Bestseller-lehden

LUKIJAMATKA

02 674 1447

Leikkaa talteen

Kalantiin Tanjan torille ja
Uuteenkaupunkiin
kenkäkauppa Alinaan.
Soita ja kysy lisää:

AUTON AKUT

60Ah 60€
75Ah 75€
100Ah 110€
Arkisin 8-17, la 9-14

Akku- ja työkaluasioissa palvelee

3 / keskiviikko 6.3.2013

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Nakkilan nuorisolle
omat tilat, s.3

Suosittu avustajakurssi
Harjavallassa, s. 4

Kenkäkauppa Alina on
erilainen kenkäkauppa.
Jokaiselle löytyy kengät.

Naisille koot 35-45.
Miehille koot 39-53
Kenkäkauppa Alina
Alinenkatu 36
Uusikaupunki
(02) 844 3553

Ystävänpäivän talvirieha
Matomäen koululla, s. 7

Perusmuurilevyn
patopeltilista
Patopeltilista suojaa talosi sokkelin ja
sitä vasten kos teu den eristykseksi
asennettavan perusmuurilevyn välisen
tilan tehokkaasti sateelta, sulamisvesiltä, hiekalta ja roskilta.

i
* MATONPESU (kone/laaka)
Kaikklvelut!
* PEITOT, TÄKIT, TYYNYT
apa
pesul
* VÄLITYSPESU
(valkopyykki/kemiallinen)

KÄDENTAITAJAT HUOMIO!
Meiltä edulliset trikookuteet esim. virkkaukseen.
Runsaasti eri värejä!

Sokkelin ja perusmuurilevyn välinen
tila tuulettuu hyvin myös yläkautta.

OSTOSMATKA 16.3.
Uuteenkaupunkiin kenkäkauppa Alinaan
ja Kalantiin Tanjan Torille.

Kevään uutuuksia! Myös isoja kokoja!

Kiviaines: 10-20mm

Katso valikoimaamme

www.alina.fi

(02) 674 1314
Ma-Pe 9.30-16.30

www.valtaliikenne.com

Varmasti
Hinta alkaen
nsa
4,92 €/m (sis. alv). hintarti!
vää
Patopeltilista jää
10-20 mm etäisyydelle maasta.

Avoinna ark. klo 9-17.30 ja la klo 9-14

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

Keväthanget viikolla 13
Enontekiön Hettassa!

Hettaan
muutama
paikka
jäljellä!

Tuotteen suojanumero HM9324

Myynti ja markkinointi
Abso Oy, 0400 528 133

Majoitus: Hotelli Jussantupa.
Lähtö: 22.3.2013

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

www.abso.fi - www.patopelti.com
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Automyynti

Automyynti

Automyynti

Huolto

Juhani Paloviita
044 560 1267

Markus Koivisto
044 560 1268

Riikka Laaksonen Juha Pohjola
044 560 1274
044 560 1277

6$17$)(

Varaosat

Autoja nopeaan
toimitukseen!

Korjuuntie 17-19, Herralahti, Pori
AV. ARK. 9-18, LA 10-14 | www.autotalopelttari.fi

Harri Forsten
044 560 1276
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TAPAHTUMIA
Harjavalta
Virtaa halki vainioiden
25.2.- 28.4.2013 Cedercreutzin museo. Kokemäenjokilaakson historiaa
käsittelevä näyttely.
Miesomaishoitajien tapaaminen
18.3.2013 klo 14 SPR
Pysäkki Harjavallan liikekeskus. Avoin vertaisryhmä kaikille omaishoitotyötä tekeville miehille.
Tervetuloa!
SPR Omaishoitajien tukitoiminta
21.3.2013 klo 12.30 Satalinnan apuvälinekeskus.
Tutustumiskäynti Satalinnan apuvälinekeskukseen
ja Tikoteekkiin. Ilm. 13.3.
mennessä.

Kokemäki
Valokuvia
25.2.-15.3.2013 Kokemäen kaupunginkirjasto.
Kokemäenjokilaakson
luonnonkuvaajat ry.
Jäähalliin luistelemaan,
mailaton vuoro
2.3.-6.4.2013 klo 11 Teljä
Areena. Maksuton luistelutunti, tervetuloa!

Jäähalliin luistelemaan,
mailallinen vuoro
2.3.-6.4.2013 Teljä Areena.
Maksuton luistelutunti, tervetuloa!
Hiljenny hetkeksi - erilaisia alttareita
18.3.-4.4.2013 Kokemäen
kaupunginkirjasto.

Luvia
Luvian Naiskuoron 10+
juhlakonsertti
9.3.2013 klo 17 Tasala.

Nakkila
Naisten päivän tapahtuma
uimahallissa
8.3.2013 klo 18 Nakkilan
uimahalli. Uimahallilla tapahtuu mm. Aqva-zumbaa,
vesijumppaa.
Tapahtuma on samalla valtakunnallisen Ui kesäksi
kuntoon! -kampanjan lähtölaukaus Nakkilassa.
Nakkilan Vammaiset Ry
on toiminut 20 vuotta.
Lauantaina 16.3.2013 klo
13 Kevätkokous, jonka jälkeen lauantaina klo 14 vietämme yhdessä iltapäivää
jäsenien ja yhteistyökumppaniemme kanssa Nakkilan
Osuuspankin kokoustilassa.
Tarjoilun vuoksi ilmoitathan tulostasi 10.3 mennessä

kirpputorille tai p. 045 869
5909.

Pori
Murros
25.1.-17.3.2013 Satakunnan
Museo. Opiskelijavoimin
toteutettu näyttely esittelee
taidetta Porin Taide- ja Taideteollisuussäätiön kokoelmista.
Pintaa syvemmältä -sarjassa Maire Gullichsen ja
modernismi
1.2.-26.5.2013 Porin taidemuseo, Projektihuone. Maire Gullichsen ja modernismi
–sarja. Näyttely rinnastaa
eri sukupolvien taiteilijoita,
joiden teoksissa on nähtävissä surrealismista tuttuja
tyylillisiä piirteitä.
Keskiviikkoillan yleisöopastus ajankohtaisiin
näyttelyihin
6.2.-22.5.2013 Porin taidemuseo. Kaikille avoin
yleisöopastus ajankohtaisiin näyttelyihin järjestetään
joka keskiviikko klo 18.
Tervetuloa Verkkorantaan! -näyttely Porin pääkirjastossa
4.-16.3.2013 Porin pääkirjaston näyttelytila. Tarinat
Luvialla sijaitsevasta Verkkorannasta avaavat näkymiä

suomalaisen kesänvieton
kulttuurihistoriaan. Verkkorannan kesäkoti, joka pian
sai lempinimen Krikutilli,
avattiin yleisölle vuonna
1928 ja sen loisto-aika jatkui aina vuoteen 1957.
Matkakertomuksia kurjuudesta
6.3. klo 19 Porin pääkirjaston
kokoustila. Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vetämässä tilaisuudessa UNICEFin
kenttäkohteisiin tutustuneet
kertovat matkakokemuksistaan. Vapaa pääsy.
Torstai-Akatemia
7.3.2013 klo 14 Seurakuntakeskus. Torstai-Akatemia
on kesäyliopiston ja KeskiPorin srk:n senioreille suunnattu luentosarja.
Aurinkoenergiaa kaikelle
kansalle -luentosarja
12.03.2013 Porin seudun
kansalaisopisto. Kolmen illan kokonaisuudessa paljon
käyttäjäkokemuksia aurinkolämmöstä, -sähköstä ja
myös aurinkoilmalämmityksestä.
Lämpimän veden viikonloppu Meri-Porin uimahallissa
15.-17.3.2013 Meri-Porin
uimahalli. Vesi lämmitetään
+ 30 asteiseksi.

Vihdoinkin, nuorisotilat
Nakkilan nuorille

Porin Rakennus- ja LVImessut 2013
16.-17.3.2013 Porin Karhuhalli. Perinteikkäät Porin
Rakennus- ja LVI-messut
täyttää 40 vuotta!
Pääsiäismyyjäiset Porin
ortodoksisella kirkolla
17.3.2013 Porin Ortodoksinen Kirkko. Porin Seudun
Tiistaiseura ry järjestää perinteiset Pääsiäismyyjäiset
Porin ortodoksisella kirkolla, Maantiekatu 46.
Pääsiäispaja
20.3.2013 klo 11 Porin seudun kansalaisopiston käsityökeskus. Pajassa valmistetaan pääsiäiskransseja ja
-kortteja. Materiaalimaksu
käytön mukaan.
Croquis-piirustusta aikuisille ja nuorille
21.3.2013 klo 17.30 Porin taidemuseon työpaja.
Croquis on nopearytmistä
elävän mallin piirtämistä.
Työskentely on itsenäistä ja
omaehtoista. Maksu 2e.
Maailman Vesipäivä Porissa
22.3.2013 klo 11 Kauppakeskus BePop. Tänä vuonna Maailman vesipäivän
kansainvälinen teema on
”Kansainvälinen vesiyhteistyön vuosi”.

www.

HAJOTTAMO
.com
Nakkila, p. (02) 537 3423

Jakelu: Harjavallan, Nakkilan,
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

Lasten Liikuntamaa
24.3.2013 Porin Karhuhalli. Vauhdikasta ja monipuolista perheliikuntaa
sunnuntai-iltapäivisin.
Toiminta on valvottua.

Ulvila
Pääsiäisruukki Leineperin ruukilla
16.3.2013 klo 11 Leineperin ruukki. Pääsiäisbuffet ja leivonnaisia perinnekahvila Savipakarissa.
Käsityöläisiä Suomesta
ja Liettuasta, työpajoja,
käsityömarkkinat, taimimyyntiä, Info-pöytiä,
pääsiäiskäsityönäyttely,
Masuunilla opastettuja
kierroksia, poniratsastusta. Vapaa pääsy!

Varatuomari Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

(02) 641 0310, 040 548 6900
kari.pessi@pp.inet.fi
www.karipessi.fi
• riita- ja rikosasiat
• maksuttomat oideudenkäynnit

Hautauspalvelut Majoitus, matkailu

EKOLOGINEN JA EDULLINEN
HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA

Puh. 050-3474 500

www.ekoarkku.fi

Nakkilan uudet nuorisotilat avattiin lauantaina 2.3. Nuorten lisäksi paikalla olivat Nakkilan Nuorten hyväksi
ry:stä Taija Vettenranta ja Sanna Ahvenkoski, sekä Nakkilan kunnan Nuoriso-kulttuurisihteeri Tiina Palomäki.

olemaan kovassa käytössä.
Paikan käyttäjille tehdään
säännöt, miten paikassa toimitaan. Lisäksi pitää noudattaa Liikuntahallin ohjesääntöjä.
Nuorisotilojen valvonnasta on tehty sopimus Nak-

kilan nuorten hyväksi ry:n
kanssa 19.5.2013 asti. Kesäaikana paikka pidetään kiinni ja sen jälkeen katsotaan,
miten paikkaa valvotaan
syyskuusta alkaen.
J Virtanen

NAKKILAN
NUORISOTILA
ON AVOINNA:
Tiistaisin klo 17-21
Keskiviikkoisin klo 17-21
Torstaisin klo 17-21
Lauantaisin klo 17-22

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
Painos: n. 20 000 kpl

Seikkailijoiden Kirppis
ja kahvio
23.3.2013 klo 12 Ahjola. Pöytäkirppis Ahlaisten
Ahjolassa. Paikalla myös
partiolaisten kahvio.

*****Meillä PALVELLAAN
*****Meillä
Autohajottamot Lakiasiaintoimisto
RENKAAT VANTEET VARAOSAT

Elokuussa 2010 Sanna Ahvenkoski, yhdessä Nakkilan
Nuorten hyväksi ry:n kanssa
teki kuntalaisaloitteen nuorisotilojen saamiseksi Nakkilan nuorille. Asia eteni
pikkuhiljaa kunnan elimissä
selvityksenä, mistä sopivat
tilat. Viime vuonna tilat löydettiin Liikuntahallin alakerrasta ja kunnan elimissä tehtiin päätökset remontista ja
tilojen rakentaminen alkoi.
Mukana tilojen viimeistelyssä on ollut myös nuoria
taiteilijoita Nakkilan Yläasteelta, opettaja Juha Kopion johdolla, he ovat maalanneet seinille hauskoja kuvia.
Nuoriso-kulttuuri sihteeri
Tiina Palomäki kertoi avustusta saadun Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 3000 euroa, tilojen kalustamiseen.
Muuten tilojen rakentaminen on tapahtunut kunnan
toimesta.
Tilojen avajaiset pidettiin
Lauantaina 2.3.2013 . Kävijöitä avajaisiltana oli yli
70 nuorta, joten tilat tulevat

Satutunti unkarin kielellä
23.3. klo 12 Porin seudun kansalaisopisto. Tule
kuuntelemaan satuja eri
kielillä! Tarinan sisältö
kerrotaan lyhyesti myös
suomeksi. Kielen taitoa et
välttämättä tarvitse.

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

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

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

6.3.2013
27.3.2013
17.4.2013

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi/bestseller
ISSN-L 2242-6442
ISSN 2242-6442 (painettu)
ISSN 2242-6450 (verkkolehti)

8.5.2013
29.5.2013
12.6.2013
4.7.2013

Kiukaisissa jakelu seuraavana viikonloppuna!
Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu
ilmoituksen hintaan.

Bestseller 3/2013

Jakelupalvelua
Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.

0500 597 259/
COVIRE OY

Jätehuolto
T:mi
Petri Luotola
0400 125 303
Jätekaivojen
tyhjennykset

Majatalo Tyrni

0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Myymälät
COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila

Puh. 0500 597 259
Avoinna la 10-14
www.turist.fi

Tilitoimistot

€ SATA - EURO

Tili- ja Toimistopalvelu
Ay

Pirkkalantie 34, Harjavalta
050 369 6237(02) 674 2072
sataeuro@jippii.fi

Viestintä, mainonta

Kuukausihinnat
MeilläPALVELLAANpalstalla:
1 palsta x30mm: 35€
1x20 mm: 25€
2x30 mm: 60€
Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%.
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Tästä Läheltä -hanke

Huittisten, Kokemäen, ja
Nakkilan yhteinen Tästä Läheltä -hanke sai vauhtia Kokemäellä Ali-Ketolan tilalla 21.2., kun osanottajia oli
paikalla yli kaksikymmentä.
Satakunnan
pientuotannon verkkokauppa- ja
agentuurimahdollisuuksien
kartoitushanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.
Hanke
kehittää käsityöläisten, lähiruoan tuottajien ja matkailuyrittäjien välistä yhteistyötä,
luo uusia mahdollisuuksia
kasvattaa
liiketoimintaa,
sekä kouluttaa yrittäjiä kehittämään omaa yritystään.
Tästä Läheltä -kutsumanimeä kantava hanke on kai-

kille alan yrityksille avoin
ja maksuton. Hanketta koordinoi Kokemäki, mutta mukana ovat myös Huittinen ja
Nakkila. Hankekoordinaattorina toimii Tiina Hämäläinen, jolta saa myös lisätietoja hankkeesta.
Ali-Ketolan tilalla pidetyn tilaisuuden teemana oli
Tuotteistaminen ja illan veti
pitkän ajan Matkailuyrittäjä Liisa Tyllilä HighTravel
Oy:stä Ylöjärveltä. Hän piti
loistavan alustuksen Tampereen seudun saman alan
yritysten yhteisistä asiakastilaisuuksista,
erilaisia tuotteita esitellen. Oli
4-6 hengen kelkkaa, kahden suunnan suksia, naulan

KEVÄTUUTUUDET SAAPUNEET!

Harjavallan auto ja metalli

lyöntiä ja paljon muita apuvälineitä eri tilaisuuksiin.
Lopuksi oli yhteistä ideointia naapuriyritysten yhteisiksi tilaisuuksiksi. Esille
tuli ainakin ostoskierroksen
järjestäminen Satakunnas-

sa, jolloin käytäisiin tehtaanmyymälöissä,
suoramyynti tiloilla ja muissakin
hankkeessa mukana olevissa paikoissa. Linja-autolla
tapahtuvan kierroksen aikana olisi mahdollisuus tulla kyytiin eri paikoista matkan varrelta ja samoin voisi
lopettaa kierroksen eri paikassa. Tarkoitus olisi myös
kehittää oma tekstiilituote majoitusyrittäjille. Myös
Maakuntaopaskoulutusta
harkitaan, jolloin kierroksilla voisi olla opastusta eri
nähtävyyksistä.
Seuraava kokoontuminen
on Huittisissa 26. maaliskuuta, jolloin käydään läpi
verkkokauppaa ja sitä, miten
se voisi parantaa yrityksen
liikevaihtoa.
Huhtikuussa
13.4. on Kokemäen Seuratalolla Kokemäenjokilaakson
matkailuyrittäjien ohjelmalliset pidot, teemana Suomielokuvan kulta-aika.

Autokorjaukset Varaosat
Raskaankaluston korjaukset
Puhelin (02) 674 6309, 0400 724 167
Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

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

MYYDÄÄN
käytetty
MAALÄMPÖPUMPPU
Kompressori on rikki.

Hp. 250 €
Puh. 0500 597 259

J Virtanen

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA
Torimyyntiä
autosta
Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.
Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Nakkilan Vammaiset Ry 20v.

Tervetuloa yhteistyökumppanimme vuosien
varrelta, viettämään iltapäivää kanssamme
Nakkilan Osuuspankin kokoustilaan
lauantaina 16.3.2013 klo 14.00.
Johtokunta

20 vuotta

KALAKAUPPIAS
Ke Nakkilan Torilla 8-11.30
To Kokemäellä Amalian edessä 9-12
Mäkinen Esa, puh. 0500 954 367

TERVETULOA KAUPOILLE!

PS: tarjoilun vuoksi ilmoitathan tulostasi 10.3.
mennessä p. 045 869 5909.

Bestseller-lehti ja Bestbook-taskupuhelinkalenteri löytyvät netistä: www.best1.fi
Olkaa nm
Kankaanpää
Jämintie 14, p. 020 759 5887*
Avoinna
ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-15

Parkano
Humalankatu 3, p. 020 759 5889*
Avoinna
ma-to 9-18, pe 9-19, la 9-15

*Puhelujen hinnat: lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 6,9 snt/min (alv 23%)
matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 14,9 snt/min (alv 23%)

Kohta on
UUSIEN
IKKUNOIDEN
AIKA!
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•
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• Kokemäk
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• Ulvila (Han

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

Keittiöt
ja kodin kaikki kalu
kalusteet
kal

Mittojen mukaan uusiin ja
vanhoihin rakennuksiin!
Pyydä ilmainen hinta-arvio!
MAAHANTUOJA:
Covire Oy, Nakkila
Puhelin 0500 597 259
www.turist.fi/ikkunamaailma

KAIKKI
KAIK
KA
IKK
KI K
KI
KODIN
ODIN K
KALUSTEET
ALUS
USTE
TEET
TE
ET JJA
A PINTAREM
PINTAREMONTIT

Rami Kivimäki, 0400 909 693
Paattilammintie 4, 29600 Noormarkku
rami.kivimaki@kolumbus.fi
Bestseller 3/2013
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Lähetä myyntisi nousuun
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Urheilua ja ”urheilua”
Ässien lento jatkuu, jo 13 voittoa peräjälkeen.
Olin katsomassa Ässien ja Lukon välistä ottelua vuoden alussa ja tuli mieleen, että ei mitään
hyvää Ässien pelistä löydy. Lukko voitti. Mutta mitä on tapahtunut sen jälkeen? Valmentaja Kivelle on annettu potkut, Joensuu lähetetty NHL:n, ja Dixon KHL:n. Myös joukkue piti
Tammikuussa palaverin, mikä mättää, kun peli
ei kulje.
Maalivahti Raanta kertoi yhden selityksen,
”meillä on pukukopin seinällä sellainen juttu,
että se panee meidät yrittämään parastamme”.
Hän ei kuitenkaan suostunut paljastamaan mistä on kyse. Pukukopin asiat pysyköön pukukopin sisällä. Onko se tämä, vai henkinen ote,
mikä näkyy Ässien tekemisessä. Tekemisen
iloa Ässät!

Kaikkien aikojen hiihtokatastrofi
- Suomen huonoimmat MM-kisat
sitten vuoden 1928
Suomen joukkueen menestys Val di Fiemmen
MM-hiihdoissa oli historiallisen huonoa. Todellisuudessa odotuksetkin olivat pienet, ainoastaan Naisten viestijoukkueet olivat mahdollisia mitaliehdokkaita.
Suomen mitalisaaliiksi jäi yksi pronssimitali, jonka toivat naisten parisprintissä Riikka
Sarasoja - Lilja ja Krista Lähteenmäki, Ja jos
norskit olisivat valinneet parisprinttiin parhaat
menijänsä, niin Suomi ei olisi saanut tätäkään
mitalia. Henkilökohtaisissa lajeissa parhaat
suomalaissijoitukset olivat Mona-Liisa Malvalehdon sprintissä ja Kerttu Niskasen 30 kilometrillä saavuttamat seitsemännet sijat. Myös
Toni Ketelä sijoittui perinteisen hiihtotavan
sprintissä kahdeksanneksi, vaikka hänet oli
rankattu sprintin huonoimmaksi suomalaiseksi. Miesten viestijoukkue hiihti jopa paremmin
kuin olisi odottanut, kiitos Matti Heikkisen.
Yhdistetyltä ja mäkihypyltä ei kyllä odotettukaan mitään muuta kuin pohjasijoituksia
Mihin on kadonnut Suomalainen Sisu? Paljolti
vaisuus johtuu varmaankin henkiseltä puolelta, ei pystytä venymään, ei saada ulos parastaan. Ja onko henkilösuhteissa joukkueen sisällä jotain vialla?
Viime vuosikymmenten aikana heikoin tulos
ennen Val di Fiemmeä tuli Falunista 1993, jolloin Suomi sai yhden hopean ja yhden pronssin. Kaksi vuotta sitten Oslossa Suomi otti
neljä mitalia ja Liberecissä neljä vuotta sitten
mitaleita tuli peräti kahdeksan.

Porin prikaatin 1/2013
saapumiserän noin tuhat
alokasta vannoivat sotilasvalansa varuskunnan
urheilukentällä Säkylässä 15.2.2013 klo 11.00
alkaen. Huovinrinteellä oli tuolloin tuhansia
varusmiesten omaisia ja
ystäviä
Paraatikatselmuksessa
joukkoja komensi esikuntapäällikkö eversti
Mikael Feldt ja katselmuksen suoritti Porin
prikaatin
komentaja
eversti Juha Pyykönen.
Sotilasvalan jälkeen
järjestettiin
valajoukkojen ohimarssi Porilaistiellä, minkä jälkeen

Nakkilan kunnanvaltuustossa äänestettiin

Lasse Antola oli pyytänyt
eroa Kunnan luottamustoimista, ero myönnettiin
hänelle, ja kunnanvaltuustoon hänen tilalleen
nousee Martti Lintikko,
sekä varajäseneksi Kunnanhallituksen valittiin
Urpo Parkkali.
Luottamushenkilöiden
palkkiosäännöstä äänestettiin kaksi kertaa, Perussuomalaiset vastustivat korotusta, myös
virkamiesten osalta, koska halusivat säästää kunnan rahoja muihin, parempiin tarkoituksiin, ja
siksi halusivat palkkiot
pitää samoina, valtuuTuoreet jääkärin ohimarssissa Porilaistiellä. tettujen ja hallituksen
osalta 70 eurona, ja lautakunnan 50 eurona. Vasemmistoliiton edustajat
olisivat halunneet nostaa palkkioita 10 euroa.

Käydyssä
lopullisessa
äänestyksissä Kunnanhallituksen ehdotus voitti, ja päätökseksi tuli 90
ja 70 euroa äänin 20–4,
tyhjää äänesti kolme valtuutettua.
Arantilanpuiston yleissuunnitelman jatkaminen
ja asemakaavan muuttaminen, alue rajattiin
koskemaan Siltatien eteläpuolta, ja hyväksyttiin
siltä osin yksimielisesti,
muilta osilta asia siirrettiin Kunnanhallitukselle.
Lausuntopyyntö kuntarakennelakiuudistukseen,
vilkkaan keskustelun, ja
äänestyksen jälkeen luvuin 18–7, päätökseksi
tuli Kunnanhallituksen
ehdotus, tyhjää äänesti
kaksi valtuutettua.
J Virtanen

TIPUTELLEN
Krista L, 2013

PÄÄKIRJOITUS

Tammikuun 2013
saapumiserän valatilaisuus

Urheilukentän ympärillä oli tuhansia varusmiesten ystäviä ja
sukulaisia seuraamassa valatilaisuutta.

omaiset ja varusmiehet
lounastivat varusmiesten yksiköissä sotilaallisen hernekeitto ateria.
Omaisilla oli myös mah-

dollisuus tutustua yksikköihin ja Porin prikaatiin.
HjP

Harjavallan avustajakurssi supersuosittu
Lähes kaksikymmentä vuotta sitten, kun Avustajakeskus aloitti
toimintansa, ei avustajia Suomessa juurikaan ollut saatavilla.
Toiminta on vuosien varrella kasvanut ja kehittynyt ja sitä on alusta
asti hallinnoinut Turun seudun lihastautiyhdistys ry. Toimintaa
rahoitetaan pääasiassa RAY:n ja kuntien tuella.

Avustajakeskuksen järjestösuunnittelija Pirjo
Rissanen istuu Harjavallan terveyskeskuksen
käytävällä läppäri polvillaan. Seinän takana on
juuri alkanut tämän vuoden kuudes vammaisavustajakurssi.
Maksuttoman, viisi päivää
kestävän, tiivisohjelmaisen kurssin oppilaspaikat
ovat täynnä.
- Valitettavasti kaikki
halukkaat eivät mahtuneet mukaan, pahoittelee
Rissanen.
Rissanen kertoo, että
avustajina toimivat tavalliset ihmiset, joita yhdistää halu auttaa.
Heidän keski-ikänsä on
30-40 vuotta ja tällä het-

Ministeri lupaa:
Äitiyspakkauksen nimi muuttuu
Peruspalveluministeri
Maria
GuzeninaRichardsson (sd.) lupaa, että äitiyspakkauksen
nimi muuttuu sukupuolineutraaliksi. Eikö Ministerillä ole mitään muuta tehtävää?
Ministeri voisi ottaa asiakseen omaishoitajat,
jotka tekevät pyyteetöntä työtä yötä päivää, ennen vaaleja annetaan ymmärtää politiikkojen
puheissa, mutta käytännössä ei tapahdu mitään.
Peruspalveluministerin johdolla tutkitaan mm.
omaishoitajien tukien siirtämisestä Kelaan ja
tämä asia ei ainakaan parane siitä siirrosta.
Kaikista kauhein tilanne tällä hetkellä on se,
että kaikki ne jotka tekevät omaishoitajan työtä,
eivät saa tukea lainkaan.

- Oletpa sinä laihtunut.
- Mikä ihme se on, kun leipä on murusina
maailmalla.

kellä suurin osa avustajista on naisia.
- Lisää miehiä toivotaan mukaan toimintaan,
sillä joissakin tehtävissä
on tärkeää, että avustaja
ja avustettava ovat samaa
sukupuolta, hän sanoo.
Rissanen
kehottaa
avustajaa tarvitsevia ottamaan rohkeasti yhteyttä, sillä kurssin suorittaneet avustajat ovat
innokkaita ja valmiita
tositoimiin.
- Suomalaisille niin
tyypillistä
”kyllähän
minä tämän itse teen
vaikka henki menisi”
-meininkiä ei kannata harrastaa, Rissanen
nauraa ja jatkaa, että
omaisetkin voivat ottaa
yhteyttä ja keskustella
läheisensä avustajan tarpeesta.

Arkeen ja vapaaaikaan
Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimiva
Avustajakeskus
välittää
vapaaehtoistyöntekijöitä avustajiksi
asiointiin, harrastuksiin,
vapaa-aikaan tai vaikka-

Avustajakeskuksen järjestösuunnittelija Pirjo Rissanen
Harjavallan terveyskeskuksen käytävällä valmistautumassa omaan osioonsa juuri alkaneella vammaisavustajakurssilla.
Rissanen kertoo, että vaikka kurssin käyminen ei sido
mihinkään, yli 90 prosenttia kurssilaisista jää mukaan
toimintaan.

J Virtanen
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pa matkalle.
- Tämä ei ole ”ystäväpalvelua”, vaan jokaisella avustuskäynnillä
on tarkoitus, muistuttaa
Rissanen ja täsmentää,
ettei
Avustajakeskus
myöskään välitä henkilöitä sairaanhoidollisiin
tai kodinhoidon tehtäviin.
Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat henkilöt toimivat ilman palkkaa, mutta asiakkaan
tulee korvata heille tehtävästä aiheutuvat kulut. Joillakin avustajilla
on vakioasiakkaita, joiden kanssa he käyvät
säännöllisesti ulkoilemassa, harrastamassa
tai vaikka kirjastossa.
Toiset taas käyvät mieluummin kertakäynneillä, eli avustavat kulloinkin tarvitsevaa asiakasta
esimerkiksi arjen asioinneissa tai lääkärikäynneillä.
Vapaaehtoistyöntekijöiden lisäksi Avustajakeskuksen kautta voi
saada myös palkallisen
avustajan tai tukihenkilön.
- Neuvomme ja opastamme kaikissa avustajiin liittyvissä asioissa,
vakuuttaa Rissanen ja
lähtee kertomaan uusille
kurssilaisille erilaisuuden kohtaamisesta.
Maj-Lis Krouvi
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Raken ajan palsta
- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus
Mäntykuja 2, Nakkila
040 501 0248, www.rp-tervo.fi

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

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

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

Puh. 040 7530869
www.rakentajatoivonen.fi

rami.salo@netti.fi

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

Sähkötyö J Salminen
Nakkila
puh. 040 7790 891
Lämpö ja Vesi Kankeri Oy
Pellettipolttimet ja pelletin
myynti, Lv-alan huollot,
asennukset ja tarvikkeet

0500 124 420
Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079
* LVI-myymälä
* LVI-asennukset ja -huollot

VTT:n sertifioima kosteuden mittaaja
Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

Harjavalta

Kosteantilan työt ja asuntoremontit Satakunnan alueella

Ahokannas Oy

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS

Rakennus Toivonen Oy

MS Erikoissaneeraus
& Maalaus Oy Nakkila
Puh. 0400-504549

Kankerintie 89, NAKKILA
p. 0400 598 950 ja 0400 965 377

KAIKKI
MAANRAKENNUSTYÖT
Jms-Kaivuu

Puhelin 044 2950787
www.jms-kaivuu.fi

Porin parvekeja terassilasitus

Asennuspalvelu Jukka Halme

p. 0400 324 857

Hormistontie 400, Nakkila
p. 531 5400

Sat-Electric Oy

Markku Koskela Tmi

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

0456 732 373, Nakkila

Tarvittaessa pois kuljetus
050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi

Remonttipalvelu

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40, NAKKILA

SISÄ- JA ULKOREMONTIT
AITOJEN TEOT YM.

Uudisrakentaminen
avaimet käteen -periaatteella

045 848 3882
risto.rantala58@gmail.com

MAALAUS AMI

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

KAIKKI
MAALAUSJA REMONTTITYÖT

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ

R. Rantala Ky

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

Ami Granö
Kaijalantie 16, Pori
0400 590 295
amig@kolumbus.fi

- sähköasennukset

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

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

0500 595 447

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

Ammattimies säästää kustannuksissa!

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

Alkuvuoden singlet
ja ne kadonneet B-puolet
Alkuvuoden levytarjonta on ainakin omakohtaisesti ollut todella heikko. En ole löytänyt tälle palstalle
yhtään tarpeeksi kiinnostavaa uutuusalbumia arvioitavaksi. Toiveita paremmasta on kuitenkin luvassa sillä useat artistit ovat julkaisseet alkuvuoden aikana maistiaisia uusilta levyiltään jotka julkaistaan kevään aikana.
Ennen maistiaiset tulevilta levyiltä olivat singlejä
tai tuttavallisemmin sinkkuja. Alun perin kyseessä
oli 7 tuuman vinyylilevy,
jonka A-puolelle oli useimmin valittu tulevan albumin
iskevin tai eniten hittipotentiaalia sisältävä kappale.
B-puolelle oli taas valittu albumin ylijäämäraita, jonkin
kappaleen remiksaus tai liveäänitys. Tämä mahdollisti myöhemmin harvinaisten
B-puolien keräämisen yhteen kokoelmalevyn muodossa. Uusimpia esimerkkejä tällaisesta on viime
vuoden puolella julkaistu
22-Pistepirkon boksi, joka
sisältää omalla levyllään
sinkkujen A-puolet ja omilla
levyillään ne harvinaiset Bpuolet. Lisäksi mukana on
bootleg liveäänityksiä. Eri
bändien B-puoli tuotanto
on ollut hyvinkin vaihtelevaa. Toiset yhtyeet raapivat
laarin pohjalta jotain hädin
tuskin kuuntelemiseen kelpaavaa tavaraa, toiset taas
joutuivat jättämään levyltään pois useita mestariteoksia, jota päätyivät sinkuille.
Muistelen 15 vuoden takaisia Suede ja Stone Roses yhtyeiden sinkkuja joilla oli
aina roppakaupalla hyviä
biisejä. Onneksi nekin on
julkaistu omilla kokoelmalevyillään. Näin jälkikäteen

olen kuitenkin metsästänyt ja ostanut näitä vanhoja sinkkuja Huuto.netistä ja
Ebaystä.
Tuntemattomia
biisejä ei enää löydy, mutta
kansitaide ja keräilyinto pitävät otteessaan.

Ovatko singlet
kuolleet
Uudemmilta bändeiltä tuskin enää saadaan vastaavia
kokoelmalevyjä, sillä singlet ovat kuolleet lähes sukupuuttoon. Harva artisti
julkaisee enää fyysisiä single-levyjä kauppojen hyllyille. Pariisin Kevät -yhtyeeltä
ja muutamilta muilta löytyy
edelleen Anttilan vinyylihyllystä 7 tuumaiset vinyylisinkut, mutta kyseessä on
enemmänkin
taiteellinen
kuin kaupallinen ratkaisu.
Sinkkujen kuolema alkoi
samoihin aikoihin vinyylilevyjen kuoleman kanssa.
Toki myös cd-aikakauden
alussa julkaistiin sinkkuja ja
kyseisen formaatin vuoksi
mukaan saatiin useampia Bpuolen kappaleita. Tapahtui
siis hetken kestänyt positiivinen muutos. 2000-luvulle
tultaessa nämä julkaisut alkoivat kuitenkin vähentyä.
Usein julkaistiin vain radiokanaville ja toimittajille
tarkoitettuja promosinglejä, joissa ei tarvinnut enää

olla B-puolen biisejä. Eihän koko B-puolta edes ollut enää fyysisesti olemassa
cd-aikakaudella. Nyt digitaalisen musiikin aikakautena koko formaatti on kadonnut tai se on siirtynyt nettiin.
Uusia levyjä esitellään edelleen sinkkujen avulla, mutta
ne löytyvät vain Spotifyista
tai SoundCloudista.

Lupaava alkuvuosi
Alkuvuosi on ollut erittäin
lupaava juuri uusien sinkkujen ansiosta. Ensin radioaalloille ilmaantui J. Karjalainen ja uusi biisi Mennyt
mies, joka palaa miehen
90-luvun hittituotannon pariin. Lännen Jukka on siis
ainakin tällä erää unohdettu, enkä jaksa edes ikävöidä
sillä uusi tai tässä tapauksessa vanhalta Jiiltä kuulostava Mennyt mies potkii niin
hyvin. Samae Koskiselta
on julkaistu jo kaksi uutta
vetoa. Spoon river edustaa
sitä popimpaa linjaa. Toinen
kappale Läski mulkku on
hauskasta sanoituksestaan
huolimatta varsin tyhjänpäiväinen teos. Matti Johannes
Koivu jatkaa tutulla hienovaraisella pianovetoisella
linjallaan ja sanoitus on tälläkin kertaa pääosassa. Jos
muutat mielesi on alkuvuoden kauneimpia kappaleita.

Myös Nakkilalainen Penniless on palaamassa kehiin.
Yhtye bongattiin paikallisesta Kivekkään huoltoaseman baarista ottamassa
promokuvia. Uusi biisi My
imaginary friends löytyi ainakin vielä hetki sitten bändin
Facebook sivujen kautta ja
toinenkin uusi biisi oli ilmestynyt juuri kuunneltavaksi. Toivottavasti kokopitkä
saadaan pian ulos, yhtye
vaikuttaa olevan varsin pirteässä kunnossa.
Anssi Kela on myös rikkonut hiljaiselon. Levoton
tyttö single on soinut ahkerasti radiokanavilla ja saattaa olla, että Kela saa sen
pitkään kaipaamansa hittialbumin. Aiemmin mainitsemani brittiläinen Suede tekee comebackin, uusi
Bloodsports levy ilmestyy
maaliskuussa, kaksi sinkkulohkaisua lupaavat paluuta kultaisiin 90-luvun
päiviin. Vanha herra David
Bowie on myös aktivoitunut, We are we now? on
ensimmäinen uusi kappale
kymmeneen vuoteen, eikä
lainkaan hassumpi biisi.

Helppoa ja ilmaista
Näiden sinkkujen myötä vuoden levysadosta on
odottavissa varsin mainio.
Jäädään siis odottelemaan
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Anssi Kelan Levoton tyttö -single
soi ahkerasti radiokanavilla. Kuva:
Anssi Kelan Facebook-sivu.

J. Karjalainen ja uudessa biisissä
Mennyt mies on hittiainesta. Kuva:
www.jkarjalainen.fi.

Samae Koskinen on julkaissut kaksi uutta singleä. Kuva: Youtube/
Spoon river -biisin virallinen musiikkivideo.

uutuuksia. Singlet kannattaa käydä kuuntelemassa
netissä. B-puolia ei enää ole
tarjolla, mutta rehellisyyden nimissä on myönnettävä, että hyvin harvat niistä
olivat mestariteoksia. Jotain
on kuitenkin kadonnut, ainakin se tunne kun sai kau-

an odottamansa vinyylilätyn levysoittimeen. Kaikki
on nykyään turhan helppoa,
uudet biisit ovat netissä helposti ja ilmaiseksi saatavina.
Odotuksen tuoma jännitys ja
nautinto ovat kadonneet.
Jani Virtanen
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Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty 8. maaliskuuta 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Kansainvälisenä naisten vuonna 19755
Yhdistyneet kansakunnat vahvisti päivän vieton ja se sai samalla nimen ”Yhdistyneiden kansakuntien naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päivä”.

Hyvää ja kaunista Naistenpäivää ihan jokaiselle naiselle!
Suomessa on n. 75 000 naisyrittäjää

Maalaamo Peindre

Me palvelemme sinua ilolla ja innolla kaikilla toimialoilla!

Kalusteiden, ovien ym. ruiskumaalaukset
Feelintie 3, Eura
Puh. 0400 835 043, Katja Kivioja

– noin kolmannes kaikista yrittäjistä (www.ely-keskus.fi)

Puh. 537 2225

Avoinna:
ti-pe 9-17
la 8-13
ma sulj.

Savikontie 1, 29250 NAKKILA

- TERHI ja PIRRE Kauneuskulma ja Panelian Lihashuolto
paneliantie 23, 27430 panelia
♥ 045 120 5395

Anne-Mari Mikama

Sari Nyström

LKV, KED

LKV

myynti/arviointi

KIRPPUTORI Naukatihhviyvstäsa tä
ELLINOORA kahviossamme!
Tule tutustumaan ja tekemään
löytöjä tai tuo tavaraa myyntiin!
Loosivuokra 18,-/viikko
ma-pe 10-20, la 10-15, su 10-16
Monnankatu 39, Rauma, Puh. (02) 823 8294

050 4640 000

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

Ti-pe 10-18, la-su 10-15, ma sulj.
Kauppatie 3, 29250 Nakkila
www.kirpputorinappara.com

KEVÄTTARJOUS

Kasvoille:

Myyntiloosit 45 € / 4 viikon jakso!
Näppärä tapa myydä ja ostaa! Puh. 044 999 0231

kirkastavat ja tasoittavat hoidot
ennen kesäauringon paistetta.

ma 11-15
ke 16-19
la 10-15

67€
Ultraäänipuhdistus alk. 67€
Timanttihionta alk.

Kaikki normaalihintaiset vaatteet:

OTA 3, MAKSA 2!

Vartalolle:

Sokeroinnit
Erilaiset vartalonhoidot, kuorinnat, naamiot
Kestopigmentoinnit alk. 320€

EDULLISIN VELOITUKSETTA!

Etu voimassa tällä kupongilla 30.3.2013. asti.
Ei koske pipoja.

Myymälä: Tommilantie 1, Ulvila

(käynti Satakunnantien puolelta, Metro-kebabin vierestä)
(k

Hemmotteluun:

NAISTENPÄIVÄN KUNNIAKSI

Intialainen päänhieronta 33€
Hot Stone kuumakivihieronta 63€

TARJOAMME PERJANTAINA 8.3.

Kakkukahvit!
8.3. kai
k
kaikki
aik
k tarvikkeet -20%
- osaa jopa
jo a P
PUOLEEN HINTAAN

8.3. Pro Pack
koiran kuivaruoka

-20%

Eläinlääkäri
ajanvarauksella
ke 13.3.
klo 13 alkaen!

Harmaalinnantie 2, 28430 PORI
Puh. 02 - 646 3331
Riitta Anttila

Kesä tulee pikavauhtia!

Kirpputori Näppärä – Nakkilan kirkon vaiheilla, Kauppatie 3.

maisanpaja.info
040 503 6149

Harjavalta, p. (02) 674 6744

♥ INTIALAISTA PÄÄHIERONTAA
♥ HIERONTAA

Kirsi Luotonen

0400 664 822

Siffeli

♥ Tee varaus Naistenpäivänä
8.3. saat 10% alennuksen!

Onnellisia muuttoja
oman paikkakuntasi
kiinteistönvälityksessä!

040 7760 559

Siivouspalvelu

Ripsipermanentti + väri

47€

Meiltä myös
pa
pakasteesta ReikonNeut
jja Vom og hundemat
koiranruoat.

www.sininenunelma.fi

Eläincenter
Elä

Jade

www.jadecenter.fi

Akselintie 1, Nakkila, puh. 050 523 9328
Avoinna arkisin 10-17, lauantaisin 10-14

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

Postilaatikkojen taustaelementti
Alkaen

170,-

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

69,-

!
ästettynä
Painekyll

Yläreuna
Suora
Kaareva
Kaareva

Leveys
180 cm
120 cm
90 cm

Väri
ruskea
vihreä
vihreä

Laatikolle
4-5
2-3
1-2

Hinta
170 €
230 €
190 €

Kotiin !
s
kuljetu

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

Myynti ja tiedustelut: Covire Oy, Nakkila, puhelin
elin 0500 597 259
Koulun tukiyhdistyksen järjestämä talvinen tapahtuma
koulun pihamaalla on tullut
jo perinteeksi, niin kuin moni
muukin tapahtuma yhdistyksen kahdeksanvuotisen olemassa olon aikana. Tapahtumat lisäävät kylän ja koulun
tunnettavuutta ja kyläläisten
yhteisöllisyyttä, joka tänä
päivänä koetaan vireiden kylien säilymisen elinehtona.
Joten osallistukaahan kyläläiset aktiivisesti kylienne tapahtumiin jatkossakin.
Ystävänpäivän
talviriehaan osallistui tänäkin
vuonna suotuisan sään ja
monenlaisen ohjelman sii-

vittämänä noin puolen sataa
innokasta ulkoilijaa.
Erityisesti heppatyttöjen
iloksi vieraita saapui myös
Hiirijärveltä. Hevoset Enska ja Vivi saivat parituntisen
vierailunsa aikana suuren
huomion ihailijoiltaan, sillä koko talviriehan ajan jonossa oli suuri joukko lapsia
jotka odottivat ratsastamaan
pääsyä. Suuren suosion saavutti myös kahden Alaskanmalamuutin vetämä pulkkakierros jalkapallokentän
ympäri. Nadi ja Nuka saivat
palkkioksi ahkeroinnistaan
paljon huomiota; silityksiä,
rapsutuksia ja herkkuja.

Kaukalossa pidettiin lämärikisa, johon miespuoliset osallistuivat erityisen
innokkaasti. Tutka mittasi
nopeuksia ja olipahan paikalle saapunut ihan oikea
maalivahtikin, joka torjui
useimmat hyvät yritykset
kiekon maaliin saamiseksi.
Reippaat osallistujat ja talkoolaiset tekivät taas tämänkin mukavan tapahtuman
mahdolliseksi. Kiitos siitä
kaikille!
Matomäen koulun tukiyhdistys ry
Jonna ja Mia Kuusinen

Nakkilan Teknillisen
Lautakunnan päätöksiä 28.2.
Viemäröintisaneerauk-

vuosien 2013 ja 2014

sista vuodelle 2013. Urakkaan sisältyy noin 50 kpl saneerattavia jätevesikaivoja,
sekä joitakin sadevesikaivoja, sekä vähäisiä määriä viemäreiden sujutuksia Nakkilan kunnan alueella, urakka
annettiin Vaakaporauspalvelu VPP Oy:lle 98550 € hintaan, Alv 0%

urakkatarjoukset. Nakkilan kunnalle ja Harjavallan kaupungin yhteisen tarjouskilpailutuksen mukaan
halvimman tarjouksen antoi
Lemminkäinen Infra Oy hintaan 272498,40 €. Tekninen
lautakunta valitsi Nakkilan
kunnan osalta halvimman
tarjouksen antaneen vuosien
2013 ja 2014 päällystystöi-

Asfalttipäällystystöiden

COVIRE OY
Tattarantie 42, Nakkila - puh. 0500 597 259

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!
Hyvä valikoima täkkejä,
tyynyjä, kankaita...

Petauspatjoja!
Uusia kuoseja!
Useita kokoja!
Esim. 120x200

Nyt saatavana meiltä!

5€/kpl

Tule katsomaan
muut tarjoukset
myymälään!

Öljylämmityskiinteistöt

J Virtanen

toimittajan ammattijärjestö, jossa on reilut 200 jäsentä. Sata-Tonni-palkintoja on
jaettu vuodesta 1980 alkaen.

Orpo vetoaa omistajaan,
Pekkarinen valtioon
”Ei oo Pekkarine orpokodi kasvatt”

Kokenut sukeltaja kuoli
kaivoksella
”Kaivoksill o moni kuol, olis
sukeltan vaa joell”

”Oliks paljo rahoi, veiks mitali
myös”

KSML: Valaisinyritys ui vastavirtaan - uskoo Suomeen
”Se o hyvä, ku yrityksetki oppi
uima”

Raskaus pukee Fergietä
”Taita oll pyöreet kostuumit
pääl”

Jartin Jurinat

Kausi parhaimmillaan evi polkee paikallaan
”Ei o Venäläise löytän viel Levil
saakk”

Vuoden 2010
luontaistuote!!

Nakkilan kunnan öljylämmityskiinteistöjen
(kyläkoulut ja paloasema) energiatuotantotavan vaihdon
esiselvitystarjouksista edullisin oli BigMan Oy:n tarjous hintaan 6800 €.

non. Palkinto ojennettiin
hänelle lauantaina Porissa Satakunnan journalistien
vuosikokouksessa.
Satakunnan Journalistit on

Nokialla kehitysmaissa tuhannen taalan paikka
”Täyty menn sinne, miss löyty
tuhansi taaloi”

Havupuua
uutejuoma

den suorittajaksi Lemminkäinen Infra Oy:n.

Sata-Tonni-palkinto
Heikki Westergårdille
Satakunnan Kansan valokuvaaja Heikki Westergård
sai tänä vuonna Satakunnan
Journalistien vuosittain jakaman Sata-Tonni-palkin-

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN
VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

TUOTEMYYMÄLÄ

Metsäpalvelu
J. Vastamaa
Yli 20 vuoden satakuntalaisella metsurityökokemuksella
 taimikonhoidot

Viisari värähti Kokemäellä
ja Harjavallassa
”Oliks maajäristys, vai rattijuopumus”
Lupu voitti 800 metriä
”Mihi Tupu ja Hupu jäi”

Mailma tämä o, sanos kissampoik ko silmäs aukas
”Taita oll raumalaisi jaarituksi”
Sveitsiläiset tahtovat pomojen bonuksille rajat
”Kyll Suomalaisetki tahto, tahto, tahto!”
Rehellinenkin raha on likaista
”Ei oll näkyny näill nurkill
puhrast eik likast raha”

Varkaat veivät Suomen
hiihtäjien rahat
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 ennakkoraivaukset
 hakkuutyöt
 Piha- ja ongelmapuiden kaatopalvelu

Juha Vastamaa
Metsätalousteknikko / metsuri

050 595 7715
metsapalvelu.jvastamaa@gmail.com

8
Pilkkijöille:
le: KärpäsenKä p
toukat ja
a surviaiset
is

dukas
Todella lauas!
uutu

Värit: musta, punainen,
sininen, valkoinen

Kaikki
talviurheiluvälineet
ee
et
et
NYT ERIKOIS
ERIKOISALEHINTAAN!

-30% -40% -50%
AESL I!
etty
Käyt AATTOR
L
!
ROL ullisesti
Ed

Toro
lumilingot

Anapurna platinium
toppatakki

Suksivoiteet,
eet, voiteluraudat, suksipitimet,
uksipitimet,
ym. ym.
Edullisesti!
lisesti!

99,OVH 199,-

Kaikki
loput
..
.. .. vaatteet

VÄHINTÄÄN OVH -50 %

Power Original OVH 129,- 69,
69,-lämpösaappaat

Laadukkaat hupparit Nyt

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

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

20,-- /KPL
20,

Tule katsomaan
malleja myymälään!

Eri värejä ja malleja

Pyörä ja Vapaa-aika Oy

- Pirkankatu 3, Harjavalta - (02) 674 3260

Kino Huovi

HARJAVALTA
3D
Ohjelmisto osoitteessa:

Klikkaa: www.best1.fi

LONSIN AKKU
Pääskytie 1, Rauma

puh. (02) 824 0955

• Ajoneuvojen akut
• MP-Tehodynamometri

www.kinohuovi.fi
Tied. Matti Hautala Puh: 0400-598338
KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?
VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy

HO

IT

TERÄSSISÄPIIPUT
PIIPUNSADESUOJAT

P. 0400 592 228, 0400 517 271

PORIN KUTOMAKONE KY
Muste
vähissä?

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

Parasta ompeluun

UUSI 300-SARJA

Liisankatu 8, 28100 Pori, puh. 0400 592 000

Bestseller ja Bestbook löytyvät netistä: www.best1.fi

Hyytävä tuuli ei latistanut
tunnelmaa Laitakarissa

Runoja, monologeja ja musiikkia naisen elämästä
Mukana tekstejä mm.
Sinikka Nopola, Outi Mäenpää, Liisa Laukkarinen

Luvian Laitakarin talvitapahtumassa 2.3. oli runsaasti osanottajia, vaikka hyytävä tuuli piti huolen siitä, että
liikunnallisissa harrastuksissakaan ei päässyt hiki yllättämään. Satakunnan Kansan
mukaan puolen päivän jälkeen noussut kova talvinen

Lauluja mm.
Hymni rakkaudelle, Odotusta Pariisissa
Ohjaus Erkki Airikkala

nortamon
kuja
teatteri
esittää

teatterin lisäksi monenlaista ohjelmaa koiratanssista rollaattorikisaan. Luvian
rollaattorikisassa mestaruus
meni Lions Club Luvialle.
Kakkoseksi kiri Luvian Kokoomus ja pronssin otti Luvian VPK

Muista toivottaa
hyvää naistenpäivää
Me tytöt ollaan sellaisia,
että meidän kansa on helppo
olla, kun saa olla just niinku
me sanotaan. Hyvää Naistenpäivää!

Pienoismusiikkinäytelmän

Nainen

tuuli piti huolen siitä, että
paikalla olisi pärjännyt koko
tapahtuman ajan vain hyvään pilkkihaalariin pukeutuneena.
Päivän aikana nähtiin tapahtuman juonnosta vastanneen Teatterisuuli 125
ry:n väen esittämän nukke-

rakastaa, kaipaa...

Liput 15€/10€, väliaikatarjoilu
Esitykset:
Nortamonkuja, Nakkila:
pe 08.03, klo 19.00, su 10.03 klo 17.00,
pe 15.03 klo19.00, su 17.03 klo 17.00
Harjavalta-sali, Harjavalta:
pe 22.03. klo 19.00, la 23.03. klo 19.00

Tiedustelut ja varaukset: 044 9115870,
Nortamonkujateatteri, Nortamonkuja, Nakkila

Varoitus! Tänään puoliltaöin tulevat avaruusoliot
kidnappaamaan kaikki kauniit ja seksikkäät naiset. Halusin vain sanoa heippa, ennen kuin minut viedään... ja
toivottaa mukavaa naistenpäivää!
Kaivapas silmistä unen häivä, muistathan: Tänään on
naisten päivä! Etsi siis peili, tsekkaa mahtava leidi:
pörröinen tukka, näppyi-
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nen naama, känsäinen varvas paljaana. Hyllyvä pylly,
roikkuva tissi, silti oot oman
elämäsi missi! Siispä keikuta pyllyä, ketkuta jalkaa, voi
mahtavien naisten päivä alkaa!
Nainen heitti kolikon toivomuslähteeseen ja toivoi: Ei
ruoanlaittoa, ei siivoamista,
ei lasten kiukuttelua, ei vastuuta mistään. Ja poks: nainen muuttui mieheksi.
Millainen maailma olisi ilman miehiä? Ei sotia, ei
taisteluja, vain onnellisia lihavia naisia. Hyvää naistenpäivää!

Siskot, älkää murehtiko
ikääntymistänne. Ne on munat, jotka pilaantuu, ei kanat. Upeaa Naistenpäivää!
Toiset saavat sen edestä, toiset takaa. Yksi saa sen kun
seisoo, toinen kun istuu,
kolmas ehkä kun makaa.
Eräät saavat sen kotona, jotkut muualla, mutta sinä saat
sen juuri nyt: Hyvän naistenpäivän toivotuksen!

