis-
tavat toki hyvin maratonilla 
vallinneen kaatosateen ja kyl-
myyden. Joutuipa joku poru-
kastamme jopa keskeyttämään 
taivalluksensa kylmän kangista-
essa jäsenet. Itsellä juoksu kulki 
kohtalaisen hyvin ja ongelmia 
ei sen suhteen ilmennyt.

Historian havinaa
Seuraavana päivänä Venetsiassa 
sää olikin jo sitten paljon pa-
rempi ja saimme nauttia histori-
an havinasta täysin siemauksin. 
Kävimme Venetsiassa junalla, 
sillä sinne on autoa turha tyr-
kyttää, kuten monen muunkin 
Italian kaupungin sydämeen. 
Trevisossakin sukkuloimme 
keskustassa pari tuntia autol-
la ruokapaikkaa etsien, palaten 
nöyrästi hotellin kupeeseen.

Yksi mielenkiintoinen kohde 
oli käynti Alpeilla, jonne teim-
me lyhyen sightseeingin. Trevi-
son yläpuolinen alue Alpeista 
kuuluu Dolomiitteihin, joka on 
saanut nimensä alueella esiin-
tyvästä samannimisestä kivestä. 
Dolomiitti on rakennuskivi ja 
mineraali, jota käytetään myös 
maanparannusaineena.

Maratonilla vallitsi 
kaatosade ja kylmyys

Trevison maraton oli sikä-
li itselleni juhlajuoksu kun 30. 
maratonmaa oli tullut läpikäy-
tyä. Reissu kivassa porukassa on 
aina kokemus joka lämmittää 
mieltä pitkään.

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä

Julkaisemme myös seuraavissa 
lehdissä ”Unskin” värikkäitä 
kokemuksia.

Lähdemme Petroskoista aamu-
päivällä Murmanskin tietä kohti 
etelää. Rääsästä poikkeamme oi-
kealle, Pitkärannan tielle. Mat-
ka jatkuu pienten karjalaiskyli-
en ohitse, Säämäjärven eteläpää, 
kylät Jyrkyilä ja Kukkoila, ihmi-
siä asuu näissä kylissä hyvin vä-
hän. Kolotselkä on tullut tutuksi 
Väinö Linnan Tuntemattoman 
Sotilaan jalanjäljiltä, se on paik-
ka missä Antti Rokka haavoittui. 
Ohitamme vanhan rajan, Käs-
näselkä, siellä näkyy seinäkirjoi-
tuksia tienvarsilla. Tie on oikein 
hyvä. Se on uudistettu ja mutkat 
on vedetty suoriksi. Ainoastaan 
noin 20 kilometrin pätkä on vie-
lä työn alla, mutta luulen senkin 
olevan valmis jo kuluvana vuon-
na.

”Klemetin motti”, missä on 
Memorial muistomerkki 21000, 
kahvitauon ja pienen jalkojen le-
pyttelyn jälkeen jatkamme mat-
kaa. Pitkäranta jää vasemmalle. 
Läskelä ja Rautalahti jäävät taak-
se. Laatokan rannalla seisoo van-
ha apteekkari Jääskäläisen talo, 
jossa oli Mannerheimin huvila.

Saavumme Sortavalaan ja ma-
joitumme Piipun Piha -hotelliin 
Laatokan rannalle. Hotelli oli 

ennen tiilitehdas. Matkaa kes-
kustaan on pari kilometriä. Siellä 
on aika hiljaista näin maanantai-
iltana. Pienen kahvila kierroksen 
jälkeen ei näy kuin vähän nuori-
soa. Ei muuta kuin öitä.

Aamiaisen jälkeen käymme 
tutustumassa taiteilija Gogole-
vin ateljeehen, jossa on esillä laa-
ja kokoelma unohtumattomia 
puukaiverrustöitä ja kauniita 
maalauksia. Ateljee sijaitsee sa-
taman lähellä. Sortavalasta läh-
demme kohti Suomea. Matkalla 
poikkeamme Ruskealan uudessa 
kirkossa. Ajamme suoraan ylös 
Ruskealan mäkeä kirkolle, ”Her-
ran kukkarossa” juomme kahvit. 

Kirkkoa entisen palaneen pai-
kalle rakentavat Ruskeala-Säätiö 
sekä Inkerin ja Ruskealan seu-
rakunnat. Paikalla työn valvoji-
na toimii suomalainen Keino-
sen pariskunta. Vaikka he ovat 
usein paikalla, vierailumme ai-
kana heitä ei näkynyt. Herran 
Kukkarossa matkailija voi myös 
majoittua edullisesti.

Ruskealasta lähdemme kohti 
rajaa ja rajamuodollisuuksien jäl-
keen olemme Suomessa. Laato-
kan kierros on tehty ja seuraavis-
sa jutuissa esittelen teille matkan 
varrella nähtyjä kaupunkeja.

J Virtanen

Laatokan kierros:Laatokan kierros:

Petroskoi-Petroskoi-Sortavala-Värtsilä
Laatokan kierros lähenee loppuaa ja matkalaiset palaavat 
koti-Suomeen. Seuraavissa numeroissa esitellään tarkemmin 
matkan varrella nähtyjä kaupunkeja.

Treviso, kuten sen maratonkin, olivat 
melko tavanomaisia, eikä niistä jäänyt 
sen kummempia muistoja, mutta 
Venetsiassa Liikuttavat saivat nauttia 
kauniista säästä ja historian havinasta. 

Mitä eroa on diplomi-
insinöörillä, insinöörillä 
ja teknikolla? 
- Diplomi-insinööri tie-
tää, miksi jotain tehdään, 
mutta ei miten. Teknik-
ko tietää, miten jotain 
tehdään, mutta ei miksi. 
Insinööri ei tiedä kum-
paakaan.

Mitä eroa on kamelilla 
ja insinöörillä? 
- Kameli voi olla viikon 
juomatta.

Viisas insinööri, tyhmä 
insinööri, joulupukki ja 
batman pelaavat kort-
tia. Kuka luultavasti 
voittaa pelin? 
- Tyhmä insinööri, muut 
ovat taruolentoja.

Mitä se on, jos kaik-
ki Suomen insinöörit 
laitetaan jonoon Poh-
joisnavalta etelään päin 
viiden metrin välein?
- Se on tosi hyvä juttu.

Vitsi ,vitsi...
”Klemetin motti”, missä 
on Talvisodan aikaisten 
tapahtumien muisto-
merkki.

Ruskealan uuden 
kirkon kirkkosali.

HELMIKHELMIKUUNUUN
TÄRKEÄTTÄRKEÄT
KONTAKONTAKTITKTIT

Kartanohostel/Anttilan tila
Sonnilantie 111, Kokemäki
Puh. 040 769 0599, (02) 546 0485

Nakkilan Kuntokeskus Oy, NKK
Kauppatie 2, 29250 Nakkila, 
P. 044 335 3143, www.nkk.fi 

Tilitoimisto Sata-Euro
Satakunnan alueella P.02-6742072

Öljypoltinhuolto ja Asennus Matti Rekola
Öljypoltinten myynti, asennus ja huolto
NAKKILA P. 0400 456 925

Parturiliike Mallu Savikontie 1
Nakkila Puh. (02) 537 2225

Maisan paja, viestintätoimisto
040 503 6149, www.maisanpaja.info

Tattaran Romu
Nakkila, romunkierrätys
Puh. Vesku 0400 461 422

Anolan Vuokratyö Oy, puh. 0400 152 067
Pienkaivinkone- ja maanrakennustyöt, 
viheralueiden hoito, multa ja koristekivet

Autosähkö- ja konekorjaamo M. Nieminen
Harjuntie 23, 29250 Nakkila
Puh. (02) 537 3768

Kylmätekniikka Ulver Oy
Jari Saustamo, puh. 040 5280 417

Sarin Lounaskahvila ja Pitopalvelu
Harjavalta Pirkankatu 6,  P. 02-6743800

Majatalo Tyrni, Tattarantie 42
Nakkila, puh. 0500 597 259

Valtapaino Ky, Mikaelintie 11, Nakkila
Puh. (02) 5374 070, 0500 456 882

Nuohous- ja kattoturva
tulisijat, iv-puhdistus
www.macitalo.fi , puh. 0400 217 215
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Helposti siirrettävä. Kylpytilaa n. 6 henkilölle.
Tiedustelut ja tilaukset: 
P. 0500 984 386, 0500 427 930, 050 491 3073

Vuokrataan tai myydään
KYLPYVANKKURI

Vuokrahinta alk.

150€/viikonloppu

Perinteiset rakennus- ja hirsityöt

Tmi Taisto Viitanen
Nissintanhua 8 A, 29100 Luvia

Puh. 0440 754 094
www.hirsirakentaminen.com

Terveellinen sisäilma on tärkeä 
osa asumismukavuutta. Sieni-
kasvuston ja epäpuhtaan ilman 
hengittäminen ei houkutte-
le sen paremmin kotona kuin 
työpaikallakaan. Millaista il-
maa sinä hengität?

Porilab toimii Pripolissa
Porilab on Porin kaupungin elin-
tarvike- ja ympäristölaboratorio, 
joka toimii Teknologiakeskus 
Pripolissa Porissa. Laboratori-
opäällikkö Meija Kivisaari ker-
too, että akkreditoitu ja Eviran 
hyväksymä Porilab ei ole suu-
relle yleisölle kovin tuttu. Testi-
valikoimaan voi tutustua mm. 
internetissä Porin kaupungin si-
vustolla.

- Testivalikoimamme on laa-
jempi kuin mitä internetis-
sä kerrotaan. Lisäksi erikois-
testeistä voi sopia kanssamme 
ja jos tarvittava testi ei meillä 
onnistu, annamme tietoa siitä, 
missä testauksen voi suorittaa, 
kertoo Kivisaari.

Ohjeita 
kosteusvauriotilanteessa
Porilab on nykyaikainen ja hyvin 
varustettu laboratorio, johon yk-
sityinen ihminen voi olla yhtey-
dessä puhelimitse tai sähköpos-
tilla. Porilabista saa ohjeita siitä, 

miten tulee toimia, jos epäilee 
kosteusvauriota. Kosteusvaurio 
voi aiheuttaa rakenteiden tuhou-
tumisen lisäksi myös vakavia al-
lergiaoireita. Osa homesuvuista 
tuottaa toksiineja ja tutkimuk-
silla voidaan selvittää esiintyykö 
näitä sukuja asiakkaan näyttees-
sä. 

Kotieläimet ja multaiset 
juurekset
Kosteusvaurioihin liittyvät näyt-
teet voivat olla materiaalinäyt-
teitä, sisäilmanäytteitä tai sive-
lynäytteitä. Kivisaaren mukaan 
paras aika ottaa sisäilmanäytteet 
on pakkaskautena kun maa on 
roudassa. Silloin saadaan luo-
tettavimmat tulokset. Ennen 
sisäilmanäytteen ottamista täy-
tyy huomioida mahdolliset vir-
helähteet. Virheitä mittaukseen 
voivat aiheuttaa mm. kotieläi-
met ja multaisten juuresten kä-
sittely. Rakennusmateriaalinäyt-
teen voi ottaa asiakas itsekin. 
Tulee kuitenkin huomioida, että 
materiaalia tarvitaan melko suu-
ri määrä. Ennen näytteenottoa 
kannattaa pyytää laboratoriosta 
ohjeita. Tarvittaessa laboratorio 
tarjoaa myös näytteenottopal-
velua.

- Näytteen tutkimus kestää 
noin kaksi viikkoa ja tutki-

muksen hinta vaihtelee kym-
peistä satoihin euroihin tutki-
muksen laajuudesta riippuen, 
kertoo Kivisaari.

Ennen tutkimukseen ryhty-
mistä on hyvä selvittää, kuka 
vastaa tutkimuksen kustan-
nuksista. 

Sisäilma kannattaa
tutkituttaa 
pakkaskautena

Porilab palvelee myös lähikuntien asukkaita, jotka epäilevät asunnois-
saan tai työpaikoillaan olevan ilman epäpuhtauksia.  Kuvassa laborantti 
Pasi Ristolainen tutkimassa homemaljaa.

Porilab palvelee myös lä-
hikuntien asukkaita, jot-
ka epäilevät asunnoissaan tai 
työpaikoillaan olevan ilman 
epäpuhtauksia.

J Virtanen

ASUMINEN        RAKENTAMINEN        REMONTOINTI 

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

* Piipun pellitykset 
* Konesaumakatot 

* Listoitukset ym. ym.

Puhelin 044 968 8529, Nakkila

Postilaatikkojen taustaelementti

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

Postilaatikko Posteri
Rosteria, 31x15x38/44cm.
Lukollinen.                  kpl69,-69,-69,-170170,-,-170,-Alkaen

Painekyllästettynä!

Painekyllästettynä!

Painekyllästettynä!

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

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

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

Kotiin kuljetus

Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

ILMAISEKSI

Poriin ja
Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakuntaan!
Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

lika-, hiekka- ym. 
kaivojen tyhjennykset
suurtehoimuroinnit
öljy- ym. säiliöiden 
puhdistukset
tarkastukset

»

»
»

»

Rauman tankkihuolto Rauman tankkihuolto OyOy

Älä aikaile - soita heti!
(02) 823 2711, (02) 533 8771, (02) 533 8770
timo.roos@raumantankkihuolto.com
jorma.rantala@raumantankkihuolto.com
helena.rantala@raumantankkihuolto.com

www.raumantankkihuolto.comwww.raumantankkihuolto.com

korkeapainepesut 0-2500 bariin
viemärien aukaisut ja huuhtelut
putkistojen kuvaukset
putkien ja rännien sulatukset
vaihtolava-autoilua

»
»
»
»
»
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Alumiini- ja teräsovet
Julkisivut sekä teräsrakenteet

050 597 7001

•
•

  Suunnittelu
  Rakennuttajapalvelut
  Pääsuunnittelu ja vastaava työnjohto

Puh. 040 831 9893, (02) 548 1676
raimo.lavapuro@gmail.com

Suunnittelu- ja rakennuttajapalvelu

Raimo Lavapuro

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

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

Sat-Electric Oy
- SÄHKÖASENNUSLIIKE -

 SUUNNITTELU ASENNUKSET
 KESKUKSET TARVIKEMYYNTI

 SUUNNITTELU JA  ASENNUS TARVIKEMYYNTI Skaffarinkatu 13, Kokemäki
 Vesa Nylund Ismo Jalonen
 (02) 546 4084, 0400 412 967 0400 976 332

etunimi.sukunimi@sat-electric.fi    keskusvalmistus@sat-electric.fi    www.sat-electric.fi 

Suomalaisentie 5, Nakkila 

p. 0400 914 733

Rakennussaneeraukset ja uudis-
rakentamiset ammattitaidolla.

RAKENNUS
Tuovila Tuovila Oy

www.jytkyt.fi

Jytkyt Oy
0440 998 772
0400 744 797
jytkyt@jytkyt.fi

- Aito kanadalainen pakkasetkin kestävä -

jo 12 vuoden kokemuksella!

Ps. Olemme mukana 
Porin rakennusmessuilla 
17.-18.3. Karhuhallissa, 
osasto 61 & 62.

NYT on aika ulkoverhouksen!

Kylpytynnyrin ulkokuori on kestopuuta ja sisus 
muovia: ei halkeile, ei vuoda, ei virty auringossa
Seinärakenteensa ansiosta erittäin hyvä lämmön-
eristävyys
Helppo puhdistaa, siisti ulkonäkö, huoltovapaa
Voidaan upottaa maahan
Lämmitysvaihtoehdot: puukamiina, nestekaasu-
toiminen lämmitin, sähkölämmitin
Runsaasti lisävarusteita

•

•

•
•
•

•

Puhelin 0500 734 688
Teollisuustie 23, 39700 Parkano

UPEAT KYLPYTYNNYRIT!

Soita tai klikkaa: www.mumexoy.net

Mobiilipalju. Varusteena porejär-
jestelmä, puulämmitys, valo-
kuituvalaistus, terassi.

Myös

vuokralle!

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous!

ASUMINEN - RAKENTAMINEN - REMONTOINTI 

Muuraukset, myös tiilitalot
Laatoitukset ja saneeraukset 

OSJU OY
Suntintie 13, 28600 Pori

0400 664 204
www.osju.fi 
info@osju.fi VTT Sertifi kaatti

Omakotitalot, kesämökit, 
saunat, grillikatokset 
ym. hirsityöt
Turuntie 899, 21870 Riihikoski

Puh. 040 528 0465



7

www.porinkeittiokeskus.fi 
  kaikki kodinkalusteet, myös erikoismitoin
  suunnittelu, mitoitus ja asennuspalvelu

  liukuovet ja irto-ovet

 (02) 646 9131  0400 593 654
 fax (02) 646 9171

 Satakunnankatu 29, Pori 
 suomen.europeus@dnainternet.net

Kannattaako koti kunnostaa 
ennen myyntiä?

Tämän päivän trendi on ostaa 
kauniita asuntoja kodeiksi. Ny-
kypäivän perheillä on työn ja 
harrastusten myötä kiireitä, ja 
koska isätkin osallistuvat nykyi-
sin entistä enemmän kodin ja 
lasten hoitoon, aikaa jää usein 
liian vähän remontointiin. Tä-
män vuoksi moni perhe etsii-
kin itselleen valmista kotia ja 
ovat myös valmiita maksamaan 
siitä suhteessa enemmän. Eli 
vanha tyyli myyjältä, että antaa 
ostajan remontoida mieleisek-
seen, on kääntymässä laskuun. 
Moni myyjä huomaakin tällöin 
että asunto ei menekään kau-
paksi niin hyvin tai sitten kun-
to näkyy selkeästi hinnassa. Toki 
poikkeuksiakin on mutta tosiasi-
assa kaunis koti viehättää entistä 
enemmän ostajia tänä päivänä.

Mitä kannattaa tehdä?
Painotan työssäni entistä enem-
män myyjiä teettämään kunto-
tarkastuksen asuntoihinsa ennen 
kuin jättävät asuntonsa myyn-
tiin. Tarkastuksissa tulevat esiin 
kuitenkin olennaisemmat viat, 
jotka voidaan kunnostaa tai 
huoltaa. Tämä tuo luottamus-

ta asuntokauppaan ja nopeuttaa 
asunnon myyntiä, koska silloin 
myös hinta asunnolle pystytään 
määrittämään heti oikein ja usein 
tarjoukset myös ovat parempia. 
Jos myyjä ei itse ole remontti-
taitoinen, kannattaa korjaukset 
antaa ammattilaisen tehtäväksi. 
Näin lopputulos on huoliteltu ja 
työn jälki miellyttää ostajaa. Älä 
siis yritä säästää sellaisissa asiois-
sa, mitä et hallitse vaan palkkaa 
aina ammattilainen!

Kotiin kannattaa muuten-
kin panostaa. Puhdas, siisti koti 
houkuttaa enemmän kun siivoa-
matta oleva. Pienet asiat vaikut-
tavat kokonaisuuteen. Tippuvat 
hanat kannattaa kunnostaa ja 
löystyneet saranat ovissa kiristää. 
Kodin pitää olla myös lämmin. 
Kun ulkona paukkuu pakka-
nen, lämmin asunto houkuttaa. 
Se luo kodikkuutta ja antaa jäl-
leen luottamusta hyvin tehdystä 
asunnosta. Eli tyhjänäkin myy-
tävät asunnot saattavat menettää 
ostajan, jos pelkkä peruslämpö 
on jätetty päälle. Myös valaistuk-
seen kannattaa kiinnittää huo-
miota, varsinkin jos myydään 
pimeään vuoden aikaan. Pala-
neet lamput vaihtoon siis ja koti 
näyttää heti paremmalta. Pinnat 
tyhjiksi ylimääräisistä tavaroista 
ja selkeä ilme kotiin auttaa osta-
jaa mieltämään asunnon omaksi 

Se mikä pistää ikävästi 
omaan silmään 
pistää myös ostajan silmään

kodikseen. Neutraalilla sisusta-
misella luodaan myös mukavas-
ti kaupallisuutta. Uudet verhot 
ja matto ovat hyvä asia, mutta 
muista värityksissä neutraalit, 
maanläheiset sävyt. Ne houkut-
tavat paremmin kuin kirkkaat 
tehostevärit.

Mistä saa apua?
Asunnon myynnissä kannat-
taa kääntyä kiinteistönvälittäjän 
puoleen. Välittäjältä saattaa saa-
da usein hyviä vinkkejä, mistä 
apua saa. Kuntotarkastajia löy-
tyy netistä ja kannatta erityisesti 
huomioida tarkastuksen sisältö. 
Yleensä pelkkä kosteusmittaus ei 
riitä vaan ostaja haluaa että ote-
taan kantaa myös teknisiin puo-
liin ja iän tuomiin korjaustar-
peisiin. Kattava kuntotarkastus 
on myös myyjän etu vastuiden 
kannalta. Sisustussuunnittelua 
saa monta kertaa myös ihan rau-
takaupoista mutta vaativampaan 
suunnitelmaan kannattaa palka-
ta ammattitaitoinen suunnitte-
lija alalla toimivasta yrityksestä. 
Joskus pelkästään välittäjän oma 
silmä näkee asunnossa ne seikat 
mitä kannattaa tehdä ja mitä itse 
ei ole huomannut. 

Kysymyksiin vastasi: 
Anne-Mari Mikama
kiinteistönvälittäjä LKV

Oikealla moderniksi stailattu wc-tila. 
Pikkukuvassa sama wc-tila ennen 
remonttia.

Pesuhuoneissa on eroja! Yllä pesutila 
ennen remonttia ja oikealla sama tila 
remontin jälkeen.

ASUMINEN - RAKENTAMINEN - REMONTOINTI 

keittiökalusteet, eteisryhmät
kodinhoitohuonekalusteet
 komerot
WC-kalusteet
hanat, altaat, tasot
mittatilauksesta 
keittiökalusteovet
kodinkoneet

Liukuovet: 
suunnittelu ja asennuspalvelu

•
•
•
•
•
•

•

•

Emilia Keittiöt Oy

040 0651842 
Himotuntie 3, 28220 Pori

Toteuta UnelmasiToteuta Unelmasi
Soita jaSoita ja

pyydä tarjous!pyydä tarjous!
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Höyläämö Pyysalo
Linjatie 340, Tuiskula, puh. 050 382 9025

Rahtihöyläystä

Kaikki maalaus- ja remonttityöt
yli 20 vuoden ammattitaidolla

MAALAUS AMI
Ami Granö, Kaijalantie 16, 28300 PORI

Puh. 0400 590 295
amig@kolumbus.fi 

Maalaamo Peindre 
Kalusteiden, ovien ym. ruiskumaalaukset 

Feelintie 3, Eura
Puh. 0400 835 043, Katja Kivioja

- imubetonilattiat
- käsilattiat
- pesubetoniliuskat
- akryylibetonilattiat
- lattioiden hionta

- pinnoitukset
- epoksimassauslattiat
- sinkopuhallukset
- ym. muut alaan 
  liittyvät työt

Rakennuspinnoite Levola Oy
Varasto Eteläväylä 17, Tiiliruukki
Puh. 0400 322 608, (02) 637 6182
Fax (02) 637 6060

Valtuutettu Tulikiven ja Kermansaven
uunimestari Markku Peltonen

0400 736 006 

myynti, huolto ja mittauspalvelu

MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

Palvelut yrityksille
• toimitilamuutokset
• kokous- ja saunatilat
• hotelli- ja ravintola-
  muutokset
• kiinteistöhuoltopalvelut

Palvelut taloyhtiöille
• pohjaviemäreiden
  uusimiset
• vesieristystyöt
• talohuolto
• julkisivutyöt
• vesivahinkotyöt

Kiinteistöuudistus Huhtamäki Oy
Sotkantie 10  •  28450 Vanha-Ulvila
Puhelin (02) 538 0341  •  faksi (02) 538 2314
www.kiintuudhuhtamaki.fi 

Yli 20-vuoden kokemuksella kannamme kokonaisvastuun 
pienemmissä ja suuremmissa projekteissa.

Palvelut yksityisille
• wc-tilat
• pesu- ja saunatilat
• julkisivut ja katot
• keittiöremontit
• huoneistoremontit
• vesivahinkotyöt

Yksityisille tehtävät 
työt ovat kotitalous-
vähennyskelpoisia.

PU-ERISTYSTYÖTPU-ERISTYSTYÖT

MAALAUSTYÖTMAALAUSTYÖT

info@tpu-maalaus.fi info@tpu-maalaus.fi 
www.tpu-maalaus.fi www.tpu-maalaus.fi www.sahkoapuarto.net

• MYYNTI JA  ASENNUS
• NOPEA TOIMITUS
p. 0400 598 346
Kolkkalankatu 2, 
HARJAVALTA S A

A

Takuu
3 vuotta!

ILMALÄMPÖPUMPUTILMALÄMPÖPUMPUT
MITSUBISHI, FD, GE ja uutuus EF,   PANASONIC ym.MITSUBISHI, FD, GE ja uutuus EF,   PANASONIC ym.
- myös uutuustuotteita -- myös uutuustuotteita -

ILMALÄMPÖPUMPUT
MITSUBISHI, FD, GE ja uutuus EF,   PANASONIC ym.
- myös uutuustuotteita -

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Täkkejä, tyynyjä,
petauspatjoja, kankaita...
Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

Uuden jätevesien puhdistukseen 
liittyvän ympäristönsuojelulain 
muutos on tullut voimaan ja sen 
pidennetty siirtymäaika päät-
tyy alkuvuonna 2016. Ainoas-
taan ennen 9.3.2011 68 vuotta 
täyttäneet ja vanhemmat kiin-
teistönomistajat, jotka asuvat 
kiinteistössä vakituisesti, on va-
pautettu uusista ja myös kalliista 
investoinneista, jotka voivat kus-
tannuksiltaan olla kokonaisuu-
dessaan yli 10 000 euroa. Vie-
läkään ei ole myynnissä täysin 
joka olosuhteissa toimivaa puh-
distamoa pientaloille, mutta silti 
päivämäärät lähestyvät ja kuntiin 
tulee jatkuvasti uusia määräyksiä 

Missä mennään
haja-asutusalueiden jätevesiasioissa?

siitä, miten tulee toimia. Vaikka 
mitään faktaa asiassa ei ole, niin 
ministeriöissä tehdään jatkuvas-
ti uusia suunnitelmia siitä, mitä 
kunnissa pitäisi tehdä.

Kaksi - kolme vuotta takaisin 
tilanne oli hyvin kuuma. Silloin 
puhdistamofi rmojen edustajat 
toimivat hyvin häikäilemättö-
mästi, he jopa valehtelivat asiak-
kaille, että heidän tuotteensa on 
markkinoiden ainoan hyväksyt-
ty. Onneksi tilanne on siltä osin 
kuitenkin rauhoittunut.

Kysyvä ei tieltä eksy  
Harjavallan kaupungin ympäris-
töinsinööri Reijo Roininen ha-

luaa kertoa ihmisille, joita asia 
tulee koskemaan, että paras tapa 
on kysyä heiltä ensin neuvoa, 
miten pitää toimia. Uudisraken-
nuksissa pitää olla lain määrää-
mä systeemi, mutta vanhoissa 
talouksissa katsotaan tapauskoh-
taisesti, miten toimitaan.

Harjavallassa on sikäli hyvä 
tilanne, että 93 % kiinteistöistä 
on liitettävissä kaupungin jäte-
vesiputkistoihin. Kaava-alueella 
se on pakollistakin. 

- Keski-Satakunnan alueella 
on paljon kiinteistöjä, joita asia 
koskee lähitulevaisuudessa, ker-
too Insinööri Roininen, silloin 
on parasta ottaa yhteyttä oman 

Mööpeliwerstas Mika Vuorenmaa
Laviantie 636, 29600 Noormarkku
040 715 3029  www.portaat.fi  

kunnan rakennustarkastajaan tai 
vastaavaan henkilöön ja käydä 
asia läpi hänen kanssaan.

Roininen kertoo myös usein 
ajatelleensa, miksi aina vain teh-
dään uusia määräyksiä, mutta 
toteuttamisajatus puuttuu. Voi-
taisiin jo alkaa suunnitella talo-
uksissa uusia systeemejä, millä 
saataisiin puhtaan veden kulutus 
pieneksi ja samalla jätevesipääs-
töjä myös pienemmiksi. Hänen 
mielestään esim. suihkuvedet 
voitaisiin käyttää uudestaan Wc-
laitteissa, tai tehdä vaihtoehtoi-
sesti kuivakäymälöitä.

J Virtanen

Harjavallan kaupungin ympäristöinsinööri, rakennustarkastaja Reijo Roininen 
työpöytänsä ääressä.

ASUMINEN - RAKENTAMINEN - REMONTOINTI 

LÄHDEKORVEN
Laa tuhake  Oy

Tarjoamme asiakkaillemme 
kattavan palveluvalikoiman!

Työmme teemme aikataulun 
mukaisesti, laadusta tinkimättä!

KIINTEISTÖNHUOLTO

ULKOTYÖT

REMONTIT

SANEERAUKSET

MÖKKITALKKARI

LUMITYÖT

KONEURAKOINTI

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

KILPAILUTA PALVELUSI!
Kysy meiltä tarjous jo tänään!

041 720 6170

Juolukkatie 10, as 9
28220 PORI
www.llhoy.fi
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VARAOSAPANKKI
Porin seudun rakennuskulttuuriseura ry

Vanhoja ovia, ikkunoita, uuneja 
ym. rakennustarvikkeita

Veturitallinkatu 7, 28120 Pori
Puh. (02) 641 6100, 050 561 5756

Avoinna: ma–ke 9–16, to 9–18, pe 9–14

www.varaosapankki.org

Kaikki betonilattioihin
liittyvät työt ja betonivalut

Pinnoitustyöt

040 416 8477
Pitkärannantie 96, 28400 Ulvila

janiv-77@suomi24.fi 

BETONITYÖ
Jani Vironen

 Maanrakennustyöt    Maa- ja kiviainekset

 Lavettikuljetukset    Ongelmapuiden kaato

Raimo 0400 721 326, Kari 0400 591 472
raimo.vaajakivi@dnainternet.net

 www.vaajakivi.fi 

Vaajakivi Oy

Myymälä ja asennukset:Myymälä ja asennukset:

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079, 0500 124 420
ahokannasoy@luukku.com

Ahokannas Oy

Nyt kannattaa remontoida!Nyt kannattaa remontoida!
Meiltä hanat, suihkut, altaat, wc-istuimet ym.

ASUMINEN - RAKENTAMINEN - REMONTOINTI 

Tutkimme ammattitaidolla
- kosteusvaurionäytteet

- kaivo-, verkosto- 
ja jätevedet

Myös näytteen-
ottopalvelua.

Rakennusmessuilla Karhuhallissa 17.-18.3.2012
osastoltamme saatavissa näytepulloja.

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14!
Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

Biojätepusseja 
25 kpl/pakkaus

  4 pakkausta 10 € 
10 pakkausta 20 €

2,802,80€€

Tarjou
s!

Havupuu-uutejuoma
Vuoden 2010 luontaistuote!

Nyt saatavana meiltä!

Hyvä valikoima täkkejä, tyynyjä, kankaita...

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

suositut
suositut

terveys-tyrni

terveys-tyrni

-tuotteet!

-tuotteet!

Petauspatjoja!
Uusia kuoseja!
Useita kokoja!
   Esim.
120x200 5€/kpl
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2/5 KUUKAUDEN LEVY
Tällä palstalla arvioidaan kerran  
kuukaudessa uusi ja mielenkiintoinen 
kotimainen tai ulkomainen albumi. 
Arvosteluasteikko 1-5Martti Syrjän irvistävät kasvot 

ja STOP teksti mainostavat yh-
tyeen Mutala-levyä tienvarsi-
mainoksissa. Kyseinen mainos 
on varmasti aiheuttanut lukui-
sia vaaratilanteita tieliikentees-
sä. Tästä huolimatta ainakin 
rekkamiehet voivat olla kiitolli-
sia uudesta Mutala-levystä, sillä 
on vaikeampi kuvitella musiik-
kia, joka sopisi yhtä hyvin tien 
päälle, kun tukkirekka matkaa 
halki Suomen keskellä pimeää 
metsää ja synkeitä peltoaukei-
ta. Uutta musiikkia Eppu Nor-
maalilta ei jaksa enää toivoa, 
lähinnä siihen suhtautuu pie-
nellä pelolla. Siksi ei ole suuri 
yllätys, että bändi on julkaissut 
massiivisen 32 biisin akustisen 
tupla-albumin, jolla se soittaa 
omia vanhoja kappaleitaan. 
Yhtyeen pitkäaikainen haave 
akustisesta ”kuistilevystä” on 
vihdoin toteutunut ja soittami-
sen ja tekemisen riemu kuuluu 
kyllä lopputuloksessa. Levyn 
nimi ei tule sen sisällöstä vaan 

Country-rockin 
ja bluesin kautta 
perinteiseen 
eppusoundiin

äänityspaikasta, Ylöjärvellä si-
jaitsevasta Mutalan seuratalosta.

Lupaavia alkuja
Levy lähtee liikkeelle melko 
laiskasti ja ensimmäistä kun-
non hittiä saa odottaa levyn 
kolmanteen biisiin asti. Alku-
aikojen yllätyshitti Puhtoinen 
lähiöni aloittaa kyllä lupaavas-
ti, mutta ei tuo juuri mitään 
uutta vanhaan versioon verrat-
tuna, lukuun ottamatta hienoa 
harmoonilla soitettua väliosaa. 
Sama ongelma seuraa Kitara, 
taivas ja tähdet -kappaletta ja 
montaa muutakin ikivihreää 
suomipop helmeä. Tutut kita-
rat kyllä helisevät, mutta kyl-
lästyminen iskee viimeistään 
matkan puolessa välissä ja tekee 
mieli laittaa soimaan jokin niis-
tä alkuperäisistä levyistä.

Uuttakin löytyy
Täytyy kuitenkin myöntää, että 
Eppujen biisit sopivat varsin 
hyvin akustiseen ulkoasuun. 

Toisten kappaleiden kohdal-
la eroja ei juuri edes huomaa, 
jos ei alkuperäinen versio satu 
olemaan tuoreessa muistissa. 
Minimalistinen toteutus tekee 
kuuntelukokemuksesta aika ta-
sapaksun, vaihtelua tyylilajien 
kesken on kyllä yritetty hakea, 
välillä soitetaan country rockia, 
välillä bluesia, mutta lopulta 
voiton vie se perinteinen ep-
pusoundi. Onnistuneimpia 
hetkiä Mutalalla tarjoilee mu-
kavasti liikkuva rockabillyto-
teutus kappaleesta Lainelau-
taileva lehmänmaha Rock´n 
roll sekä aina yhtä kaunis tun-
nelmapala Kun olet poissa, jol-
le pelkistetty toteutus sopii var-
sin hyvin. Bändin kunniaksi on 
mainittava, että he ovat valin-
neet levylle monia hieman tun-
temattomampia biisejä, joten 
jotakin uutta löydettävää myös 
niille jotka ovat kuunnelleet 

Eppujen kokoelmalevyt puh-
ki. Esimerkkinä tästä Cock-
tai bar -levyltä kotoisin oleva 
Kuuvartalo yöllä, joka on kau-
niisti sovitettu ja pääsee nyt 
paremmin oikeuksiinsa.

Pubin nurkassa potkii
Mutala on noussut komeasti 
myyntilistojen kärkeen, mut-
ta ilman sitä pystyy varsin hy-
vin elämään. Pubin nurkassa 
soitettuina monet biisit pot-
kisivat varmasti todella hy-
vin, mutta levylle pakattuna 
ne vain kyllästyttävät. Muta-
lan kuuntelun jälkeen on kiva 
laittaa soimaan jokin niis-
tä 80-luvun Eppu-levyistä ja 
todeta, että bändi on tehnyt 
mielettömän määrän upeita 
kappaleita.

2/5 pistettä
Jani Virtanen

CD1
1. Hiljaa huomiseen
2. Minun aurinkolasit
3. Puhtoinen lähiöni
4. Teen sinusta muusia 
5. Kitara taivas ja tähdet
6. Tien päällä taas
7. Lainelautailevan lehmän
 maha rock’n’roll
8. Viinaa tsat tsat tsaa
9. Ruba
10. Kun jatsia kuunneltiin
11. Kuulen parran kasvun
12. Vahantajoki
13. Yöjuttu
14. Jackpot
15. Njet njet
16. Kun olet poissa

Eppu Normaali
MUTALA
2 cd
Poko/Akun tehdastuotanto

CD2
1. Suolaista sadetta 
2. Elviksen kuolema 
3. Poltan loppuun tupakin
4. Kuuvartalo yöllä
5. Mopolla tähtiin
6. Lensin matalalla 
7. Ei sankariainesta
8. Tihkumme seksiä
9. Sadan vuoden päästäkin
10. Onnellinen hetki elämässä
11. Balladi kaiken turhuudesta
12. Joka päivä ja jokaikinen yö
13. Viides toukokuuta
14. Tie vie
15. Kaikki häipyy on vain nyt
16. Kiistän kaiken

Otsikoista poimittua

Mistä halkoja kaupunki-
asuntoon?
”No tietyst halkokaupast maalt”

Lumisade kiusaa autoilijoita
”Taita oll vesisaden veli, ko 
kiusa”

Virallinen ennuste: Edessä 
lämmin kevät!
”Kyll ne ennusteet o ennenki 
men perseell”

Toisella kierroksella omat 
panoksensa
”Varma o kovat piipus”

Paavo näytti mallia
”Kuka niist, ko oll kolm Paa-
voo”

Linja-autojen ei sovi myö-
hästellä
”Se o tosi, junie soppi kyll”

Ruotsin demarien mahalasku
”Ovat varma tehneet lasku len-
tokoneel”

Kohumalli käänsi katseet 
myös vaatteet yllään
”Olis varmaa men niskat nuri, 
jos olis oll ilma vaatteit”

Altia osti tunnetun likööri-
merkin
”Merkill ei vällii, sisältö sen 
ratkasee”

Jungner lunasti huutonsa
”Mies piti sanans, ko prosentit 
oll pieni”

”Kuntauudistus” käy yhä se-
kavammaksi
”Kyll Virkkune viell oppi piirtä 
karttoi”

Kohuimplanttien valmista-
jalle syyte
”Valmistevika, san muija, ko 
rintaremontti kutsutti”

Jartin Jurinat

Vaalit jarruttavat kuntauu-
distusta
”Jarrua o poljettava paremmis-
saki piireiss”

Veteen jää jalanjälki
”Ei tair oll hiilijalajälk”

Taikasana on nyt Lumia
”Magiaa, seuraava vois oll Ve-
siä”

SDP putoaa tyhjän päälle
”Vetikö joku tuol pois alt, ko 
purotti”

Flunssalle kyytiä sipulilla
”Ja jos se ei aut, ni voi ott val-
kosipul”

Nokian tanakka torjunta-
voitto
”Voitto se voi oll, vaikk olis pai-
nooki liika”

Ässät jatkoi ilotulitusta 
Bluesin kustannuksella
”Se oli iha oike noill kehä kol-
mose sisäpuolell olevill”

Jalkapallotähti loukkaantui 
– harrasti liikaa seksiä?
”Olis voinu vaikk kuoll, jos olis 
pannu parast”

Maailman nuorin valtio on 
täysin retuperällä
”Retuperä VPK ja ikuinen hu-
lina pääl”

Västäräkinpolun harjalintu 
henkihieverissä eläinhoitolaan
”Varmaanki Ulvilalaista alku-
perää”

Uraanin rikastamo vuoren 
sisään Iranissa
”Kyl ne osaa, ettei amerikkalais-
ten kameras näy”

SSV herkutteli porilaisilla
”Olis vaa herkutellu Lihiksel  ja 
nakeil”

J Virtanen

Olet enemän kuin kultajyvä, olet 
mulle ystävä hyvä. 

Äijillä ei ole ystäviä, vaan kave-
reita. Äijät ei toivota hyvää ys-
tävänpäivää. Äijät ei halaa kuin 
kännissä ja joukkueurheilussa, 
joten hyvää tiistaita!

Se joka sanoi, ettei kukaan ole 
täydellinen unohti sinut.

Ollaan ystäviä jookos? Kuin 
ananas ja kookos. Ollaan rypäle 
ja rusina, syödään pipareita tusi-
na. Olet minulle todella tärkeä, 
ei kukaan saa sydäntäsi särkeä.

Hyvä ystävä on kuin rintaliivit, 
tukee oikeissa paikoissa ja on lä-
hellä sydäntä.

Ystävyys on kuin perhosen len-
to, niin kaunis, hauras ja ihmeen 
hento. Hoivaa sitä ja huolta kan-
na, sen kauniimpaa asiaa ei elä-
mä anna. 

Jos sinua ei olisi, olisin keksi-
nyt sinut ja sinusta olisi tullut 
samanlainen, mitään en olisi 
muuttanut.

Äijät ei toivota 
hyvää ystävänpäivää

Ystävyys on yhteinen sielu kah-
dessa kehossa.

Parasta maailmassa on ystävä, 
jolla on pehmeä ja lämmin sy-
dän.

Ystävät ovat niitä, joita ajatel-
lessa tulee kylmiä väreitä, mutta 
jotka silti lämmittävät mieltä.

Ystävyys on kuin kukka, hoi-
vattuna kukoistaa, unohdettuna 
kuolee.

Kaikki seisovat rinnallasi silloin, 
kun olet oikeassa. Ystävä seisoo 
siinä silloin kun olet väärässä.

Ystävät ovat kuin lyhtyjä elämän 
poluilla. Valaisevat tien ja teke-
vät sen helpommaksi kulkea. 

Varoitus! Tänä yönä avaruuso-
liot kidnappaavat kaikki söpöt 
(komeat) ja seksikkäät. Halusin 
vain toivottaa hyvää ystävänpäi-
vää ennen kuin minut viedään. 

Ystävyys on kuin housuun kuse-
minen talvella: kaikki sen näke-
vät, mutta sinä tunnet lämmön. 

Hyvä ystävä on murheita estävä, 
kyynelpesun kestävä. Tekee ilois-
ta tuplat, lisää viineihin kuplat. 
Kiitos kun olet ystäväni!

Ystävänpäivää vietetään 14. hel-
mikuuta ja sen tunnuksena kaut-
ta maailman on punainen sydän. 
Suomessa Tampereen Sydänyh-
distys keksi 1980-luvun alus-
sa yhdistää ”punaisten sydänten 
juhlan” markkinointikampan-
jaansa. Seuraavaksi aiheesta kiin-
nostui Suomen Punainen Risti, 
joka painatti ensimmäiset ystä-
vänpäiväkortit. Maailman ensim-

mäiset painetut ystävänpäiväkor-
tit tulivat myyntiin Englannissa 
1800-luvun alussa. Suomalaiseen 
kalenteriin ystävänpäivä merkit-
tiin vuonna 1987.

Suomessa vietettävä ystävän-
päivä poikkeaa kansainvälisestä 
Valentinuksen päivästä näky-
vämmin siten, että Suomessa 
muistetaan ja huomioidaan ys-
tävää, eikä vain rakastettua, 

Suomessa juhlitaan 
ystävää, maailmalla 
rakastettua

kuten monissa muissa maissa 
tehdään.

Ystävänpäivänä on tapana lä-
hettää ystävälle postikortti ja se 
onkin, joulun jälkeen, toiseksi 
suosituin korttien lähettämis-
päivä Suomessa. Nykyään tosin 
monet käyttävät myös sosiaalis-
ta mediaa, tekstiviestejä tai säh-
köpostia toivotustensa lähettä-
miseen.

Ystävänpäivän tunnukseksi on maa-
ilmanlaajuisesti vakiintunut punainen 
sydän.



11

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 
puh. 0400 598 950 ja 0400 965 377

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

Piipun pellitykset * Konesauma-
katot * Listoitukset ym. ym.

P. 044-9688529 Nakkila

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

HS Saneeraus & MaalausHS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila

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

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

Suomalaisentie 5, Nakkila 
p. 0400 914 733

Rakennussaneeraukset ja uudis-
rakentamiset ammattitaidolla.

RAKENNUS
TuovilaTuovila Oy

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

Kuukausihinnat: 1 palsta x30mm: 35€.
1x20 mm: 25€. 2x30 mm: 60€. Kaikkiin hintoihin lisätään Alv23%. 

VESI-, MAA- JA ILMALÄMPÖPUMPUT
KODINKONEHUOLTOA

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

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

Alkaen
4,92 €/m
(sis. alv).

UUTUUS!   NYHET!   UUTUUS!   NYHET!

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

Siis presidentti ehdokkaiden 
numerot ovat 6 ja 2, joita kansa 
voi äänestää nyt viikonloppuna 
5. helmikuuta.

Kun on miettinyt tätä systee-
miä, mikä Suomessa on käytös-
sä, niin on tullut siihen tulok-
seen, että sitä pitää muuttaa, ja 
paljon. Nyt kun Tarja Halonen 
on hoitanut virkaa 12 vuotta, 
niin tämä toinen osio on ollut 
aivan turhaa, hän ei ole tullut 
viimeisen kuuden vuoden aika-
na hyvinkään kansan keskuu-
teen, vaan vieraillut ihmeelli-
sissä maissa, mitä maailmassa 
löytyy. Lomareissuilta ne ovat 
näyttäneet. Siis toinen kuu-
si vuotta on aivan turhaa. Voi-

taisiin vaikka lomauttaa välillä. 
Halosen työnvähyys johtuu var-
maan siitä, kun EU-kokouksiin 
ei ole enää menemistä.

Kyllä Presidentillä pitää jon-
kinmoinen kuvio olla näissä 
kotimaankin asioissa. Hallitus-
ta valittaessa vaikka joku kuu-
kauden optio, jos ei mitään 
tässä ajassa tapahdu, niin presi-
dentti tulee mukaan hallitusrat-
kaisuihin. Muutenkin tuntuu 
ihmeelliseltä, kun valitaan Suo-
meen presidenttiä, niin hänen 
asiooihinsa ei kuulu kuin Eu-
roopan unionin ulkopuolisten 
valtioiden ystävyyssuhteiden 
hoitaminen. Venäjän ja tietysti 
muidenkin lähinaapureiden ys-

tävyyssuhteet pitäisi olla pääl-
limmäisinä.

Toista se oli Kekkosen ai-
kana. Silloin hoidettiin ystä-
vyyssuhteet ja kauppaneuvot-
telut hyvin, aina oli tuliaisina 
isoja tilauksia silloisesta Neu-
vostoliitosta. Nyt ei ole enää 
mitään, käydään vain siellä lo-
mailemassa ja lirkuttelemassa 
Datzoilla.

Epäilen pahasti, ettei kum-
mallakaan fi naalissa olevasta 
ehdokkaasta ole Kekkosen saap-
paisiin menemistä. Toinen asia 
on vielä, tarvitaanko meillä pre-
sidenttiä lainkaan?

J Virtanen

Tasapeli 6-2

Harjavallan Ammatillinen 
Paikallisjärjestö lakon orga-
nisaattorina 1.3. – 19.3.1956. 

Kokouspöytäkirjamerkintö-
jen ja lakkomuistion mukaan 
yleislakon aikaiset tapahtu-
mat etenivät Harjavallassa 
seuraavalla tavalla. 

Tammikuu 

HAP kokoontui Harjavallan 
Työväentalolla 24.1.1956 klo 
18.00, vielä tällöin ei pian al-kava 
yleislakko heijastunut kokouk-
sen asialistaan. Työvaliokunnan 
kokouksessa oli mukana SAK:n 
edustajana järjestäjäksi kutsuttu 
K. Kallio. Keskustelussa käsitel-
tiin paikallis-järjestöön kuuluvi-
en ammattiosastojen toimikun-
tien ja luottamusmiesten tulevaa 
yhteistä neuvottelutilaisuutta 
helmikuussa ja kevättoimintaan 
liittyviä luottamusmieskursseja. 
Kursseilla pidettävien luento-
jen aiheet tulisivat olemaan seu-
raavanlaiset: Työllisyyskysymys 
Suomessa, Luottamusmies työ-
elämässä ja Työsopimustilanne. 
Muita pohdittavan olleita asia-
kohtia olivat vuosikokouksen 
järjestäminen, neuvottelupäivi-

en pitäminen, naisjaoston perus-
taminen ja omien osastojen pe-
rustaminen liiketyöntekijöille ja 
kunnantyöntekijöille, jotka olivat 
tuolloin vielä ilman omaa osas-
toa. (HAP:n pöytäkirja nro 2.) 

Helmikuu 

Helmikuun 22. pv Työväenta-
lolla pidetyssä työvaliokunnan 
kokouksessa järjestäjä K. Kallio 
selosti palkkamarkkinoiden ti-
lannetta ja tässä yhteydessä kai-
kille kävi selväksi, että tilanne on 
kireä ja edelleen kiristymässä, ja 
että yleislakko alkaa todennäköi-
sesti 1.3.1956 klo 6.00 aamul-
la. Tilanteen vakavuuden vuoksi 
päätettiin kokoontua uudelleen 
heti kun SAK:lta on saatu yleis-
lakkoa koskevat ohjeet. Kallio 
kertoi myös, että HAP:n työva-
liokunta toimii paikkakunnalla 
keskuslakkokomiteana. Helmi-
kuussa 25. pv klo 16.00 HAP:n 
työvalio-kunta kokoontui ensim-
mäisen kerran ravintola Aulan 
kabinetissa. Paikalla olivat seu-
raavat työvaliokunnan jäsenet: 
V. Kärkkäinen, E. Aaltonen, E. 
Valli, E. Hiltunen, M. Nuppo-
nen, E. Rautiainen ja T. Ruusu-
nen. SAK oli lähettänyt järjes-
tölle lakko-ohjeet ja valiokunta 

päätti lakon alkaessa toimia nii-
den mukaisesti. Keskuslakko-
toimikunnan sijaintipaikaksi 
haluttiin ”Aulan kapinetti”. La-
kon alkaminen ei ollut vielä ai-
van varmaa, mutta jos niin kä-
visi, työvaliokunta kokoontuisi 
ravintola Aulaan 1.3.1956 klo 
8.00. Sihteerin suunnittelema 
HAP:n julkilausuma julkaistai-
siin Uudessa Ajassa ja Satakun-
nan Työssä. 

Seuraavat merkinnät HAP:n 
pöytäkirjoissa koskevat 1.3.1956 
alkanutta yleislakkoa. La-kon ai-
kaisista tapahtumista laadittiin 
laaja muistio, josta käy ilmi että 
yleislakkotoimikunta kokoontui 
lakon alkamispäivänä klo 8.00, 
mukana olivat V. Kärkkäinen, 
E. Valli, E. Hiltunen, E. Rauti-
ainen, V. Nupponen, E. Aalto-
nen ja Toivo Ruusunen. (HAP:
n pöytäkirja nro 2.)

Maaliskuu

1.3. Lakkotoimikunta kielsi ra-
kennusmestari Mattilan huo-
neitten lämmityksen, kuitenkin 
merkinnällä: ”Huom. rakennus 
puulämmitys voi itse lämmit-
tää”. Lakkotoimikunta ilmoitti 
myös takaavansa, että Harjaval-
lan teollisuuslaitokset ovat 100 

Moni-ilmeinen yleislakko 
50 vuotta sitten

Pohjoismaiden työmarkki-
nat olivat levottomat vuonna 
1956. Tanskassa ja Norjassa 
oli suuria työtaisteluita. Suo-
messa valtiovallan, maatalous-
tuottajien, työnantajajärjestö-
jen ja ammattiyhdistysliikkeen 
rakentama nelikantainen va-
kautuspolitiikka murentui 
1955 lopussa, kun valtalain 
kumoaminen poisti hallituk-
selta hinta- ja palkkasäännös-
telyvaltuudet. MTK:n, SAK:
n ja STK:n välinen tulonja-
kokamppailu kärjistyi maata-
loustuotteiden luovutuslakok-
si ja yleislakoksi.

Yleislakko on aina tapah-
tuma, jossa hyvin erilaiset ke-
hityslinjat risteävät. Esimer-
kiksi 1905 ja 1917 yleislakot 
olivat koko kansakuntaa ra-
visuttaneita kansalaisten voi-
mannäyttöjä.

Maaliskuussa 1956 käyty 
yleislakko on hyvä esimerkki 
siitä, kuinka laaja työmarkki-
naselkkaus kiteytti yhtä aikaa 
useita yhteiskunnan jännit-
teitä.

Historian kirjoitus käsit-
telee siis HSAP:n eli Harja-

vallan Seudun Ammatillisen 
Paikallisjärjestön tapahtumia 
pöytäkirjoista poimittuna 
vuosilta 1946 vuoteen 2001, 
jolloin Sydän – Satakunnan 
paikallisjärjestö on perustet-
tu, yhdistämällä Harja-vallan 
seudun ja Kokemäen amma-
tilliset paikallisjärjestöt. 

Haluan kiittää lämpimäs-
ti kirjoituksen tekijää Auvo 
Lampista, tästä mittavasta 
työstä jonka hän on suoritta-
nut. Paikallisjärjestön täysin 
ulkopuolisen henkilön teke-
mänä tämä kirjoitus on ver-
taansa vailla oleva. Kirjoitus 
antaa myös hyvän näkökul-
man sen aikaiseen yhteiskun-
taan. 

Toivottavasti kirjoitus an-
taa myös lukijoille ajattelemi-
sen aihetta, kaikki tänäpäivä-
nä saavutetut edut, eivät ole 
aina olleet itsestään selviä asi-
oita. 

Reijo Nummikari 
Puheenjohtaja 
SAK:n Sydän-Satakunnan 
paikallisjärjestö ry

Yleislakko oli 
välttämätön 
voimannäyttö

%:sesti lakossa. Iltapäivän klo 
12.00 – 16.00 päivystysvuorois-
ta sopimisen jälkeen päätettiin 
”kerääntyä” seuraavan kerran 
2.3. klo 8.00. 

Pöytäkirjamerkinnästä ilme-
nee, että rakennusmestari Matti-
lan remontin alaisten huoneitten 
lämmityskielto on peruutettu 
pian kiellon asettamisen jälkeen. 
Lisäksi Satalinnassa voitiin jat-
kaa kahden potilashuoneen kes-
keneräisiä maalaustöitä. Har-
javalta Oy:lle lankkuja ajaneet 
Korhosen veljekset saivat myös 
jatkaa työtään, koska he käyt-
tivät ajossa omaa ”raktoria” ei-
vätkä tarvinneet ulkopuolista 
työvoimaa. Kokemäen piirin 
apulaisnimismies kävi konstaa-
peli Tupalan kanssa ilmoitta-
massa lakkotoimikunnalle, että 
jos virka-apua tarvitaan sitä voi 
poliisilta pyytää. Lakkotilantees-
ta keskusteltiin ystävällisessä sä-
vyssä. Lakkotoimikunta vapautti 
Kuparitehtaan Kerhotalon saira-
saseman, porttikopin, ruokalan 
ja kerhotalon lakon piiristä, ja 
niitä voitiin tämän vuoksi siivo-
ta kuten ennenkin. (HAP:n pöy-
täkirja nro 2.)

Yleislakon vaiheista kerrotaan 
lisää seuraavissa numeroissa.
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Jääkiekkomailat
Lastenmailat alk. . . . . . 10,-
Puumailat alk.  . . . . . . . 25,-
Komposiittimailat alk. . . 79,-
Kaukalopallomailat alk. 25,-

PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY - PIRKANKATU 3, HARJAVALTA - PUH. (02) 674 3260, 050 528 4343 - www.sportnelli.fi

- POLKUPYÖRÄT
- MOPOT JA MÖNKIJÄT 
- MOOTTORISAHAT
- RUOHONLEIKKURIT
- JA MUUT PIENKONEET
- LUISTIMIEN TEROITUKSET
- SUKSIEN HUOLTO

KORJAA JA HUOLTAA

Polkupyörän

täyshuolto

50,-

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

LUISTINTEN TEROITUKSET
   Normaali 5€    Profilointi 10€

SUKSIEN HUOLTOPALVELU
 Hionta, voitelu, laskettelusuksien kantit

Monot, sukset, sauvat
Voiteita joka keliin
Kaikki tarvikkeet

•
•
•

Tule katsomaan
malleja myymälään!

LämpimästiLämpimästi
talveen!talveen!

Lämpimästi
talveen!

Suksipaketit alk.Suksipaketit alk.
SUKSET + SITEET + MONOT! 

129,-
IKÄÄN JA KOKOON IKÄÄN JA KOKOON 
KATSOMATTA:KATSOMATTA:
Kaikille sopivat ja mieluisat välineet ja varusteet!

IKÄÄN JA KOKOON 
KATSOMATTA:
Kaikille sopivat ja mieluisat välineet ja varusteet!

Nyt 99,-99,-OVH 149,-

Tule meille tekemäänTule meille tekemään
hyvät suksikaupat!hyvät suksikaupat!
Myös suksivoiteet 
ja muut tarvikkeet
EDULLISIN HINNOIN!

                    ÄÄNILEVYJÄ!
Uudet ja käytetyt CD:t ja vinyylit 
myös uudet musiikki-DVD:t

Music-Divari Green River
Yrjönkatu 7 (100 m torilta joelle päin), Pori
Puhelin 040 589 0986
PS. Ostetaan CD-, DVD- ja vinyylilevyjä
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NYT ON AIKA TILATA

KATTO
REMONTTI

Asennus - takuulla!
Edustajasi:
Juha Välikangas, 0400 767 545
Markku Koistinen, 0400 670 397

PARANNA
KOTISI
VIIHTYISYYTTÄ UUSILLA
OVILLA JA IKKUNOILLA
Edustajasi:
Juha Välikangas, 0400 767 545
Jyrki Haapajärvi, 040 139 7637

renkaat/rengastyöt
huollot
pesut ja
vahaukset

•
•
•

Madison E-Energy 
Sähköavusteinen polkupyörä

Talvihintaan
Talvihintaan

Power BootsPower Boots

pilkkisaappaatpilkkisaappaat

alk.
 89,-89,-

KuuraKuura

potkukelkkapotkukelkka
Täysin kotimainenTäysin kotimainen

LuistimetLuistimet
TeroitettunaTeroitettuna

alk.
 49,-49,-

K&M Kailasto
Polyuretaanilevyeristeet
myös edullista II-laadun levyä

040 777 1296
040 549 6333

Myös iltaisin ja
viikonloppuisin

Kokoja: 36-56

Hyviä löytöjä!
TASARAHALLA!TASARAHALLA!

1010,-,- 4040,-,-3030,-,- 2020,-,-
1515,-,-

Sinua palvelee

Tyyli-Muoti
                Teljäntori puh. 633 1421

Av. ma-to 10-17, pe 10-17.30, la 10-14

- Kestovahaukset -  Päälipesut
- Alustapesut - Tehdastakuun lisäturva

- Ruosteenestokäsittelyt

Kartanon Autosuojaus
Mäkipuistontie 8, 28430 Pori

Puhelin (02) 6460113


