
Yhteisvastuu – kansanliike 
ja suurkeräys, s. 3

Kuntaliitoksista 
päätettiin, s. 4

www.ulvilanajo-opisto.fi 
Tehtaantie 4, Ulvila, p. (02) 538 8555

Vuoden 2009 jälkeen 
suoritettuihin C-ajokortteihin
AMMATTIPÄTEVYYS 

EDULLISESTI
Kysy Pekka Järvinen, 050 522 5626

3/ keskiviikko 1.4.2015
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

A S I A A  L Ä Ä K Ä R I L L E ?
www.tohtoripalvelu.fi

Gynekologinen tutkimus, gynekologinen UÄ, 
luomenpoistot, ajokorttitodistus, 

muut yleislääkärin palvelut, kysy lisää.

Vastaanotot joka viikko
L. Mitrofanoff, gynekologi, yleislääkäri 

E. Tikkala, yleislääkäri

Ajanvaraus ma-pe klo 9-12
puh. 044 058 6363
Nakkilan fysioterapia, Kauppatie 3

PIENKONEHUOLLOT, 
VARAOSAMYYNTI
Ruohonleikkurit, moottorisahat, moottorisa-
haketjut ym. pienkoneet, mopot ja mopoau-
tot, mönkijät. Mopoautojen kolarikorjaukset 
Sairaalantie 31, 29200 Harjavalta
044 972 6097
juhani.haviala@gmail.com

ma-pe 
klo 8-17

KAUPPAKESKUS PUUVILLA
Siltapuistokatu 14, Pori, ark. 10-20, la 10-18

TIETOTEKNIIKKAA JA RC-TUOTTEITA

10,1” HD+ kulta/shampanja 
(wifi +3G) Android 4,3. Akun kesto 
käytössä huikeat 18 tuntia, valmiusaika 384 tuntia.

LENOVO YOGA TABLET LENOVO YOGA TABLET 
249€

MEILLÄ MYÖS TIETOKONEHUOLTOA!

Kesän parhaat 
juhlapaikat, s. 6-7

Viihtyisässä ympäristössä ruokailut, 
kokoukset, koulutukset ja perhejuhlat 

Pinkkiläntie 21, Ulvila 
www.villahelleranta.net

Puh. 02 538 6060

KIUKAISTENTAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544

(02) 864 7554, 050 530 4726
www.kiukaistentakuusuojaus.fi 

Myynnissä:
Lokari-Laine, 
Tectyl- ja 
Turtle-tuotteita

SUOJAA AUTOSI
KALLEIN OSA, KORI, RUOSTEELTA!

Automaahantuojien hyväksymä uusienkin 
autojen FI-sertifi oitu ruosteenestoliike

www.tectyl.fi

Sata-Puu
Pyykkialhonkatu 2, Harjavalta
p. 02 674 3055 satapuu@nic.fi
Avoinna ma-pe 7-16.30

Kattava valikoi-
ma  ET-listoja. 

Laadukkaat Koskisen Oy:n 
paneelit esim. 
14x95 stp L. 2250 0,85/jm
Kestopuut saapuneet 
varastoomme esim. 
28x120 ruskea 1,78/jm

Ari Jalosen vaalijuna liikkuu
Tule mukaan ajelulle ja juttelemaan!

Ari Jalonen
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Poritar-junaan mahtuu 
kerralla 50 henkilöä.

ma 6.4. 9.00 Ulvila, 13.00 Nakkila
ti 7.4. 9.00 Harjavalta, 13.00 Kokemäki
ke 8.4. 9.00 Eura, 14.00 Rauma
to 9.4. 9.00 Eurajoki, 13.00 Luvia
Paikkoina torit sekä Eurassa, 
Eurajoella ja Luvialla K-kaupat.
Mukana myös muita 
ehdokkaita.

PERUSSUOMALAISET
Eduskuntavaalit 2015

Ismo 
Läntinen
Pori

Porin kaupungin-
valtuutettu, Porin 
Perussuomalaisten 
puheenjohtaja

Kikka 
Heinonen
 

Yrittäjä, tori- ja 
markkinakauppias

K
H

Y
m

Simon sisulla Suomi suosta. 
Valtion lisä  velkaantuminen 

estettävä. 
Elämisen mahdollisuudet on 
turvattava koko Suomessa.

Rohkeus mielipiteeseen.
Rohkeus päätöksiin.

Rohkeutta seisoa 
niiden takana!

Urheilumies Eduskuntaan.
Olen omien teideni kulkija 

”Joko löydän tien 
tai teen sen”.

Ihmisen ja pienyrittäjän ääni 
Satakunnassa

KAHDEN O:N TEESI 
* pienyrittäjät 

* heikommat ihmiset

Simo 
Riuttamäki
Huittinen

Haastemies
”PerusSimo”

Tommi 
Laitila
 
Prosessityöntekijä  
Kunnanhallituksen pj.
Kunnanvaltuutettu   
Maakuntavaltuuston 
jäsen

1622

1018

Lomalle 
Riikaan s. 10
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Martsan 
ja 

Jartsan

Reseptit
Tuotokset nautitaan 
omalla vastuulla!

LAMMASPATA
n. 6 annosta 

Gluteeniton, laktoositon, 
maidoton, munaton   

Ainekset:
Pakastettu luuton 
lammaspaisti

4 - 6 valkosipulin 
 kynttä
1 rkl  öljyä
1,5 tl  suolaa
1 tl  mustapippuria
1 tl  rosmariinia
2  porkkanaa
1  sipuli
1  dl vettä
1  prk säilyke-
 tomaatteja

Ohjeet

Poista sulaneesta lam-
paanpaistista ylimää-
räinen rasva. Paloittele 
paisti. 
Kuori ja viipaloi val-
kosipuli. 
Kuumenna öljy padas-
sa ja paista lihapaloi-
hin ruskea pinta. 
Mausta lihat suolalla, 
pippurilla ja rosmarii-
nilla. 
Lisää kuoritut ja pa-
loitellut porkkanat, 
valkosipuliviipaleet ja 
kuorittu, lohkottu sipu-
li. Sekoita joukkoon 
vesi ja tomaatit. 

Kypsennä 175 as-
teisessa uunissa n. 2 
tuntia.

Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia

Harjavalta

Omaistaan tai läheis-
tään arjessa hoitavien 
JUTTULUURI
2.4.2015 klo 13-15 
Punainen Risti. Huo-
maatko hoitavasi yhä 
enemmän vanhempiesi 
asioita? Jakaako joku 
vastuuta kanssasi? Soi-
ta 0203 88100 ja kerro 
tilanteestasi.

Satakunnan teollinen 
kulttuuriperintö -se-

Satuhetki 
24.4.2015 klo 9.30Pa-
nelian lähikirjasto. Lue-
taan pari mukavaa ker-
tomusta. Ohjelmassa 
myös pientä puuhaa ja 
lainausmahdollisuus. 
Tervetuloa kaikki alle 
kouluikäiset oman ai-
kuisen kanssa!

Kokemäki

Harjoitusravit
5.4.2015 klo 13 Koke-
mäen ravirata. Ravita-
pahtuma

Laulajien ilta
7.4.2015 klo 19-20.30 
Vanha Yhteiskoulu. 
Säestys: Hannu Kive-
lä, Andrea Kocsis.

JUTTULUURI – 
omaishoitajan puhe-
linystävä
9.4.2015 klo 13-15 Pu-
nainen Risti. Pidätkö 
säännöllisesti lakisää-
teiset vapaat? Miten 
se sujuu? Soita 0203 
88100 ja kerro tilan-
teestasi.

Painos: n. 20 000 kpl

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

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

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

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy, 
p. 0500 597 259 / Jarmo Virtanen
tai 050 401 4784 / Pirkko Maantila
bsmyynti@gmail.com
Aineisto tulee toimittaa viikkoa ennen 

ilmestymispäivää.
Sivun- ja ilmoitusvalmistus:
Maisan paja
p. 040 503 6149
info@maisanpaja.info

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori

Mediatiedot: www.turist.fi
Näköislehti: www.best1.fi

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

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

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

Seuraava BS Nackila ilmestyy 
tarvittaessa  2015. 

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

15.4. 
6.5. 

27.5. 
10.6.

1.7.

Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

Nakkila

Nakkilan Puhallinsoit-
tajien kevätkonsertti
26.4.2015 klo 15 Seu-
ratalo Karhula. Konser-
tissa vierailevat artistit: 
Jari Myllykoski ja Ul-
riikka Kauniskangas. 
Nakkilan puhallinsoit-
tajia täydentää Mari-
an VPK:n soittokunnan 
soittajat. Konsertissa 
kuullaan mm. Sininen ja 
valkoinen, Ranskalaiset 
korot, Missä muruseni 
on, Balladi (elokuvasta 

Klaani), Akselin ja Eli-
nan häävalssi jne.

Ulvila

Omaistaan tai läheis-
tään arjessa hoitavien 
JUTTULUURI
16.4.2015 klo 13-15 Pu-
nainen Risti. Haluatko 
jutella arjen haasteista 
tai iloista? Punaisen Ris-
tin koulutetut vapaaeh-
toiset päivystävät 

Pori

Luonnon jalokivillä 
hoitaminen -itsehoito 
kurssi
4.4.--17.4.2015 klo 10-
16 Anjan paikka. Luon-
nonjalokivistä yleisim-
min tunnettuja ovat 
esimerkiksi ametisti, 
ruusukvartsi ja hema-
tiitti. 

Kierrätyspaja
8.4.2015 klo 10.30-19 
Porin seudun kansalais-
opisto. Nyt kaappien 
kätköstä tarpeettomat 
käsityötarvikkeet päi-
vänvaloon! Kierrätetään 

itselle ylimääräiset käsi-
työtarvikkeet.

Eläkeläisten kunto-
humpat
8.4.2015 klo 14 Porin 
nuorisotalo. Eläkeläis-
ten kuntohumpat nuo-
risotalon alasalissa kes-
kiviikkoisin klo 14-16. 
Hinta 2 €/kerta.

Yleisöluento
8.4.2015 klo 17.30 Sa-
takunnan Museo. Taitei-
lija Akseli Gallen-Kal-
lelan ja säveltäjä Jean 
Sibeliuksen ystävyys. 
MinnaTurtiainen, koko-
elmapäällikkö, Gallen-
Kallelan Museo luennoi 
aiheesta: Taiteilija Akse-
li Gallen-Kallela.

Miten virolaiset elävät 
ja juhlivat
8.4.2015 klo 18:00 - 
19:20 Porin pääkirjaston 
seminaarihuone, toinen 
kerros. Kirjastonhoita-
ja Kersti Vigand puhuu 
virolaisten tapakulttuu-
rista, heidän juhla- ja 
merkkipäivistään.

minaari
17.4.2015 klo 10.15 - 
18.4.2015 klo 14 Emil 
Cedercreutzin museo. 
Satakunnan Historial-
linen Seura järjestää 
Harjavallassa kaksipäi-
väisen tieteellisen semi-
naarin.

Kiukainen

Jenni Kevätporeilua 
11.4.2015 Euran urhei-
lutalolla Jenni Vartiai-
nen 

HALUTAAN VUOKRATA
OMAKOTITALO TAI ISOMPI 

RIVITALO-OSAKE 
NAKKILASTA

p. 044 343 3297

 

HUHTIKUUN TARJOUKSET
Sebamed pesuneste 1 litra 

PUMPPUPULLO  18.00   (20.00) 

TÄYTTÖPUSSI  17.25   (19.19) 
 
 
 
 

 
Kylmägeeli – lievittää kipua ja tulehdusta 
Ice power plus 200ml 
 14.25 (15.84) 
 
UUTUUS! Vatsan hyvinvointiin 
Microfiber+  10 annospussia 
kuitu + maitohappobakteeri 
gluteeniton ja neutraali maku 

                    8.70    (9.68) 
 

Apteekkarin 
Omega-3 vahva 120 kaps.  
kalaöljykapseli, edistämään sydämen,  
aivojen ja näön normaalia toimintaa 

      21.50 (23.96) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                      NAKKILAN APTEEKKI 
   Avoinna: Ma – pe 8.30 – 18, la 9 - 14, p. 5319320 
                           Palveleva apteekki ... lähelläsi ... ”siin Nakkila kirko vaiheill” 

TERVEYSMITTAUSPÄIVÄ
to 16.4 klo 10-14 

Mittaajana Satakunnan Sydänpiiri 
 

 • verenpaine maksuton      • kolesteroli 12€ 
 • maksa-arvo 12€       • sokeri 8€     • Hb 8€

Kaupan päälle 
GREIPPISUIHKUGEELI 250ml! 

(Arvo 10 euroa) 

-10%

-10%

-10%

-10%

Postilaatikkojen taustaelementti

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

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

170,-170,-
Alkaen

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. 

elin 0500 597 259

Kotiin Kotiin 

kuljetus!
kuljetus!
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TEHDÄÄN TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Majoitus, matkailu

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

info@sataeuro.fi

€
Tilitoimistot

**********Meillä Meillä PALVELLAAN **********

Lakiasiaintoimisto

Varatuomari Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

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

www.karipessi.fi
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

Kuukausihinnat: 1 palsta x 30mm: 35€, 
1 palsta x 20 mm: 25€, 2 palsta x 30 mm: 60€   

Hintoihin lisätään alv 24% 

Hautauspalvelut
EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot

RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

Jakelupalvelua

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/
COVIRE OY

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot

Polttopuuta

Polttopuiden tekoa
Asiakkaan tarpeista asiak-
kaan kotona Pilke Master 36 
-koneella. Ei matkakuluja.
Myös pienet erät.
Jalkapatikka Oy, 0400 484 114

TUOHITORI
KIRPPIS

Rängenkatu 2, Kokemäki
Suuri, siisti ja suosittu

02 546 7227
 www.tuohitori.net

Kirpputorit

Lounasravintola

Lounas ark. 10.30-14
Pitopalvelua!

Huovinkatu 2, Harjavalta
040 931 1200

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

Pohjois-Viron nähtävyydet 15.-18.5.Pohjois-Viron nähtävyydet 15.-18.5.
mm. Rakvere ja Türin kukkamarkkinatmm. Rakvere ja Türin kukkamarkkinat

www.valtaliikenne.com

 www.

HAJOTTAMO
.com

KESÄRENKAAT KESÄRENKAAT EDULLISESTIEDULLISESTI
 RENKAAT 
 VANTEET
 VARAOSAT

ILMASTOINTI HUOLLOT JA KORJAUKSET 
Täyshuolto 65 € - Lisäys 45€ - Kuorma autot 95 €
Teemme myös jarru, laakeri ja puslien vaihdot!

Rengas myynti:
paketti- ,henkilö- ja kuorma-autoihin

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN 
VARAA AIKASI: 0400 582 858

JJV-Yhtiöt Oy
Järvikyläntie 827
29280 Järvimaa

Yhteisvastuu 
– kansanliike ja suurkeräys

Yhteisvastuu on lähimmäi-
senrakkauden kansanlii-
ke ja evankelis-luterilaisen 
kirkon vuosittainen suurke-
räys, joka auttaa hädänalai-
sia syntyperään, uskontoon 
tai poliittiseen vakaumuk-
seen katsomatta Suomessa 
ja kehitysmaissa.

Keräyksen tuotosta 60 
prosenttia ohjataan Kirkon 
Ulkomaanavun välityksellä 
kehitysyhteistyöhön ja ka-
tastrofi apuun, 20 prosent-
tia vuosittain valittavaan 
kohteeseen Suomessa ja 20 
prosenttia kirkon ja seura-
kuntien tekemään avustus-
työhön. 

Yhteisvastuukeräys ava-
taan valtakunnallisesti aina 
helmikuun ensimmäise-
nä sunnuntaina. Kuluvana 
vuonna avaus oli 1.2. Esi-
miehenä keräykselle on 
vuorovuosina eri hiippa-
kuntien piispat. Tänä vuon-
na vuorossa on Espoon 
hiippakunnan piispa Tapio 
Luoma.

Lahjoittamalla Yhteis-
vastuukeräykseen olet mu-
kana rakentamassa sosiaali-
sia verkostoja, jotka luovat 
tukea ja turvaa monelle ih-
miselle. Vuosittain keräyk-
sen kohteet vaihtuvat niin 
täällä kotimaassa kuin ul-

komaillakin. Vuoden 2015 
keräyskohde kotimaassa on 
Suurella Sydämellä -vapaa-
ehtoisverkosto, jonka toi-
mintaa laajennetaan koko 
Suomeen. Ulkomaan koh-
teena on Haiti, jossa kerä-
ysvaroin rakennetaan tule-
vina vuosina turvallisia ja 
ympäristöystävällisiä kou-
luja. Avun vie perille Kir-
kon Ulkomaanapu.

Vuosittain keräystuotosta 
jää 10 prosenttia oman seu-
rakunnan käyttöön. Tämän 
vuoden osuudella järjes-
tetään Nakkilassa syksyl-
lä 2015 virkistys-ja rekry-
tointi-ilta vapaaehtoisille. 

Yhteisvastuukeräys on nä-
kyvästi esillä niin valtakun-
nallisesti kuin paikallisseu-
rakunnissakin koko kevään 
ajan. 

Vapaaehtoistyö itselle 
tärkeän ja läheiseltä tuntu-
van asian hyväksi motivoi 
antamaan omaa aikaa ja 
osaamista. Vapaaehtoistyö 
on yhteisen ihmisyyden ja-
kamista ja siitä iloitsemis-
ta. Ole sinäkin arkienkeli ja 
auta ihmisiä lähellä ja kau-
kana.

Annamaria Lehto
Diakoni
Nakkilan seurakunta

Winnovan metsäalan perus-
tutkintoon haki kevään yh-
teishaussa kaksi kertaa niin 
paljon nuoria kuin vuosi sit-
ten. Ensimmäiseksi vaihto-
ehdoksi tutkinnon oli lait-
tanut 47 hakijaa, kun myös 
toissijaisesti Kullaalle hake-
vat otetaan huomioon, haki-
joita oli yhteensä 115. 

Metsäalan myönteiset uu-
tiset suurista investoinnista 
ovat yksi syy kiinnostuksen 
kasvuun. Paikallisesti met-
säkonealan vetovoimaa ovat 
lisänneet Kullaalle vuon-
na 2014 tehdyt investoinnit 
koulutusvälineisiin ja oppi-

Kullaa kaksinkertaisti 
hakijamääränsä

misympäristöihin sekä ke-
sällä 2014 käyttöön otettu 
uusi kuudenkymmenen pai-
kan opiskelija-asuntola. 

Myös aikuiskoulutuk-
sen opiskelijahankinta on-
nistui hyvin. Pääsiäisen 
jälkeen alkaa uusi metsä-
koneen kuljettajien ammat-
titutkintoryhmä. Elokuussa 
on tarkoitus aloittaa moni-
muotokoulutuksena näyt-
töperusteinen perustut-
kintoryhmä. Ensi syksynä 
Kullaalla ylitetään nuoriso- 
ja aikuisopiskelijoiden yh-
teismäärässä 250 opiskeli-
jan raja.

Lammaisten Energian 
johto vaihtuu

Lammaisten Energia -kon-
sernin uudeksi toimitusjoh-
tajaksi on nimitetty 38-vuo-
tias tekniikan tohtori Petri 
Paajanen. Hän aloittaa teh-
tävässään heinäkuun alus-
sa. Yhtiössä vuodesta 2009 
alkaen toimitusjohtajana 
toiminut Orvo Laurila jää 
suunnitellusti eläkkeelle ke-
säkuun lopussa.

Energiatoimiala on yh-
tiön tiedotteen mukaan ol-
lut suurten muutosten ja 
poliittisen mielenkiinnon 
kohteena, mikä on tehnyt 
toimialasta myös hieman ar-
vaamattoman ja epävakaan. 
Osaaminen ja eri suuntiin 
verkostoituminen on tästä 
syystä noussut hyvin merki-
tykselliseen asemaan. 

Yhtiön hallituksen mu-
kaan Paajasen vahva osaa-
minen ja kokemus antavat 

hienon lähtökohdan yhtiön 
edelleen kehittämiselle sekä 
liiketoimintaympäristön 
muutoksiin vastaamiselle. 

Paajanen on toiminut 
muun muassa vuosina 2004 
– 2009 TVO Nuclear Servi-
ces Oy:n tuotekehityspääl-
likkönä ja Vatajankosken 
Sähkö Oy:n energiapäällik-
könä 2009 – 2015 sekä vii-
me vuoden elokuusta alkaen 
yhtiön varatoimitusjohtaja-
na.

Petri Paajanen on synty-
nyt Kankaanpäässä. Hän 
on koulutukseltaan sähkö-
voima- ja automaatioteknii-
kan insinööri ja tuotantota-
louden diplomi-insinööri. 
Paajanen on jatkanut opis-
kelujaan Tampereen teknil-
lisessä yliopistossa valmis-
tuen tekniikan tohtoriksi 
työn ohessa vuonna 2012.

PERUSASIAT KUNTOON -  TASA-ARVO JA 

TURVALLISUUS KUNNIAAN

REIJO  
NUMMIKARI

Sähköasentaja

Harjavallan kaupunginvaltuuston 

puheenjohtaja

Satakunnan Osuuspankin 

hallituksen puheenjohtaja

040 5028 847

Maksaja: Harjavallan Sosialidemokraatit ry
120
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Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

HoitopisteHoitopiste

TeijaSusanna
           Kotipalvelua kaiken ikäisille!

Nyt on Kevätsiivouksen aika!

• Kotisiivous / ikkunoiden pesu
• Ulkoilussa avustaminen
• Suihkutus- ja saunotusapu
• Kauppapalvelu
• Lastenhoitopalvelu
• Ruuanlaitto
• Henkilökohtainen avustaja

Minut tavoitatMinut tavoitat
044 304 0767044 304 0767 / Teija / Teija

POKAALIRAVIT KOKEMÄELLÄ
SU 5.4.2015 KLO 13.00
10 lähtöä hevosille 2 poneille

Tule ottamaan 
varaslähtö kesään!

Liput 5 € sis. käsiohjelman

Tähtisenkuja 5  Harjavalta
045 843 8966

PIENKONEHUOLLOT JA VARAOSAT
• polkupyörät
• moottorisahat

• ruohonleikkurit ja ajoleikkurit
• pienet perämoottorit

- Kestovahaukset - Päälipesut
- Alustapesut - Tehdastakuun lisäturva

- Ruosteenestokäsittelyt

Kartanon
Autosuojaus

Mäkipuistontie 8, 28430 Pori
Puhelin (02) 646 0113

Bestseller 2/2015 -lehden 
arvonnassa 50 euron
lahjakortin voittivat:

Arja Saarinen (Hyvinvointicenter)
Salme Nupponen (Highlight)

Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Onnittelut voittajille ja 
kiitos kaikille osallistuneille!
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Perussuoma la i s -
ten maahanmuut-

to-ohjelma tähtää 
onnistuneeseen maa-
hanmuuttoon. Onko 
humanitaarinen maa-
hanmuutto onnistunut 
Suomessa tai Euroo-

passa toivotulla tavalla? 
Ei ole. Erityisesti isla-
mistisista maista huma-
nitaarisen maahanmuu-
ton integraatio ei ole 
onnistunut missään 

Euroopan maassa toi-
votulla tavalla. Epäon-
nistunut humanitaari-
nen maahanmuutto tulee 
kalliiksi. Perussuoma-
laisilla on ainoana suu-
rena puolueena rohkeut-
ta tuoda näitä ongelmia 
esille. Perussuomalaiset 

haluavat tehdä onnistu-
nutta maahanmuuttoa. 
Kannatamme maahan-
muuttoa, jonka vaiku-
tukset ovat maallemme 
positiiviset tai neutraa-
lit. Meidän pitää ottaa 
vastaan sen verran ih-
misiä, jotka kykenemme 
kotouttamaan. 

Yleisesti ottaen, mitä 
tulee auttamiseen, niin 
eikö turvapaikan tarkoi-
tus ole olla väliaikainen. 
Turvaa tulisi tarjota nai-

Lauran blogi
Kohti onnistunutta 
maahanmuuttoa

sille, lapsille ja van-
huksille, kun työikäi-
set miehet laittavat 
maansa asioita kun-
toon. Maahanmuut-
toa perustellaan myös 
Suomen työvoimapu-
lalla. Suomessa ei ole 
työvoimapulaa. Meil-
lä on työnantajapula.

Ystävällisin terveisin

Laura Huhtasaari

Kokemäen kaupungin-
valtuusto päätti yksimie-
lisesti olla lähtemättä 
mukaan Pori-kuntalii-
tokseen. 

Teljän kaupungin pe-
rustamiseen tähtäävään 
liitokseen Eurajoen, Nak-
kilan ja Harjavallan kans-
sa Kokemäki sen sijaan 
olisi valmis lähtemään.

Harjavallan kaupun-
ginvaltuusto päätti lähes 
yksimielisesti esittää 
valtioneuvostolle kunta-
jaon muuttamista siten, 
että Harjavalta, Koke-

Pori jäi rannalle 
ruikuttamaan

mäki, Nakkila ja Eura-
joki perustavat Teljän 
kaupungin vuoden 2017 
alussa. Ainoastaan va-
semmistoliiton A Rinta-
la jätti päätöksestä eriä-
vän mielipiteen.

Nakkilan kunnanval-
tuusto antoi Porille pakit 
äänin 18–7. Kaksi ää-
nesti tyhjää. 

Keski-Satakunnan eli 
Teljän liitoksen valtuus-
to puolestaan hyväksyi 
äänin 21–6.

Eurajoen kunnanval-
tuusto hylkäsi enna-

koidusti yksimielisesti 
kuntaliitossopimuksen 
Nakkilan, Harjavallan ja 
Kokemäen kanssa. Asi-
an jatkokäsittelyä jatka-
vat kolme em. kuntaa.

Kuntaliitos Luvian 
kanssa sai Eurajoen val-
tuustossa hyväksynnän, 
äänin 23–4.

Luvian kunnanval-
tuusto päätti äänin 15–6 
hyväksyä Luvian ja Eu-
rajoen sopimuksen. 

Sopimusta vastus-
ti vain kokoomus, eikä 
sekään kokonaisuudes-
saan, sillä M Nordberg 
äänesti Eurajokeen liit-
tymisen puolesta. 

Mikäli myös valtio-
neuvosto hyväksyy esi-

tyksen, Eurajoki ja Lu-
via ovat yhteistä kuntaa 
vuoden 2017 alusta. 
Kunnan nimi on Eura-
joki.

Ulvilan kaupungin-
valtuusto hylkäsi Pori-
liitoksen täpärästi, äänin 
19–16.

Pori hyväksyi kuu-
den kunnan kimpan ää-
nin 52–10. Kaksi äänesti 
tyhjää. Perussuomalai-
set ja yksi kristillisde-
mokraatti äänestivät 
vastaan. Eikä siis ku-
kaan puolisoehdokkais-
ta hyväksynyt Poria, kun 
Pomarkkukin hylkäsi 
tarjouksen.

J Virtanen

PÄÄKIRJOITUS

VAALIT, TIETULLIT, KOULUT, 
”JÄTÖSPYÖRYKKÄ” JA UIMAHALLI

Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 19.4.2015. 
Ennakkoäänestys kotimaassa 8.-14.4. ja 
ulkomailla 8.-11.4.

Satakunnassa yrittää läpimenoa eduskuntaan 14 puoluetta, ehdokkaita on 
126 joista on varaa valita se sopivin sanankäyttäjä. Satakunnasta Arka-
dianmäelle valitaan 8 kansanedustajaa. Nyt kun edustajia valitaan vähem-
män, niin kilpailu on kireää. Galluppien valtias Keskusta nousee, vanhat 
herrat putsaavat pöydän. Demarien naiset pitävät pintansa, naiset nappaa-
vat kärkipaikat. Persuissa Anssi jättää perinnön äänestäjistään, kilpa on 
kovaa, kuka ne äänet nappaa, jääkö paikat Poriin? Kokoomuksessa istuvat 
edustajat väistyvät, joten ei tiedä, kenelle se onni potkii, kilpa on kova. 
Vasemmisto pitää paikkansa, onko se istuva Nakkilan Pafarotti, vai Porin 
Furkka. Muille puolueille ei tule kuin almuja, äänet menevät ”hukkaan”.

Saksa ottaa käyttöön tietullit – 
koskee myös ulkomaalaisia

Uutisen mukaan Saksan parlamentti hyväksyi moottoriteiden tietullit ja 
niiden perimisen ulkomaan rekisterikilvillä varustetuilla autoilla ajavilta 
autoilijoilta, jotka jatkossa joutuvat maksamaan 5-30 euron tietullia Sak-
san moottoriteillä. 

Uutisen mukaan Saksa tavoittelee tietulleilla 500 miljoonan euron tuot-
toja vuodessa. Tietullien on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2016. Suomen 
viranomaisten pitäisi jo pikkuhiljaa herätä, ottaa käyttöön ulkomaalaisilta 
raskasliikenteen päivämaksut, esimerkiksi 100 euron maksu olisi iso asia 
teiden kunnostamisessa.

Työryhmä ehdottaa: 
Koulujen kahdeksan aamut historiaan 

Hyviä uutisia varhaisia kouluaamuja kiroaville: peruskoulun kehittämistä 
pohtinut työryhmä esittää, että koulu alkaisi tulevaisuudessa aikaisintaan 
aamuyhdeksältä. Tavoitteena on myös lisätä kouluissa järjestettävää har-
rastustoimintaa aamu- ja iltapäivisin.

Koulukuljetukset, niiden osuus opetukseen, pitäisi selvittää. Kyläkou-
lujen loppumiset tuovat paljon lisää kilometrejä taksiyrittäjille, joten ope-
tuksen voisi aloittaa portaittain, vaikka puoli yhdeksältä joissain kouluissa.

Lihapyöryköiden outo koostumus: 
Lihapitoisuus nolla prosenttia

Elintarvikkeiden lihaprosentti ei anna täyttä kuvaa tuotteiden sisällöstä. 
Esimerkiksi Ruokakesko markkinoi nettisivuillaan lihapyöryköitä, joiden 
lihapitoisuus oli tuoteselosteen mukaan pyöreä nolla. Käytännössä pyöry-
köissä on possua ja kanaa, mutta niin sanottuja jämäpaloja ei saa kutsua 
lihaksi. Voisivat ottaa käyttöön ”jätöspyörykkä”.

Nakkilan Uimahalli suljettiin, 
betonirakenteet huonossa kunnossa

Uimahalli tuli lopulta tiensä päähän yllättävän nopeasti. Se asetettiin käyt-
tökieltoon, kun kuntotutkimuksessa ilmeni, että uimahallin betoniraken-
teet olivat niin huonossa kunnossa, että ne olivat vaaraksi hallin käyttäjille. 
Nyt käyttökiellossa oleva halli odottaa lopullisia päätöksiä. 

Käytännössä Nakkilan luottamushenkilöillä ei liene muuta mahdolli-
suutta kuin päättää yli 40 vuotta kuntalaisia palvelleen uimahallin purka-
misesta, jos ei sitten siitä tehdä maauimalaa jossa talvella voi harrastaa 
avantouintia. 

Nakkilalaisten uimahallin käyttäjien kannalta hallin sulkeminen on ikä-
vä asia. Lähivuosina ei ole tiedossa, milloin Nakkilaan voitaisiin rakentaa 

uutta uimahallia. Hallin käyttäjiä on ollut paljon 
myös naapurikunnista, heidänkin kuviot muuttu-
vat. 

Hallin alakerrassa on toiminut pitkät ajat myös 
Keilahalli, missä vuosikaudet on keilaajia ollut 
yli sata vuodessa, ratojen käyttökerrat tuhansissa 
vuodessa. Reilu vuosi takaisin hallin käyttö siirtyi 
kunnalta Keilailuliitolle ja viime kesänä radat uu-
sittiin, opetettiin uusille käyttäjille hallin käyttö-
työt, nyt kaikki on loppu siltäkin osin, jos radoille 
ei löydy uutta paikkaa.

J Virtanen
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Valitse tulevan kesän teille menoosi sopivat, 
turvalliset Bridgestone-renkaat: urheilul-
linen uutuus Potenza Adrenalin RE002 tai 
mukava ja kestävä Turanza T001.

Muuntamonkatu 8, Kokemäki, p. 5461 532
Avoinna ark. 8-17, www.huoltokeidas.fi 

Kari-Pekan Puu Oy
Artturi Kankeri Kankerintie 73, 29250 Nakkila
044 200 1559 karipekanpuu@gmail.com

• Materiaali on säänkestävä ja 
jäykkärakenteinen lujitemuovi

• 100% suomalainen
• Et maksa turhasta vaan 

kasaat oman pakettisi omiin 
tarpeisiin

• Järkevä valinta terassiin upo-
tettavaksi 

• Iso lista lisävarusteita...

Victorius kylpyaltaat nyt meillä!

930€930€
alk. + rahti

vaatimattomuus ei ol-
lutkaan pahe, vaan sitä 
pidettiin jopa hyvee-
nä. Minäkin opin kehu-
maan itseäni työvoima-
toimiston järjestämillä 
itsekehukursseilla ja 
vaikka joskus vähän ar-
velutti, kaveriporukassa 
itsensä kehuminen, niin 
ajan mittaan siihenkin 
taitoon tottui. 

Tiistaisin ja perjantai-
sin paikallisessa kahvi-
lassa kokoontuvassa to-
riparlamentissa saattaa 
joskus, joku vanhoilli-
nen parlamentaarikko 
tokaista, että nyt jarru-
ja päälle narsisti, mutta 
tämä kaveri onkin niitä, 
jotka eivät vielä ole op-
pineet nykyajan tapoja 
vaan noudattaa vieläkin 

Jostain henkilöstä, joka 
kehuu itseään ja on näin 
ollen tehnyt jonkun toi-
sen mielestä siinä vää-
rin, tavataan sanoa, 
että kukas sen kissan 
hännän pöydälle nos-
taa ellei kissa itse. Näin 
lohkaisi eräs anonyy-
mi mielensä pahoittaja 
minustakin, kun satuin 
eräässä kirjoittamassa-
ni mielipiteessä kutsu-
maan itseäni kirjailijak-
si ja taiteilijaksi. Hänen 
mielestään en olisi saa-
nut näin tehdä, sillä ei-
hän kaksi kirjaa, satoja 
kolumneja ja pakinoita 
sekä kolme radiokuun-
nelmaa sekä muitakin 
kirjallisia tuotoksia kir-
joittanut ole sellainen. 
Jos vielä harrastan ku-

Maalari roiskii
vataiteilua ja maala-
uksiani on ollut näyt-
telyissäkin ja niistä on 
kirjoitettu ison päivä-
lehden kulttuurisivuil-
la, niin eihän se minusta 
vielä taiteilijaa tee. 

Muistan kuinka siihen 
aikaan, kun olin lap-
sonen, puhuttiin kuin-
ka tyhmää on jos ke-
huu itseään. Tavattiin 
sanoa, että vaatimatto-
muus kaunistaa ja jos 
oli oikein vaatimaton 
ja nöyrä, se oli suoras-
taan ihmisten mielestä 
hyveellisyyden merk-
ki. Sitten tultiin nyky-
aikaan ja tavat muut-
tuivat. Työttömiäkin 
alettiin kouluttaa työn-
hakukursseilla kehu-
maan itseään ja enää 

vanhoja teesejä. 
Mitä yleensä tapoi-

hin tulee, niin tapoja-
kin on monenlaisia ja 
yksi pahatapa on tehdä 
ilkivaltaa. Harjavallas-
sa on jo pitkään puh-
kottu autoista renkaita 
ja ikävintä tässä on, että 
terävällä piikillä puh-
kottu rengas tyhjenee 
vasta jonkin ajan kulut-
tua. Luulisi, että joku 
silmäpari olisi nähnyt 
puhkojan, mutta se, että 
”isoveli valvoo” ei tai-
da tässä tapauksessa pi-
tää paikkaansa ja syy-
nä lienee se, ettei heitä 
tunnu kiinnostavan jot-
kut auton renkaat, kos-
ka hienompi on käräyt-
tää hieman ylinopeutta 
ajava piruparka. Heis-

tähän saa valtio rahaa 
ja se taas tietää sitä, että 
vaikka maantienkun-
nostuksiin niistä rahois-
ta ei riitäkään, niin lisää 
se ainakin valtion tyh-
jää kassaa muutamilla 
euroilla.

Ossi Qvist

Nakkilan Seudun Har-
monikat on saanut al-
kunsa kansalaisopiston 
harmonikkapiiristä ja on 
perustettu maaliskuussa 
vuonna 1990. Nakkilan 
Seudun Harmonikat on 
kasvanut noin 20 perus-
tajajäsenestä 200 harmo-
nikansoitonharrastajan ja 
musiikin ystävän seutu-
kunnalliseksi yhdistyk-
seksi. Nakkilan Seudun 
Harmonikkojen toiminta 
on alusta asti suuntau-
tunut nuoriin soittajiin. 
Yhdistyksen nuoret soit-
tajat ovat menestyneet 
erittäin hyvin niin Suo-
messa kuin kansainväli-
sillä areenoillakin. Nak-
kilan Harmonikkaviikko 
on yhdistyksen suurin 
vuotuinen tapahtuma, 
jonka tilaisuudet yleisö 

Nakkilan Seudun Harmonikat ry 
juhli 25 vuottaan 

on oppinut löytämään. 
Harmonikkaviikon pää-
konsertti, jossa monet 
maamme huipputaitei-
lijat ovat esiintyneet, on 
eräs maakunnan suurim-
pia tapahtumia harmo-
nikkamusiikin sektoril-
la.  Juhlaväkeä paikalla 
Liikuntahallilla, oli lähes 
500 henkeä.

Yhdistyksen taiteelli-
sena johtajana on toimi-
nut alusta saakka Vesa 
Formunen. Puheenjohta-
jana toimii Marjo Repo-
nen. 

Nakkilan Seudun Har-
monikat juhlisti 25-vuo-
tista taivaltaan juhla-
konsertilla Nakkilan 
liikuntahallissa sunnun-
taina 29.3.15. Konser-
tissa esiintyi Nakkilan 
Seudun Harmonikkojen 

neljä eri ryhmää, Tule-
vaisuuden toivot, Nuor-
ten orkesteri, Iloiset ka-
valjeerit ja Vuosirenkaat. 
Tämän lisäksi konsert-
tiin oli kutsuttu esiinty-
mään yhteistyökumppa-
neita vuosien varrelta: 
Ruosniemen Hanurit, 
Veijo Haavisto, Titel Ia-
covache-Pana ja Andrea 
Kocsis, Ari Haatainen 
Ruotsista, sekä Elias ja 
Elina Ukkonen. Konser-
tin juonsi yhdistyksen 
pitkäaikainen puheen-
johtaja Martti Henttonen. 
Rytmiryhmässä rumpu-
ja soitti Timo Lilja, sekä 
bassoa piti Jouni Hokka-
nen, joka yhdessä tyttä-
rensä Iidan kanssa myös 
soittivat kahdestaan.  

J Virtanen 

Jartin Jurinat

Koira yritti hyö-
kätä oman varjon-
sa kimppuun
”Tais oll kännis, 
ominaist myös ih-
misill”

Vaimo näki mie-
hensä kuvan ne-
tissä - koko elämä 
romahti!
”Välii ei tarv eres 
nähr, ko eläm ro-
mahta”

Maisa Torppa yl-
lättää tietämyk-
sellään: Historia 
ja politiikka ovat 
vahvuuksiani!
”On se hyvä, ko 
jotai vahvuuksi 
löyty”

Näin Minttu Vir-
tanen pitää pep-
punsa piukkana
”Pitäis vaa pep-
puns piukkan, eik 
antas eres Kimill”

TIS: Kuuma sink-
ku-Anni haluaa 
Akin
”Kaikk Aki halu - 
tosi se o”

Näin pienestä se 
on kiinni: Näpis-
täjää uhkaakin 
vankeus!
”Ei Marku tieroill 
oo mitä perä, ko se 
kerto, ette siit pääs 
pose”

Suomalaisyrittä-
jää huijattiin tör-
keästi: “Jakakaa 
tästä tietoa”
”Ei se oo viime-
ne kert, joka viikko 
huijaust yritetä”

Piritta Hagman: 
Minulla on jatku-
va vauvakuume!
”Johtu kai siit ko 
KHL:s o miehell 
liia pitkä pelireis-
sut ”

Miss Suomi Bea 
Toivonen: Ei tie-
toa, jatkuvatko 
työt
”Kyll o tieto, heti 
ko uus miss valita, 
nii vanhall ei oo 
missi jobi”

Linda Lampenius 
kahdelle keikalle 
Suomeen
”Kannattaaks se 
tull tänn kahrell 
keikall”

Hiekat lähtevät 
ensi viikolla pyö-
räteiltä
”Ei ne sielt minne-
kä lähre, josse niit 
harja pois”

Lukko haluaa 
napata lopputur-
nauspaikan
”Kyll Ässä laitta 
hantti, ko tule jenk-
ki vahvistuks”

Kaffeli

Tul syömään ny
ja syö niin paljon
et napa natisee 

ARKILOUNASPÖYTÄ
MA-PE

 11-15 

VATSAN TÄYTTÄVÄ NAKKILALAINEN

LOUNASRUOKAPAIKKA

best1.fi b fi

Maastojuoksun maailmanmestari 
treenasi kesän 2010 Harjavallassa
Maastojuoksun maail-
manmestariksi Lounais-
Kiinassa juossut Geoffrey 
Kamworor edusti uransa 
alussa Turun Urheiluliit-
toa. Kenian suurempiin 
urheilijalupauksiin kuu-
luvan nuorukaisen haa-
veena on menestyminen 
Olympialaisissa.

17-vuotias Geoffrey 
Kipsang Kamworor 
aloitti ammattijuoksi-
jan taipaleensa kesällä 
2010 managerinsa Antti 
Lähteenmäen aloittees-
ta, jolloin hän treena-
si ja asui Harjavallassa, 
yhdessä muiden Kenia-
lais-urheilijoiden kanssa. 
Kamworor kuului Silas 
Sangin valmennusryh-
mään ja kilpaili sinä ke-

sänä Pohjoismaissa mm. 
Eurajoella, Äänekoskel-
la, Pudasjärvellä, Kuor-
taneella, Saarijärvellä, 
Sollentunassa, Lappeen-
rannassa, Lapinlahdel-
la, Malmössä, Turussa ja 
Vammalassa.

Geoffrey Kamwororis-
ta ei tullut suomalaista 
maailmanmestaria, vaan 
hyvin menestynyt lahja-
kas nuorukainen löydet-
tiin Euroopan rahajuok-
suihin hollantilaisen Jos 
Hermenksen talliin. Ke-
väällä 2011 hän edus-
ti Keniaa ja voitti maas-
tojuoksussa junioreiden 
maailmanmestaruuden. 
Viime vuonna Kamwo-
ror juoksi puolimarato-
nin maailmanmestariksi.

Kuumassa ja kosteassa 
Guiyangissa Kamworor 
lähti viimeiselle kahden 
kilometrin kierroksel-
le yhdessä joukkuetove-
rinsa Bedan Karokin ja 
Etiopian Muktar Edrisin 
kanssa. Japanissa usei-
ta vuosia opiskellut Ka-
roki hävisi pitkässä hi-
vuttavassa loppukirissä 
kahdeksan sekuntia ja 
21-vuotias Edris 14 se-
kuntia.

Nyt tulevanakin kesä-
nä tulevat Kenialaiset ur-
heilijat näkymään Harja-
vallan katukuvassa. Antti 
Lähteenmäen johdolla 
ovat viisumi ja muut asi-
at menneet eteenpäin.

J Virtanen
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Kesäretkikohde 
ja juhlapaikka

Ateria- ja kahvipalvelu 
vanhassa tunnelmallisessa 

salirivissä, tutustu omavarais-
talouden ajan näyttelyyn.

Tiedustelut ja varaukset 
puh. 0440 744 940

www.uotilantila.fi 

Vietä juhlat ja 
kokoukset

metsän 
siimeksessä, 

luonnonkauni-
illa paikalla!

MASSIN MAJA p. 044 425 2115
ULVILAN URA www.ulvilanura.fi 

• edustava 240 m2 rakennus: sali, 
takkahuone ja kaksi saunaa

• pöytäpaikkoja n. 100 hengelle +
 n. 24 ulkoterassilla

• tv ja valkokangas, keittiössä 100 hlön 
astiasto

• hyvät parkkitilat ja loistavat liikun-
tamaastot

 Meren rannalla  Ruokailu 20-250 hlö 
 Seisova pöytä  Hostelli

 Vuokrasauna ja savusauna
 Asuntovaunuparkki ja venesatama

 Kulttuuritapahtumia ja kursseja 
koko kesän

Kiilin kotiseutumuseo Kiilin kotiseutumuseo 
Kiilitie 90, 64490 Siibyy

040 684 5080, info@kilen.fi 
www.kilen.fi 

Ikimuistoiset perhe-Ikimuistoiset perhe-
juhlat Kiilissä!juhlat Kiilissä!

Koskin kylässä Kullaan joen rannalla monisata-
vuotisten myllyjen paikalla 1920-luvulla kunnostettu 

ÄIJÄN MYLLY
Kokoustila max 70 hlö 200 m2 rakennuksessa
Koskitie 20, 29320 Kullaa
Kullaan Kotiseutu- ja 
museoyhdistys ry
Leineperin info 
02 559 1551, 0400 790 59102 559 1551, 0400 790 591

Villilän Kartanonrouvat Oy,  
Villiläntie 1, Nakkila  

Puh. (02) 5373 728,  
 

Villilän Kartanon historialliset tilat sopivat niin 
yritystapahtumien, juhlien kuin illanviettojenkin 

järjestämiseen. Villilä Studioiden tiloissa voimme 
järjestää suuremmat tilaisuudet aina 200 hengelle 
asti. Keittiömme valmistaa aina tilaisuuden luonteen 

mukaisen tarjoilun. 

Sunnuntaibrunssi

villapellava.fi 

Avoinna Pe 15-18, La 10-13

Paneliantie 32  Panelia Eura 

0400 699755

Etelä-Pohjanmaan Närpiössä pienessä kylässä on 
talvellakin trooppinen tunnelma. Kun kurvaa valtatie 
kahdeksalta pikkutielle ja astuu sisään Lind’s Kökiin, 
tuntuu kuin lennähtäisi hetkessä 3000 kilometriä 
etelään. Mansikan- ja tomaatintaimet, hedelmäpuut 
ja syötävät kukat toivottavat tervetulleiksi kasvihuo-
ne ravintolaan.
Paikan erikoisuutena ovat ravintolasalin sisustuksen 
lisäksi yllättävät tuoreiden makujen yhdistelmät.
Hyvä retkikohde ryhmille, perheille ym.

PÄÄSIÄISBUFFETTI +kahvi ja jälkiruokapöytä 
Pitkäperjantai 3.4. klo 16 alkaen. Varaa pöytä!
Pääsiäispäivä 5.4. klo 12-16. Varaa pöytä!
2. Pääsiäispäivä 6.4. klo 12-16. Varaa pöytä!
VAPUNAATTO  30.4 alk. klo 18 
Seisovapöytä + kahvi ja jälkiruokapöytä 
Varaa pöytä!
VAPPULOUNAS  1.5. klo 12-16 
Seisovapöytä + kahvi ja jälkiruokapöytä 
Varaa pöytä!

IHANA ÄITIEN-IHANA ÄITIEN-
PÄIVÄLOUNAS PÄIVÄLOUNAS 
10.5. klo 11-17 10.5. klo 11-17 
Seisovapöytä Seisovapöytä 

+ kahvi ja mansikka-+ kahvi ja mansikka-
kermakakku kermakakku 

Kokemäen Seuratalo
Seuratalon tiloja voit hyödyntää moniin tarkoituksiin. 
Tiloja on kahdessa kerroksessa. Alakerran tilat sopivat 
suuriin tilaisuuksiin, kuten juhliin, myyjäisiin ja esityksiin. 
Yläkerran tilat sopivat paremmin pienimuotoisiin kokoon-
tumisiin

• Juhlasali max 220 henkilöä
• Muissa tiloissa 8-175 henkilölle
• ERILLISET KOKOUSTILAT 8 –30 HENKILÖLLE

Seuratalonrinne 7, 32800 Kokemäki 
Kokemäen Seurataloyhdistys ry
Auli Mikola 040 837 0496, 
Tapani Hulttinen 040 022 6323

• viihteellä karaoken, biljardin, lu-
kuisten eri pelien ym. parissa

• kuntoillen useiden eri lajien parissa
• ruokailut
• kahvitus
• sauna
• yöpymiset

Erkki Kallio 
040 198 6800
erkki@luolakallio.fi 
Hannu Kallio 
040 131 4900
hannu@luolakallio.fi  

Luola tarjoaa ainutlaatuiset ja per-
soonalliset tilat kokouksiin, juhliin, 
koulutuksiin ja illanviettoihin.

• kuljetukset
• kilpailut
• palvelintilaa

  Täydellinen astiasto
  Pöytäliinat
  100 litran soppatykki
  Hyvä, toimiva keittiö, 
paljon kylmäsäilytystilaa

  Tunnelmallinen takkatupa

Aihetta juhlaan...
Vanhankylän työväentalo

varattavissa erilaisiin tilaisuuksiin
20-100 henkilölle tarpeen mukaan

Kotoniityntie 9, 28450 Vanha-Ulvila
(käynti Ravannintieltä)

Tiedustelut talovastaava Markku Heino 
p. 050 3031 507

katso lisää www.ulvila.fi /sdpvk

Tattarantie 42, Nakkila Tattarantie 42, Nakkila 
Puhelin 0500 597 259Puhelin 0500 597 259

www.turist.fiwww.turist.fi

Majatalo TyrniMajatalo Tyrni

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

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

045 673 2373, Nakkila
   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

Sat-Electric Oy
 p. (02) 54 64 048, Kokemäki 
Sähkösuunnittelu ja -asennukset, 
keskusvalmistus ja tarvikemyynti

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

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

Ahokannas Oy
0500 124 420

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079

* LVI-myymälä
* LVI-asennukset ja -huollot

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

T:mi Rami Salo
Uudis- ja Korjausrakentaminen
Pesuhuoneremontit/ 
Vesieristykset
Korventie 3, Nakkila
0500 427 930
(02) 537 3864

rami.salo@netti.fi 

Rakentajan palstan kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€. 

 020 447 64 0 
020 447 64 0

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

2 palstaa x30 mm: 60€.
 Hintoihin lisät. alv 24%. 

Petteri Granö, p. 044 028 5295

  PEPEN
MAALAUS

KAIKKI MAALAUS- JA 
RAKENNUSALAN TYÖT

Sorvaajantie 6
28800 Pori

Tässä on 
tilaa sinun 
ilmoituksellesi!

Ilmoitusmyynti: 0500 597 259 
tai 050 401 4784

 Yhdistystilaisuudet
 Yritysten kouolutustilaisuudet
 Juhlat
  Työhyvinvointi tilaisuudet
  Hostelmajoitus alk. 25 €/h

Tilaisuudet 10-150 henkilöön. 
Vekaran Kartanon päärakennus ja Vekaran 
Vintti mahdollistavat ulkotilojen kanssa  
monenlaisten tilaisuuksien järjestämisen.
Pihapiirissä savusauna ja monia aktiviteettejä 
lapsille. Majoitus isollekin seurueelle.

   Pyydä tarjous tilaisuudesta! 

ä 

Kartano Hostel
- Anttilan Tila
Sonnilantie 111, 32800 Kokemäki
puh 040-7690599, 040-8467553

www.anttilantila.fi

Tilaisuus
Satakuntalaisessa
maalaismiljöössä

Tilaisuus
Satakuntalaisessa
maalaismiljöössä

Juhlavalmisteluissa en-
simmäisenä tehtävänä on 
paikan löytäminen per-
hejuhlille kuten, häille, 
syntymäpäiville, rippi-
juhlille, kastejuhlille tai 
valmistujaisjuhlille.
Juhlien pitopaikan löy-
tämisen jälkeen, on va-
littava mennäänkö val-
miiseen pöytään avaimet 
käteen -periaatteella, 
vai otetaanko palveluita 
erikseen joka alalta.  
Lisämaustetta juhlii-

si saat keksimällä niihin 
sopivan teeman, muista 
ilmoittaa kutsukorteissa 
selkeästi illan teemas-
ta. Koristele kutsukortti-
si teeman mukaisesti ja 
näin vieraasikin saavat 
heti inspiraation juhlapu-
keutumiseen.
Voi myös vuokrata juh-
lapaikan ja suunnitella 
ystävien kanssa kaikki 
muut asiat. Silloin voi 
käyttää pitopalvelun pal-
veluita, heiltä löytyy pal-

jon ideoita tarjottaviin, 
sekä muihin juhliin liit-
tyviin asioihin.
Tarkoitus on tehdä juh-
lista juuri sinun näköise-
si. Talkoilla tehtävät juh-
lavalmistelut vaativat 
hyvää suunnittelua, usein 
juhlista on aluksi paljon 
ideoita, mutta alkupala-
verin jälkeen homma ei 
etene. Häissä on hyvä, 
että seremoniamestari 
kokoaa talkootiimin, kar-
toittaa hääparin toiveet ja 

talkooväen resurssit sekä 
vastaa aikataulusta.
Talkooväen ideoita ja 
heittäytymistä tarvitaan 
usein ennen kaikkea oh-
jelman suunnittelussa, sil-
lä hyvin suunnitellut häät 
tai muut juhlat kruunaa 
onnistunut ja joustava oh-
jelma. Jokainen saa tun-
tea olevansa merkityksel-
linen ja juhlakin tuntuu 
kaikkien yhteiseltä.

J Virtanen

Kesän juhlat ja juhlapaikat

Hei rullaati rulla
Vappuna aatteelliset 
marssivat vappukukka 
rinnassa ja serpentiinit 
kaulassa, vanhemmat 
ostavat lapsille vappu-
pallot ja pillit, poliitikot 
pitävät puheita, yliop-
pilaat remuavat ja kaik-
ki juhlivat kevään tuloa. 
Useinmiten räntäsatees-

sa kesäkengät hautautu-
neena loskaan.

Vappu on suomalaisen 
työn päivä. Vappuaattoa 
juhlitaan 30.4. ja varsi-
nainen vappupäivä on 
1.5. Vappua juhlitaan la-
kit päässä tai ilman lak-
kia ja siihen kuuluvat 
ainakin torijuhlat ja vap-

pumarssit, vappupallot, 
sima, tippaleivät, nakit ja 
perunasalaatti, ylioppi-
las- tai teekkarilakki sekä 
patsaiden lakitukset.

Vappupäivä aloite-
taan useinmiten silliaa-
miaisella, jolla yritetään 
häivyttää aaton jälkeis-
tä jyskytystä. Laiskem-
mat kokoontuvat vasta 
brunssille.

Ja mitä olisikaan vap-
puaatto ilman römeää 
mieskuorolaulua:

"Elo on lyhyt kuin lap-
sella paita,
muuta kai siitä ei sanoa 
saa.
Sä lauluista murheilles 
karsina laita,
veljet, on tässä meill’ 
riemujen maa."
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23

Sähkötöiden palveluohjaaja, kunnanvaltuutettu

Tomi Salonen

Nimi: Tomi Salonen Ikä: 39 Kotipaikka: Eurajoki Ammatti: Sähkötöiden palveluohjaaja  
Koulutus: Ammattikoulu Luottamustehtävät: Kunnan valtuutettu • Kunnanhallituksen 
jäsen • Kunnanhallituksen edustaja, sosiaalilautakunta • KYT-toimikunnan jäsen • Ylä -
asteen ja lukion johtokunnan jäsen • Hallituksen jäsen, Keski-Satakunnan terveydenhuollon 
kuntayhtymä • Puheenjohtaja, Eurajoen Perussuomalaiset • Valtuustoryhmän puheenjohtaja, 
Eurajoen Perussuomalaiset • Piirihallituksen jäsen, Satakunnan Perussuomalaiset • Työsuojelu-
valtuutettu, RTK-Palvelu 

Suomalaisten verorahat on käytettävä suomalaisten hyväksi. 
Hyvinvointimme perustuu hyvään sosiaaliturvaan, 
siitä emme voi tinkiä.

Vaaliteemoja: Töitä suomalaisille • Oma raha • Ulkopolitiikka 
• Maahanmuutto • Ei Natolle

Olen 39-vuotias Eurajoella asuva, satakuntalai-
nen, perussuomalainen.

Ammatiltani olen sähkötöiden palveluohjaaja, 
eli ”kymppi”. Kunnallispolitiikassa olen ollut mu-
kana jo kohta 20 vuotta. Eri lautakunnat, johto-
kunnat, kuntien väliset  hteistyöryhmät, valtuusto 
ja hallitustoimet ovat opettaneet minulle, kuinka 
asioita saadaan hoidettua. Yhteistyö on avain-
sana, jos omia tai sidosryhmiensä etuja haluaa 
ajaa. Hyvät henkilökohtaiset suhteet yli puoluera-
jojen ja vahva halu toimia ovat antaneet minulle 
jo paljon mahdollisuuksia vaikuttaa meidän taval-
listen ihmisten arkea koskettaviin asioihin.

Suomesta on tätä menoa tulossa entinen hy-
vinvointivaltio, sitä en voi hyväksyä. Tavallisten 
ihmisten verotaakasta onkin tullut jo lähes sietä-

mätön ja erilaiset leikkaustoimet kohdentuvat pa-
hiten meihin tavallisiin työssäkäyviin perheellisiin 
suomalaisiin. 

Perheeseeni kuuluvat vaimoni lisäksi kolme 
tytärtä, joten lapsiperheiden murheet ja ilot ovat 
minulle jokapäiväistä elämää. Liikunta ja seura-
toiminta on ollut iso osa elämääni. Kolmannen 
sektorin toimintamahdollisuuksia onkin parannet-
tava, sillä järjestöt ja urheiluseurat ovat nousseet 
tärkeään asemaan syrjäytymisen ehkäisemises-
sä kuntien valtionosuuksien leikkausten takia. 

Oma valuutta ja oma itsenäinen ulkopoli-
tiikka. En voi hyväksyä sitä, että tärkeitä, maa-
tamme koskevia päätöksiä tehdään suomalaisia 
kuuntelematta, sillä vain me suomalaiset tiedäm-
me, mikä meille on parasta. 

www.salonen.tomi.ehdolla.fi 
Puhelin: 050 544 1580 • e-mail: tomi.salonen@eurajoki.fi 

Porin Teatterin kevät-
kauden 2015 viimeinen 
ensi-ilta on käsillä. Ola 
Tuomisen sovittama 
ja ohjaama vauhdikas 
ryöväritarina ROBIN 
HOODIN SYDÄN on 
saanut ensi-iltansa pää-
näyt-tämöllä 28. maalis-
kuuta 2015. 

Robin Hood on le-
genda, joka ei esittelyjä 
kaipaa. Kaikki tuntevat 
Sherwoodin metsissä, 
Nottinghamin kaupun-
gin läheisyydessä elävän 
lainsuojattoman ja tai-
tavan jousimiehen, joka 
varastaa rikkailta ja antaa 
köyhille. Uutuusnäytel-

Ryövärin rakkaustarina 
huipentaa teatterikevään

mä Robin Hoodin sydän 
ei kuiten-kaan noudata 
tuttua tarua hyväsydä-
misestä sankarista vaan 
näytelmässä nähdään it-
sekes-keinen nuori mies, 
joka ryöstää rikkailta 
ja pitää rikkaudet itsel-
lään. Tarinaa voisi kuva-
ta esikertomukseksi siitä, 
kuinka Robin Hoodis-
ta tuli kaikkien tuntema 
Robin Hood.

Kuningas Richard Lei-
jonamielen ollessa ris-
tiretkellä sijaishallitsija 
Juhana johtaa kansaa pe-
lolla ja väkivallalla. Yor-
kin herttuan oikeamieli-
nen tytär Marion (Mirva 

Tolppanen) uskoo hyvän 
voittavan pahan. Kohda-
tessaan Robin Hoodin 
(Peter-Sebastian Lehto-
nen), hän saa tämän it-
sekeskeisen lainsuojat-
toman huomaamaan, että 
luottamus ja oikeanmu-
kaisuus ovat avain mo-
neen sydämeen. Seikkai-
lun syövereihin syöksyy 
myös Pierre, Marionin 
uskol-linen palvelija. 
Hovielämään tottunut 
hienohelma joutuu koh-
taamaan uusia haasteita, 
jois-sa auttavat vain tais-
telu ja nokkeluus!

David Farrin käsikir-
joittaman näytelmän on 

lavastanut Teemu Loi-
kas ja puvustanut Taru 
Liipola. Tarinan on suo-
mentanut ohjaaja Ola 
Tuominen yhdessä Satu 
Rädyn kanssa. Musii-
kin sävellyksestä on 
vastannut Juha Antikai-
nen. Robin Hoodin ja 
Marion 

-neidon rakkaustari-
naa siivittävät vauhdik-
kaat miekkailukohtauk-
set, joiden suunnittelusta 
on vastannut taisteluko-
reografi  Stephen Mor-
gan-MacKay.

Menoa ja meininkiä 
puhkuvan tarinan suosi-
tusikäraja on 7 vuotta.

Robin Hood, Will, Much, Pikku John (Peter-Sebastian Lehtonen, 
Marko Keskitalo, Oskari Penttilä ja Janne Turkki).
Kuva: Janne Alhonpää.

Etsivälle nuorisotyölle 
Satakuntaan 555 000 euroa
Lounais-Suomen Aluehallin-
tovirasto on myöntänyt etsiväl-
le nuorisotyölle Satakuntaan 
555 000 euroa. Sillä kunnat ja 
järjestöt saavat palkattua tärke-
ään työhön väkeä 18,5 henki-
lötyövuoden verran. 

Etsivä nuorisotyö tavoittaa 
lähes kaikki alueen kunnat. 
Esimerkiksi vuonna 2014 etsi-
vä nuorisotyö oli yhteydessä 2 
716 nuoreen. Pitempään työtä 
tehtiin 1 956 nuoren kanssa. 

Eura, Euran kunta, 2, 60 000 € 
Harjavalta, Harjavallan kaupunki, 1, 30 000 € 
Huittinen, Huittisten kaupunki, 1,5, 45 000 € 
Kankaanpää, Kankaanpään kaupunki/
nuorisotoimi 2, 60 000 € 
Kokemäki, Kokemäki, 1, 30 000 € 
Luvia, Luvian kunta, 1, 30 000 € 
Nakkila, Nakkilan kunta, 1, 30 000 € 
Pori Porin kaupunki, 4, 120 000 € 
Rauma, Rauman Seudun 
Katulähetys ry, 1, 30 000 € 
Rauma, Rauman kaupunki, 3, 90 000 € 
Ulvila, Ulvilan kaupunki, 1, 30 000 €

Etsivä nuorisotyö on eri-
tyisnuorisotyötä, jonka 
tavoitteena on olla läsnä 
nuorten keskuudessa ja 
tarjota mahdollisuus tur-
valliseen ja luottamuk-
selliseen aikuiskontak-
tiin. Etsivä nuorisotyö 
etsii nuoren kanssa rat-
kaisuja nuoren pulmiin 
ja kysymyksiin ja auttaa 
nuorta saavuttamaan tar-
vitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijai-
sena tehtävänä on auttaa 
alle 29-vuotiaita nuoria, 
jotka ovat koulutuksen 
tai työmarkkinoiden ul-
kopuolella tai jotka tar-
vitsevat tukea saavut-
taakseen tarvitsemansa 
palvelut. Etsivä nuoriso-
työ tarjoaa nuorelle var-
haista tukea, jos nuori 
sitä itse haluaa.

Etsivä nuorisotyö on 
erityisnuorisotyötä

Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö myöntää tu-
kea etsivää nuorisotyötä 
tekevien työparien palk-
kaamiseen. Vuonna 2012 
valtionavulla tuettua et-
sivää nuorisotyötä te-
kee yli 340 henkilöä 279 
kunnassa ympäri Suo-
men. 

Nuorisolain (693/2010 
ja HE 1/2010 vp) muu-

toksessa, joka astui voi-
maan 1.1.2011, sää-
detään mm. etsivästä 
nuorisotyöstä. Laissa to-
detaan, että kunta tarvit-
taessa toteuttaa etsivää 
nuorisotyötä. Kunta voi 
myös hankkia palvelun.

Lähde: Opetus- ja kult-
tuuriministeriö
www.minedu.fi 
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COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! 
Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila, puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN VAIHDOT 

AMMATTITAIDOLLA!

Hyvä valikoima 
täkkejä, tyynyjä, 
kankaita...

Petauspatjoja! Uusia kuoseja! Useita kokoja!
80x200 cm Rullapatja .. 24 €
80x200 cm Petari ......... 32 €
90x200 cm Petari ......... 35 € 
120x200 cm Petari ....... 45 €
140x200 cm Petari ....... 55 €
160x200 cm Petari ....... 68 €   

Puuhallit 300m2     
12,4x24,2x 5,25 korkeana, 61 400,- 

sekä 12,4x24,2x 3,45 korkeana 48 200,- 



Autotallit  
6,3x7,4x2,7   11 500,- 
7,5x8,6x2,7   14 600,- 

Anturat ja sokkelit sisältyvät 
aina vakiotoimituksiin! 












Satakunnasta pyrkii 
eduskuntaan 14 puolu-
etta Ehdokkaita on yh-
teensä 126, joista vali-
taan 8 kansanedustajaa. 
Seuraavia henkilöitä sa-
takuntalaiset saavat ää-
nestää.

 
Sataunnan ehdokkaat 
numero järjestyksessä:

Muutos 2011: 2 Juha 
Haapaniemi, 3 Olli-Pek-
ka Hakala, 4 Niina Hal-
me, 5 Rami Levonen, 6 
Jouko Takkunen, 7 Sep-
po Tammisto, 8 Markku 
Tommila, 9 Kimmo To-
roska. 

Perussuomalaiset: 10 
Kristiina Heinonen, 11 
Laura Huhtasaari, 12 
Petri Huru, 13 Ari Jalo-
nen, 14 Tero Järvelä, 15 
Jari Koskela, 16 Tommi 
Laitila, 17 Riina Leh-
mussalmi, 18 Ismo Län-
tinen, 19 Maarit Mark-
kula, 20 Pasi Mäenranta, 
21 Marianne Ostamo, 
22 Simo Riuttamäki, 23 
Tomi Salonen. 

Keskusta: 24 Päivi-Ma-
ria Hautala Huittinen, 
25 Tapio Huhtanen, 26 

Pirita Ihamäki, 27 Vesa 
Jalonen, 28 Kauko Ju-
hantalo, 29 Timo Kalli, 
30 Taru Kankkonen, 31 
Juha Kantola, 32 Juha 
Korkeaoja, 33 Satu Pie-
tilä, 34 Satu Tietari, 35 
Hannu Uusihonko, 36 
Sari Vuorela, 37 Martin 
Ylikännö. 

Kristillisdemokraatit: 
38 Marika Hiltunen, 39 
Marketta Juntunen, 40 
Simo Korpela, 41 Kitti 
Kumpulainen, 42 Jarkko 
Lammi, 43 Arto Lehka-
mo, 44 Jukka Mäkinen, 
45 Olli Sjöholm, 46 Sari 
Söderbacka, 47 Mika 
Tervakangas, 48 Risto 
Torpo, 49 Johanna Vai-
nila, 50 Tuula Vepsäläi-
nen, 51 Johanna Vähä-
kainu. 

Suomen ruotsalainen 
kansanpuolue: 52 Ola-
vi Koskinen, 53 Juho 
Kukkasmäki, 54 Lars-
Eric Numelin, 55 Kris-
tiina Numelin, 56 Claës 
Tigerstedt. 

Kommunistinen työ-
väenpuolue: 57 Osmo 
Häkkilä, 58 Väinö Iso-
viita, 59 Pasi Kaarrela, 
60 Olli Krannila. 

Suomen työväenpuo-
lue: 61 Hannu Rainesto. 
Vasemmistoliitto: 62 
Tapio Furuholm, 63 
Tuomo Grundström, 64 
Oili Heino, 65 Joni Kal-
liomäki, 66 Jaana Kar-
mala-Vanamo, 67 Riku 
Manninen, 68 Jari Myl-
lykoski, 69 Leila Mäki-
nen, 70 Aleksi Norman, 
71 Raisa Ranta, 72 Petri 
Salminen, 73 Terttu Vii-
namäki, 74 Aarre Väli-
mäki, 75 Erno Välimäki. 
Itsenäisyyspuolue: 76 
Petteri Evilampi, 77 
Marjatta Herrala, 78 
Erkki Ketola, 79 Jark-
ko Kokkonen, 80 Kons-
ta Koppinen, 81 Timo 
Mikkonen, 82 Jukka 
Rintala, 83 Tuulikki Tu-
kiainen, 84 Mikko Tuo-
mola, 85 Lena Wiksten, 
86 Kalle Virtanen. 

Kokoomus: 87 Mar-
ja-Leena Alho, 88 Taru 
Anttila, 89 Kari Hannus, 
90 Jonna Heikkilä, 91 
Pauli Järvenpää, 92 Tu-
puna Kangas-Männis-
tö, 93 Mari Kaunistola, 
94 Outi Kontio, 95 Kari 
Kähkönen, 96 Jaana 
Laitinen-Pesola, 97 Ma-
tias Marttinen, 98 Suvi 
Mykrä, 99 Mikael Ropo, 

100 Kimmo Vepsä. 
Vihreät: 101 Minna 
Haavisto, 102 Reetta 
Hulmi, 103 Tiina Kud-
joi, 104 Anne Liinamaa, 
105 Maarit Pallari, 106 
Juha Sjöholm, 107 Sini 
Solala, 108 Petri Vallin-
salo. 

Suomen kommunisti-
nen puolue: 109 Kristii-
na Kumlander, 110 Pek-
ka Lundgren, 111 Matti 
Vuorenpää. 

Suomen sosialidemo-
kraattinen puolue: 112 
Petri Ahokangas, 113 
Mirva Heino, 114 Harri 
Hermo, 115 Marko Ilta-
nen, 116 Krista Kiuru, 
117 Petteri Lahti, 118 
Kalle Leppikorpi, 119 
Pirjo Mäki, 120 Reijo 
Nummikari, 121 Tommi 
Raunela, 122 Ari Reu-
nanen, 123 Kristiina Sa-
lonen, 124 Tero Savala, 
125 Marika Uimaluoto.
 
Piraattipuolue: 126 
Juho Palmroos, 127 
Toni Salomäki.

Eduskuntavaalit 2015
Eduskuntavaalit sunnuntaina 19.4.2015
Ennakkoäänestys kotimaassa 8.-14.4. 
Ennakkoäänestys ulkomailla 8.-11.4.

NAISTEN JAKKUPUKUJA 4-OSAISIA, 
4-osaisia kahta väriä, kokoja riittää.  
Yksikköhinnat 4-12 € kpl. Erittäin edullinen!
Tule katsomaan! 

RÄSYMATTOJA 9€/kpl
vaaleat pastellivärit, 
sininen, punainen, vihreä.  
Koko 90X60 cm

LIPPALAKKEJA
vihreä väri

25€
Koko sarja 

vain

20€
3 kpl

5€
kpl

Kannattaa 
poiketa vaikka
kauempaakin! 

Nakkilan Huruntieltä 
viime joulukuussa ka-
donnut 84-vuotias nai-
nen on mahdollises-
ti löydetty kuolleena. 
Täyttä varmuutta edes-
menneen henkilölli-
syydestä ei kuitenkaan 

Nakkilassa viime vuonna 
kadonnut ehkä löydetty 

ole, sillä omaiset eivät 
ole pystyneet täysin 
varmasti tunnistamaan 
ruumista. Varmuus saa-
daan dna-näytteen pe-
rusteella. Kadonnutta 
etsittiin aikanaan laa-
jasti muun muassa he-

likopterin avulla. 
Vanhemman naisen 

ruumis löydettiin 14. 
maaliskuuta Nakkilan 
Palojoesta, noin ki-
lometrin päässä kun-
nan keskustasta Poriin 
päin.
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Tervetuloa Kirpputori Näppärään 
Nakkilan kirkon vaiheille! Kauppatie 3
puh. 044 999 0231, kirpputorinappara.com

ti-pe 10-18, 
la 10-15, 
su-ma suljettu

Rauhallista Pääsiäisen aikaa kaikille!

Nyt tavarat näppärästi rahaksi!
Kevät tarjous myyntiloosseista 45€/5vko
Pääsiäisenä 3.- 6.4. olemme suljettu!
Ti 7.4. palvelemme normaalisti 10-18!

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

  Laakerit teollisuudelle ja maa-
   taloudelle 
  Voimansiirtotuotteet (kiilahihnat, 
   hihnapyörät, rullaketjut, ketju-
   pyörät) 
  Akselitiivisteet
  Kiinnitystarvikkeet 
  Varaosat amerikkalaisiin autoihin

KONE JA LAAKERI 
LAHTI KY

 Rauhallisella paikalla Lapin keskustassa    Oma autokatospaikka 
 Varaa omasi ja saat vaikuttaa asuntosi sisustukseen

Lisätiedot/varaukset:

0400 128 744
www.rakennuslappi.fi 

Vielä vapaana 
kaksio ja kolmio!

AsAs  OyOy  MiharinriviMiharinrivi

  3 h+k+s+khh, 80,5 m2 vh. 191.600€    2 h+k+s+khh, 66,4 m2 vh.162.700€

RAKENNUS LAPPI OY

JOKA PÄIVÄ
pizzat ja kebabit
LOUNASAIKANA 
KLO 11-14 6€

Tervetuloa
avoinna 9.30-21

Kiukaisten
Kebab Pizzeria
puh. 041 7015371
Eurakoskentie 25
27400 Kiukainen

KEVÄTSIIVOUKSET 
YRITYKSILLE

JA
KOTITALOUKSILLE!

MUISTA KOTITALOUS-
VÄHENNYS!

Harjusiivous OyHarjusiivous Oy
0400 431252 Avoinna ma-pe 7-16

Rami Ojanen 040 712 9413
Keskustie 24, Kauhajoki as
info.kauhajoki@ikh.fi 

Ostetaan nuoria 4-vetoisia 
traktoreita vm. 2002-2012 alle 
4000 h ajettuja käteisellä, lu-
nastamme myös loppuvelan.
Lisäksi ostamme Kunnossa olevia 
Ford-traktoreita 5000, 5600, 6600, 
6700, 7000 ja 7600
Rami Ojanen 
040 712 9413
rami.ojanen@ikh.fi 

Matkustaminen Latvi-
aan on melko turvallista 
normaalia varovaisuutta 
noudattaen. Auto- ja tas-
kuvarkauksia on paljon, 
joten kaikenkattava mat-
kavakuutus on tarpeen. 
Edustusto suosittelee 
erityistä varovaisuut-
ta liikuttaessa ulkona 
öiseen aikaan. Taksin 
käyttö yöllä johtaa har-
millisiin ongelmati-
lanteisiin. Matkailijal-
la tulee olla mukanaan 
maahan saapuessaan ku-
vallinen henkilökortti tai 
passi, ajokortti ei riitä.

Pääkaupunki

Riika on Latvian pää-
kaupunki. Se sijaitsee 
Itämeren rannalla, Dau-
gavajoen (Väinäjoen) 
suulla. Kaupunki on tär-
keä alueellinen satama-
kaupunki ja teollisuuden 
keskus. Riika on myös 
Baltian maiden väkilu-
vultaan suurin kaupun-
ki. Väkiluku on kuiten-
kin pudonnut jatkuvasti 
Latvian itsenäistymisen 
jälkeen (1991: 910 000, 
2000: 764 320, 2013: 
696 618 ). Noin 42,6 
prosenttia Riian asuk-
kaista on kansallisuudel-
taan latvialaisia, venä-
läisiä on 39,8 prosenttia, 
valkovenäläisiä 4,1 pro-
senttia, ukrainalaisia 3,7 
prosenttia, puolalai-
sia 1,9 prosenttia, loput 
muita kansallisuuksia

Neuvostoliiton ha-
jottua Riiasta tuli 17. 
syyskuuta 1991 jälleen 

itsenäisen Latvian pää-
kaupunki. Vuonna 2004 
Latvia liittyi NATOon 
ja Euroopan unioniin. 
Vuoden 2014 alussa ra-
hayksiköksi tuli euro. 
Riian kansainvälinen 
lentoasema on airBalti-
cin kotikenttä ja Baltian 
maiden suurin lentoase-
ma. Useimmat Latvian 
kansallisista valtateis-
tä alkavat Riiasta. Kan-
sainvälisistä maantie-
reiteistä merkittävimpiä 
ovat eurooppatiet E22, 
E67. Via Baltica, ja E77 
kulkevat myös Riian 
kautta tai ohi.

Riian rautatieasemal-
ta liikennöidään sekä 
lähi- että kaukoliiken-
teen junilla. Kansainvä-
listä henkilöliikennettä 
on erityisesti Venäjälle, 
mutta myös Viron rajal-
le ja Daugavpilsin kaut-
ta Liettuaan ja ainakin 
kesäkaudella Valko-Ve-
näjälle. Kansainvälisen 
liikenteen odotetaan li-
sääntyvän, jos Euroopan 
yhteisön Rail Baltica 
-ratahanke saa yhdistet-
tyä Baltian maiden ra-
taverkon nopeammal-
la yhteydellä Varsovaan 
2010-luvun aikana.

Nähtävää

Riian historiallinen 
keskusta on vuodesta 
1997 lähtien yksi Unes-
con maailmanperintö-
kohteista. Kaupunki 
on erittäin merkittävä 
sen laajan jugend-ark-
kitehtuurin takia, jota 

Unesco pitää vertaan-
sa vailla olevana koko 
maailmassa. Riian tär-
keimpiä nähtävyyksiä 
on historialliseen kes-
kustaan kuuluva Riian 
vanhakaupunki, jossa 
on paljon historiallisia 
kortteleita ja jonne on 
vuosisatojen kuluessa 
noussut useita korkeita 
kirkkoja. Riian tuomio-
kirkko, jonka arkkiteh-
tuuri yhdistelee muun 
muassa varhaisgotiik-
kaa ja barokkia, raken-
nettiin vuoden 1211 jäl-
keisen vuosikymmenen 
aikana. Se on Baltian 
maiden suurin kirkko. 
Pyhän Pietarin kirkko 
on 123 metrinen raken-
nus, jonka ylätasanteelle 
voi nousta hissillä. Py-
hän Jaakobin katedraali 
edustaa arkkitehtuuril-
liselta tyylisuunnaltaan 
varhaisgotiikkaa.

Vanhankaupungin lä-
heisyydessä sijaitsee lu-
kuisia jugend-tyylisiä 
rakennuksia. Riiassa on 
monia tunnettuja auki-
oita, joista Rats Lau-
kumsilla sijaitsee Riian 
nähtävyyksiin kuuluva 
Mustapäiden talo. Rii-
an keskustassa sijaitseva 
viiden hehtaarin laajui-
nen Vērmanes-puutarha 
on Riian vanhin julkinen 
puisto. Vanhassakau-
pungissa sijaitsee myös 
42 metriä korkea, vuon-
na 1935 pystytetty Va-
pauden muistomerkki, 
joka kunnioittaa Latvi-
an vapaussodan (1918–
1920) aikana kaatuneita. 

Lomalle Riikaan?

Poikki  e 4 
29100 Luvia 
040 723 7841

www.rakennushaapa-aho.fi 

VIISI HYVÄÄ SYYTÄ: Lämpö, yksilöllisyys, 
äänieristys, tunnelma, luote  avuus

MEILTÄ SAAT AINA ILMAI
SEN MITTAUS  JA ARVI
OINTIKÄYNNIN SEKÄ KIR
JALLISEN TARJOUKSEN.

Kysy tarjous:
Veikko Haapa-aho

040 723 7841

Teemme myös katto- ja ulkoverhousremontit
facebook.com/kattoremontit

AUTOMAALAAMO 
M.L. AUTOMAALAUS

Juustokivenkatu 8, Harjavalta

044 927 2632

• maalaukset
• lasinvaihdot
• katsastusremontit 
• yms.

Ryhmäkuvassa Taageperan jugendtyylisen linnan edustalla.

Historiallista kodikkuutt Taageperan linnassa.

NYT ON UUSIEN NYT ON UUSIEN 
IKKUNOIDEN AIKA!IKKUNOIDEN AIKA!

MAAHANTUOJA: 
Covire Oy, Nakkila

Puhelin 0500 597 259
www.turist.fi/ikkunamaailma

Mittojen mukaan uusiin ja 
vanhoihin rakennuksiin!

Pyydä ilmainen hinta-arvio!
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Senioriyrittäjien koulutus- 
ja tutustumismatka Latviaan

Jatkoa numerosta: 1/2015

Pohjan Pojat

Joulukuussa 1918 puna-
armeijan joukkojen ol-
lessa enää 30 kilometrin 
päässä Tallinnasta, Suo-
messa muodostettiin kaksi 
vapaaehtoisjoukkoa osal-

listumaan Viron vapausso-
taan. Hans Kalmin kokoa-
ma 2300 miehen rykmentti 
Pohjan Pojat saapui kau-
punkiin tammikuussa, jos-
ta joukko-osaston matka 
jatkui lopulta aina Pohjois-
Latviaan asti. Tutustuttiin 
Pohjan Poikien sankarilaat-
taan, heitä kaatui sotaretken 

aikana 116 joiden kaikkien 
nimet on kaiverrettu Valgan 
kirkon seinällä sijaitsevaan 
sankarilaattaan ja haavoit-
tuneita oli 214 sotilasta. 

Taageperan linna

Matka jatkui Eestin puo-
lella, tutustuttiin Taagepe-

ran linnaa, joka on erityi-
nen paikka, tyylikkyys ja 
maalaismiljöö, historia ja 
nykypäivä, mahtavan ju-
gendtyylisen linnan raken-
nutti omaksi asuinpaikak-
seen Hugo von Stryk yli 
sata vuotta sitten. Vuonna 
2003 linnassa avattiin ho-
telli ja kodikas 40-paik-

kainen à la carte -ravin-
tola. Paikkaan oli samana 
päivänä tulossa suomalai-
set häät eli eestin kielel-
lä ”pulmat”. Matka jatkui 
Halingaan, missä lounas-
timme tutulla suomalais-
ruualla. Tallinnan kautta 
Vikingin laivaan, jossa Ilo-
na Wessman kertoi ”Yri-

tyskummitoiminnasta” ja 
Aimo Siitonen luennoi 
”Ajankohtaista yrityksen 
sukupolvenvaihdoksesta”, 
kotiin tultiin yöksi, kiitos 
matkasta Erkki Heinosel-
le.

J Virtanen

Taageperan linnan rakennutti omaksi asuinpaikakseen Hugo von Stryk yli sata vuotta sitten. 
Rouvat Räikkönen ja Wessman nauttivat tyylikkäästi linnan historiasta ja nykypäivästä.

Taageperan linnassa on alkamassa ”pulmat”.

voi nauttia Latviassa kasva-
tetuista ainesosista valmis-
tetuista aterioista. Pitäkää 
mielessänne kansanluokan 
ravintolaketjun nimi Lido 
– se on se oikea paikka siitä 
varmistumiseksi, että latvia-
laiset tykkäävät syödä hy-
vin ja että he ovat ottaneet 
omaksensa sekä Saksasta 
peräisin olevat täytetyt letut 
”Komm Morgen Wieder!” 
että kaukasialaisen šašlikin 
ja venäläisen kylmän keiton 
piimän ja punajuurten kera.

Tarkkuutta ja 
varovaisuutta
Suhtaudu varauksellisesti 
satunnaisiin tuttavuuksiin, 
joita tapaat kadulla, vältä 
epäilyttävää kaupantekoa 
tai liiketoimintaa. Tarkista 
aina hinta ennen tilauksen 
tekemistä ravintoloissa ja 
muissa huvittelupaikoissa, 
sinun tulee olla selvillä siitä 
mitä tilaat ja että tiedät tilaa-
masi tuotteen tarkan hinnan 
ennen kuin teet tilauksen.

Ravintoloissa on suositel-
tavaa maksaa tilaus käteisel-
lä, euroina jokaisen tilaus-
kerran jälkeen sen sijaan, 
että maksaisit kaiken yh-
dellä kertaa illan päätteek-
si. Mikäli kuitenkin mak-
sat luottokortilla, tarkista 
laskun loppusumma ennen 
maksamista. On oman etu-
si mukaista vaatia kuitti tai 
dokumentti, joka vahvistaa 
maksun. Käytä sellaisia tak-
seja, jotka väriltään ja mer-
kinnöiltään on tunnistetta-
vissa takseiksi. Pidä huolta 
matkatavaroista ja varo tas-
kuvarkaita. Matkailijoita 
varten on 24-tunnin palve-
lunumero +371 220 33 000.

J Virtanen

Riian linnassa toimii Latvi-
an historian museo ja presi-
dentin kanslia.

Suomen suurlähetystö si-
jaitsee osoitteessa Kalpaka 
bulvaris 1, lähellä Radis-
son blue hotellia. Riian sy-
dämessä muutama kymme-
nen askelta Vanhasta Riiasta 
Daugava-joen rannalla, Rii-
an linja-autoaseman ja rau-
tatieaseman vieressä. Lähel-
lä stalinistista arkkitehtuuria 
edustavaa 21-kerroksista 
Tiedeakatemian rakennusta 
löytyy ainutlaatuinen näh-
tävyys – Riian keskustori, 
joka on yksi Itä-Euroopan 
isoimpia. Se toimii yhä, to-
rilla käy päivittäin 80-100 
000 ihmistä. Tori on hyvin 
suosittu ostospaikka. Sieltä 
saa melkein kaikkea, sekä 
Latviassa kasvatettuja ja 
maanviljelijöiden valmista-
mia tuotteita että eksoottisia 
hedelmiä ja teollisuustuot-
teita.

Syödään hyvin

Tuoreita ja savustettuja ka-
loja, erilaisia lihatuottei-
ta, tuoreita ja marinoitu-
ja vihanneksia, hedelmiä, 
marjoja, maitoa ja juustoa, 
ekologista ruokaa, aitoa 
maaseudun leipää, hunajaa 
– näin laaja tuotevalikoi-
ma on saatavilla ainoastaan 
Riian keskustorilta. Valmii-
ta tuotteita on mahdollista 
maistaa paikan päällä. To-
rilta on mahdollista ostaa 
paikallisten käsityöläisten 
tuotteita – käsintehtyjä vil-
lasukkia, huiveja, hattuja 
sekä muita hyödyllisiä esi-
neitä ja matkamuistoja. Li-
säksi hinnasta voi tinkiä! 

Pārdaugavassa, Kaln-
ciems-kadun korttelissa si-
jaitsee ruokala Māja, jossa 

Valgan kirkon seinällä olevaan Pohjan 
Poikien sankarilaattaan on kaiverrettu  
116 kaatuneen nimet.
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SÄHKÖ LUOTONEN OY
Kuusitie 5, 28400 Ulvila

Puh. 0400 527 243

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!
Heinox-Hormit Oy

 TERÄSSISÄPIIPUT
 PIIPUNSADESUOJAT

 RAKENNUSPELTITYÖT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

PUU- JA RAUTATYÖ SUNDELIN
Alamäentie 88, 28260 Harjunpää
02 539 0805, 0500 321133, fax 02 539 0865

huippu suosituthuippu suositut

Rompe-päivätRompe-päivät
Jälleen huhtikuussa 2015Jälleen huhtikuussa 2015
la 18.4.  ja su 19.4. klo 9-16la 18.4.  ja su 19.4. klo 9-16

Kokemäen PeipohjassaKokemäen Peipohjassa
Tuohitori kirppiksen pihassa.Tuohitori kirppiksen pihassa.

Piha täynnä myyjiä!Piha täynnä myyjiä!
Kirpputorin pihalla myydään Kirpputorin pihalla myydään 

makkaraa ja lettuja.makkaraa ja lettuja.

paikkavar. 02 546 7227paikkavar. 02 546 7227
tervetuloa!tervetuloa!

www.tuohitori.netwww.tuohitori.net

Monimerkkikorjaamo
kaikille merkeille

RENGASPALVELUT

ÖLJYNVAIHDOT

MUUT ASENNUS-
JA KORJAUSTYÖT

JAKOHIHNAN
VAIHDOT

MÄÄRÄAIKAIS-
HUOLLOT

JARRU-
HUOLLOT

ILMASTOINTI-
HUOLLOT

SÄHKÖTYÖT

KATSASTUS-
PALVELUT

PAKOKAASU-
TESTIT

DIAGNOSTIIKKA-
PALVELUT

TUULILASIN 
VAIHTOPALVELUT

Sijaisautoisautoisauto

25€

(sis. polttoaine/
max. 50 km)

Auttaa myös tienpäällä 
vuorokauden ympäri

0€

TUTUSTU

6kk

Norm. 3,90/kk

Kysy lisää!

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

Pääsiäistarjous:

Kaikista 
yläosista

-10%

ouss:::::::::

ta
ta

%%

Pääsiäis

Ka
yl

-1-1

SILTATIE 6, HARJAVALTA SILTATIE 6, HARJAVALTA 
(02) 674 2530(02) 674 2530

Tervetuloa laadukkaille, iloisille kaupoille!Tervetuloa laadukkaille, iloisille kaupoille!

Pääsiäisen viettoon Pääsiäisen viettoon 
Keatonin kautta!Keatonin kautta!
NYT MYYMÄLÄ TULVILLAAN 
KEVÄÄN IHANIA UUTUUKSIA! 
Hyvät valikoimat farkkuja laatumerkeiltä!
Diesel
LevisLevis

MacMac
Very-niceVery-nice

Dr. Denim
Signal

MuotiliikeMuotiliike

Sandwich
Ze-ZeZe-Ze

M Y L LY

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

Tarjoukset voimassa ma-la 30.3.-4.4.2015, ellei toisin mainita.

779595
KG

TUORE LOHIFILEE
vakuumi, Norja
ERÄ, rajoitus 2 pkt/talous

KYMPPIMÄMMI
700 g (2,56 kg)

HK
Takuumurea naudanTakuumurea naudan
SISÄ- JA PAAHTOPAISTISISÄ- JA PAAHTOPAISTI

999595
KG

ÄMMI

117979
RS

Ilman korttia 3,99 pkt (7,99 kg)Ilman korttia 3,99 pkt (7,99 kg)

JUHLA MOKKA kahvi 
500 g (6,67/kg), 500 g (6,67/kg), 
myös tumma paahtomyös tumma paahto

-16 %1010€€
3 KPL3 KPL

rajoitus: 
1 erä/talous

adeJ
Eläincenter

www.jadecenter.fi 
Akselintie 1, Nakkila, 050 523 9328

KAIKKI 
TOIMINNASTAMME 
KIINNOSTUNEET 

JOUKOLLA MUKAAN, 
OSALLISTUJIEN KESKEN ARVOMME OSALLISTUJIEN KESKEN ARVOMME 

TUOTEPALKINTOJA.TUOTEPALKINTOJA.
 

Kahvitarjoilu! Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa!Tervetuloa!

Nakkilan koirakerho Nakkilan koirakerho 
kokoontuu Jadessa kokoontuu Jadessa 

22.4. klo 18 22.4. klo 18 
vuosikokouksen vuosikokouksen 

merkeissä.merkeissä.


