
AUTON AKUT
60Ah    60€
75Ah    75€
100Ah 110€

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

 Arkisin 8-17, la 9-14

Akku- ja työkaluasioissa palvelee
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ei
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Tuunaus ja kirpputorit:
Ompelijan unelma, s. 4

Äijäruokaa 
pääsiäispöytään, s. 5

Vieraita 
Austraaliasta, s. 8

PORTAAT
JA

KAITEET
p. 040 715 3029
www.portaat.fi  

Mika Vuorenmaa

Kohti  kevätt ä
Pagunett e viikko 

2-6.4.2013 
 kaikki ti lauskankaat

-20 %
MYYMÄLÄSSÄ USEITA
UUSIA ESILLEPANOJA

Purjerengasverhoja 
alk. 15€/kpl
 uusia kuoseja

ASTRA
yksivärinen pellava-
henkinen päiväpeite 

160x260  64€
240x260  83€
270x270  93€

laaaaaaavvvvvvvvaaaa-
ppeite 

Anti nkatu 27 , PORI  AVOINNA: Ma-Pe 11-18, La 10-15  www.porinvillajapeite.fi 

PIMENNYS-
             VERHO
Häiritseekö aamuaurinko nukkumistasi?

PIMENNYSVERHO POISTAA 
LÄPITUNKEVASTA VALOSTA 98%

Pehmeä kuin tavallinen kangas.

alk. 8,90€/m
Myös kuviollisia.

4 / keskiviikko 27.3.2013
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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Ilmestymispäivä on keskiviikko.

6.3.2013
27.3.2013
17.4.2013
1.5.2013

Kiukaisissa jakelu seuraa-
vana viikonloppuna!

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

Painos: n. 32 000 kpl

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

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

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

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

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:

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

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.

0500 597 259/
COVIRE OY

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

sataeuro@jippii.fi 

€

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistot

Viestintä, mainonta

**********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 
MeilläPALVELLAAN-
palstalla: 
1 palsta x30mm: 35€
1x20 mm: 25€
2x30 mm: 60€
Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%. 

 

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

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

TAPAHTUMIA

15.5.2013
29.5.2013
12.6.2013
4.7.2013

Harjavalta

Virtaa halki vainioiden 
- Kokemäenjokilaakson 
historiaa käsittelevä näyt-
tely
25.-28.4.2013 Emil Ce-
dercreutzin museo. Koke-
mäenjokilaakson historiaa 
käsittelevä näyttely

SPR Omaishoitajien tuki-
toiminta
17.4.2013 klo 14Seura-
kuntasali. Luento ”Elämää 
muistisairaan kanssa”. Toi-
minta on avointa ja maksu-
tonta omaistaan tai läheis-
tään hoitavalle.

Kokemäki

Talvirieha Salonpäässä
30.3.2013 klo 12 Salon-
pään alue. Pilkkikisa lapsil-
le 1h palkinnot 3 parhaalle. 
Moottorikelkkailua, hiihto-
reitti, poni ratsastusta, lap-
sille tarjotaan mehua.

Senioritanssikurssi alkaa
3.4.2013 klo 17 Vanha Yh-
teiskoulu, peilisali. Oh-
jaajana toimii senioritans-
sikouluttaja Marja-Liisa 
Mäki. 

Valokuvia
8.-26.4.2013 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Valoku-
via. Tapani Hellman.

Nakkila

Avoimet maastojuoksut 
2.4.2013 klo 18 Nakkilan 
liikuntakeskuksen maas-
to. Nakkilan Viren avoimet 
maastojuoksut. 

Junior Juoksukoulu
7.4.-5.5.2013 Nakkilan lii-
kuntakeskuksen maasto. Ju-
nior juoksukoulussa opetel-
la ja kehittää monipuolista 
juoksuosaamista. 

Avoimet maastojuoksut
8.4. ja 15.4.2013 klo 18 
Nakkilan liikuntakeskuk-
sen maasto. Nakkilan Viren 
avoimet maastojuoksut.

Pori

Perhosia 
26.3.-28.4.2013 klo 18 Sa-
takunnan Museon kahvila. 
Luonto- ja valokuvauksen 
harrastaja Pirkko Liljan va-
lokuvia. Näyttely on esilllä 
Kahvila-ravintola Museossa.

Konehuollon peruskurssi
27.3.2013 klo 8:30 WinNo-
va Porin tekniikan yksikkö. 
Terveystempaus WinNo-
van Porin tekniikan yksikön 
opiskelijoille. 

Veroilta Porissa - Asumi-
sen verot
27.3.2013 klo 18 Porin 

T:mi
Petri Luotola
0400 125 303

Jätekaivojen
tyhjennykset

Jätehuolto

Autohajottamot

Yliopistokeskus, audito-
rio 125. Veronmaksajain 
Keskusliiton Porin seudun 
paikallisyhdistys järjestää 
neuvontatilaisuuden. 

Luento kiusaamisyrityksen 
tai väkivallan uhan torju-
miseksi henkisin keinoin
27.3.2013 klo 18 Söörmar-
kun koulu. Söörmarkun 
koulun vanhempainyhdis-
tys järjestää tulevien tai 
nykyisten koululaisten van-
hemmille.

Maiju Lassila Porissa
27.3.2013 klo 19 Sata-
kunnan Kansan Kansanto-
ri. Professori Panu Rajala 
luennoi aiheesta ”Kuinka 
Lassilasta tuli Rantamala”? 
Ohjaaja Juha Hurmeen ot-
sikkona on ”Untolan synty 
kirjailijana Porissa”.

Kirjailija Rosa Liksom 
vierailee
27.3.2013 klo 19.15 Po-
rin pääkirjaston kokousti-
la. Kirjailija Rosa Liksom 
vierailee Porin pääkirjaston 
kokoustilassa. 

Ooppera livistää vapaalle
27.3.2013 klo 21 Kulttuu-
rikulma. Oopperaa rennolla 
otteella. Mukana menos-
sa Porin Oopperakuoro ja 
Palmgren-konservatorion 
Ooppera-ensemble feat. 

Porin perinteiset pääsi-
äismarkkinat
30.3.2013 klo 9 Porin 
Kauppatori ja ydinkeskus-
tan kävelykatu, Yrjönka-
tu, Promenadi ja siihen 
liittyvät Itäpuiston alueet. 
Satakuntalaisten ikiomat 
markkinat.

Pääsiäiskonsertti
30.3.2013 klo 18 Keski-
Porin kirkko. Perinteinen 
sarja 4. Jan Söderblom, 
kapellimestari, Kaisa 
Ranta, sopraano, Jorma 
Hynninen, baritoni, Porin 
Filharmoninen kuoro.

Teatteri Monikasvot 
esittää: Ihmisen osa
2.4., 4.4., 5.4. ja 6.4.2013 
klo 19 Porin seudun kan-
salaisopiston työväen-
opistotalon auditorio. Kari 
Hotakaisen tunnettuun 
romaaniin ”Ihmisen osa” 
perustuva Raila Leppä-
kosken näytelmädramati-
sointi.

Lasten liikuntamaa
7.4.2013 klo 15 Po-
rin Karhuhalli. Vapaa-
ta, vauhdikasta ja moni-
puolista perheliikuntaa 
Karhuhallissa sunnuntai-
iltapäivisin. Toiminta on 
valvottua. 

Krista L, 2013

- Enkö ole sata kertaa sanonut, että olet jo niin 
  iso poika, että osaat mennä karhupatsaalle 
  kakkimaan!

TIPUTELLEN
Fiat Ducato Diesel  vm. -89, rekistöröity 9:lle,  

makuutilat 4-5 henkilölle.
Covire Oy, p. 0500-597259

MYYTÄVÄNAMYYTÄVÄNA
HP. 3800,-HP. 3800,-

FÖRSKOTTIVAPPULOUNAS
NOUTOPÖYDÄSTÄ

Menu: Suikalepaisti, lihapullat, savukala, 
kasvislisuke, salaatit ym. +jälkkäri

Matomäen koululla 
su 28.4. klo 12 ja 14

Liput ennakkoon:
aikuiset 17 €, lapset 8 €

Nakkilan Kirjakaupasta tai 
050-3261844/Mia Kuusinen

Tervetuloa!
Matomäen koulun tukiyhdistys ry

Perussuomalaisten piiritoi-
mikunta päätti pitää piiriko-
kouksen Nakkilassa 21.4., 

Satakunnan 
PerussuomalaistenPiirikokous 
Nakkilassa 21.4.2013

paikkana on Lydia Putto-
nen-sali Nakkilan koulu-
keskuksessa Porintiellä.

Nakkilassa on toiminut 
Perussuomalaisten vireä 
osasto vähän yli vuoden 
aikaa, siksi tämä on suuri 
kunnia nakkilalaisille.

J Virtanen

POLTTOPUIDEN TEKOA 
ASIAKKAAN TARPEISTA 
ASIAKKAAN KOTONA.

Mobiili-alustaisella 
Pilke Master 36 
koneella, 
ei matkakuluja,
pienemmätkin 
erät pilkotaan.

Jalkapatikka Oy/0400-484114

RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

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

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

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

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

MYYDÄÄN
käytetty
MAALÄMPÖPUMPPU 
Kompressori on rikki.
Hp. 150 €
Puh. 0500 597 259

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

a)a)
kkio)kiio))
)))
ki )kki ))

Kauniit huvilat Selkämeren rannalla 
tarjoavat mainiot puitteet lomailuun, 
perhejuhliin, majoitukseen ja edustus-
tilaisuuksiin ympäri vuoden. 

Tervetuloa Eurajoen Kuivalahdelle.

Tervetuloa Rantahelmeen
Tiedustelut ja varaukset:
Puh. 040 559 0254, www.rantahelmi.fi

Sillantaantie 12 A, 23800 LAITILA

0400 470 803
www.htg-asfaltti.com

Omakotitalojen piha-asfaltoinnit

ASFALTTI OY

Yves Rocher - Yrjönkatu 11, 28100 Pori,  puh. (02) 641 0778
avoinna ark. 9-17 ja la. 9-14

Varaa aikasi pian!
Tarjous voimassa 26.4. asti.

Piristä itseäsi kevään kynnykselläPiristä itseäsi kevään kynnyksellä
Kosmetologiopiskelijamme Kosmetologiopiskelijamme 
tekevät edullisia meikkejä tekevät edullisia meikkejä 
sekä käsihoitoja ja auttavat sekä käsihoitoja ja auttavat 
löytämään juuri sinulle löytämään juuri sinulle 
sopivat kevään raikkaat sopivat kevään raikkaat 
värisävyt! värisävyt! 

Keväinen
päivämeikki

(norm. 30,-)10€
Kädet kauniiksi!

Käsihoito
.

(norm. 40,-)15€

Hemmottele itseäsi
kevään upeilla 
liiviuutuuksilla!

Hemmottele itseäsi
kevään upeilla 
liiviuutuuksilla!

H lH lH l

Kauppatie 2, Nakkila, Wanha-Pankki
Ti-pe 10-17, la 9-13, ma sulj. puh. (02) 537 4004

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

Kahvitarjoilu!
Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!
Tervetuloa!Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!HHH
kkk
lllll

H

KauneuspäiväKauneuspäivä
ke 3.4.2013ke 3.4.2013Kauneuspäivä
ke 3.4.2013

2929..9595

HEITETÄÄN YHDESSÄ HYVÄSTIT 
TALVIUNILLE, KEHON KOHMEUDELLE 

JA IHON ALAKULOLLE.
TULE TESTAAMAAN IHOSI KONEELLISELLA 
IHOANALYYSILLÄ  klo 17 alkaen:
- ilmainen kosteus- ja rasvapitoisuuden
  mittaus ihoanalyysillä 
- energiaa ja hyvää oloa
- tuotepaketin arvonta osallistujien kesken
- Orifl amen tuotelahja

Kuvan
liivit

p

vitriini@askarteluliike.fi 

Torin laidalla

Yrjönkatu 10C, Pori, puh. (02) 641 1122

Av. ma-pe klo 10-17 ja  la klo 10-14 

www. askarteluliike.fi 

SUURI KEVÄTALE!
Kaikki
maalit
Intialaiset
helmet 

Paljon muita alennuksia 20-50%

 -20%

 -50%

Klikkaa:
best1.fi

Nakkilan Perussuomalaiset ry.
KEVÄTKOKOUS

Sunnuntaina 21.4.2013  klo 16.00
Paikka:  Savikon liiketalo, Juttutupa

Savikontie 1, Nakkila

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Piirin Puheenjohtaja Seppo Toriseva  paikalla.

Nakkilan  Perussuomalaiset ry:n hallitus.

Kokemäen Perussuomalaiset ry. 

KEVÄTKOKOUS
Pidetään SPR:n Ystäväkamarilla Tulkkilantie Kokemäki

Sunnuntaina 7.4.2013 klo 17.00
Piirin edustaja Varakansanedustaja

Laura Huhtasaari paikalla.

Kaikki tervetuloa paikalle !

Koulukeskuksen rannassa 
Harjavallassa järjestetään 
tänä vuonna 22. Karmarock 
aiempien vuosien tapaan 27. 
heinäkuuta.

Karmarockin Ystävän 
50 euron Kausikorttieja on 
myynnissä rajoitettu määrä 

Karmarock taas heinäkuussa

huhtikuun loppuun asti. Li-
pun lisäksi hintaan kuuluu 
KarmaRock22 T-paita, jota 
ei voi muuten ostaa. 

Karmarockin kotisivujen 
mukaan esiintyjät julkais-
taan toukokuussa.  

Työtä Nuorille -kampan-
jan tarkoituksena on edis-
tää nuorisotakuun toteutu-
mista ja parantaa nuorten 
mahdollisuuksia työllistyä 
yrityksiin. Tavoitteena on li-
sätä tietoa yrityksen rekry-
tointiprosessia helpottavista 
palveluista sekä tuoda esiin 
nuorten työllistämisen etu-
ja yrityksen ja yhteiskunnan 
näkökulmasta. Kampan-
joinnin lisäksi tulisi raken-
taa kunnon mahdollisuudet 
työllistämiseen.

Tilastot osoittavat, että 
työpaikat syntyvät pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin. 
Näissä pitäisi keventää työl-
listämisen esteitä esimer-
kiksi oppisopimusmallia 
kehittämällä. Nykyisestä 
työsuhteeseen perustuvasta 
mallista tulisi siirtyä koulu-
tussopimusmalliin, joka ei 
olisi sidonnainen työehtoso-
pimuksiin. 

Alle 30-vuotiaat nuoret 
työttömät Satakunnassa: ti-
lanne vuoden alussa: 2462 
ja nyt 2687.

Lähde: Satakunnan Yrittäjät

Työtä nuorille
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PÄÄKIRJOITUS

Anteeksi, anteeksi, ja anteeksi

Ministeri Heidi Hautala pyysi anteeksi, kun oli 
maksanut pimeitä palkkoja ja erosi hallituk-
sen harmaan talouden ministerivaliokunnasta, 
mutta jatkaa ministerinä. Anteeksipyyntö teki 
Ministerin pulmuseksi, mutta tavallisen kansa-
laisen anteeksipyyntö ei varmaan hetkauta vi-
ranomaista. 

Formula-kuljettaja Sebastian Vettel pyysi an-
teeksi, kun oli voittanut kisan Malesiassa. Sii-
nä ei ole mitään aihetta pyytää anteeksi, jos on 
kilpailun voittaja, niin on voittaja. En tiedä ke-
neltä hän pyysi anteeksi? Tallikaverilta vai tal-
lilta, kun oli ohittanut tallikaverinsa. 

Mäkihypyssä ei ole tarvetta pyytää anteeksi, 
jos on voittanut Suomen mestaruuden, mutta 
kun Anssi Koivuranta voitti mestaruuden ja 
häntä haastateltiin, niin hän kertoi mitä vai-
keuksia kaudella on ollut. Tämä on nyt tätä 
ja tätä, kun ei hyppy luista, mutta lopuksi hän 
kertoi, että onhan tämä nyt kuitenkin Suomen 
mestaruus. Kyllä Suomessa mäkihypyn ja yh-
distetyn taso on matalalla, mutta suomalainen 
voittaa aina. Mäkihypyn tasosta voisi kertoa 
sen, kun yhdistetyn miehiä on puolet kärki-
pään mäkihyppääjistä, eivätkä hekään ole lä-
hellä kärkeä omassa lajissaan.

Vanhemmat mäkihyppääjät Janne Ahonen ja 
Matti Nykänen ovat innostuneet tulemaan ta-
kaisin hyppäämään. Ahosen kohdalla varmaan 
onnistuukin tuleminen takaisin Suomen kärki-
kaartiin, siellä on tilaa. Nykäsen Matti on kyllä 
kova kaveri, ei pelkää uusia haasteita ja on lu-
vannut olla esihyppääjänä Sotzin olympialai-
sissa.

Mäkihyppääjien kohdalla pitäisi kaikilla Suo-
men mäkipaikkakunnilla alkaa nuorille hyp-
pykoulujen pito ja valita ammattivalmentajat 
näihin paikkoihin, kyllä suomalaisia hyviä val-
mentajia löytyy maailmalta. Yhteen aikaan oli 
kymmenkunta valmentajaa eri maissa. Pitäi-
si lopettaa kokonaan päävalmentajan pesti tai 
siirtää homma kokonaan kotimaahan. Ja jouk-
kueen kiertäminen ulkomailla on lopetettava, 
niin muutamassa vuodessa homma on taas 
hanskassa ja kunniaa alkaa tulla ja bodium-si-
joituksia.

J Virtanen

KESÄRENKAAT
 Uudet Kumhot
 Hyvät käytetyt
 Vanteita alu/teräs

 www.

HAJOTTAMO
.com

RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT

Sodan kokenut sukupol-
vi nautti, kun kaupasta 
rupesi saamaan kankai-
ta. Ei tarvinnut keksiä 
miten saisi vanhasta ai-
kuisen vaatteesta lap-
selle käyttökelpoista. Ja 
vielä suurempi ilo oli, 
kun kaupasta sai ostaa 
vaatteita, ei tarvinnut 
tyytyä kotitekoiseen.

Tämän päivän tuu-
naus, trashionismi tai 
millä nimellä sitä sitten 
kutsutaankin, on todel-
la järkevää. Vielä 50-lu-
vulla tehtiin vain yk-
sinkertaisesti vanhasta 
uutta. Sama asia. 

Vain mielikuvitus on 
rajana kun vanhat farkut 
muuttuvat hameeksi tai 
kassiksi tai patalapuksi. 
Tyttäreni oli onnellinen, 
kun sai aidot 60-luvun 
retroverhot opiskelija-
kämppäänsä. Ja verho-
jen lahjoittaja oli onnel-
linen, kun pääsi eroon 
kasasta vanhoja kankai-
ta.

Kukaan ei usko, että 
aidosta marimekon unik-
ko-kankaasta tehty kas-
sini on palvellut aikansa 
lapsen kesäshortseina!

TUUNAUS JA KIRPPUTORIT 
– OMPELIJAN UNELMA

Omatunto 
kolkuttaa

Nykyään hukumme ta-
varaan, kankaisiin, vaat-
teisiin. Niitä on kaikki 
paikat täynnä. 

Ulkomailta tuodaan 
halvalla. Ei kannata teh-
dä itse, kun kangas on 
usein kalliimpaa, kun 
yhden sesongin alevaa-
te. Ja jostain kumman 
syystä sitten harmittaa, 
kun ekan pesun jälkeen 
vaate repsottaa, vetoket-
ju on rikki ja napit irtoa-
vat. Viimeistään silloin 
omatunto kolkuttaa, kun 
media tuo esille lapsi-
työvoiman käytön länsi-
maisten merkkiketjujen 
vaatteiden tuotannossa. 

Jos auto hajoaa, se vie-
dään korjaamolle, kun 
kenkä hajoaa, viedäänkö 
se suutarille? Jos omaa 
hankalan koon jalat ja 
joskus onnistuu löytä-
mään todella hyvin jal-
kaan sopivat kengät, niin 
kyllä minä ne suutaril-
le vien. Tiedän nimit-
täin tosi hyvän suutarin. 
Tämän talven olen kul-
kenut kengissä, johon 

suutari laittoi uudet puo-
lipohjat ja kantalaput. Ei 
minua haittaa, että alen-
nusmyynnistä sain ne 
kengät 29€:lla ja mak-
soin suutarille 30. En 
olisi kaupasta tuolla ra-
halla saanut uusia yhtä 
hyviä. Sitä paitsi, hyö-
ty on kolminkertainen: 
minä sain jatkoaikaa hy-
ville kengille, suutari sai 
työtä ja vielä yhteiskunta 
yrittäjältä verot.

On todella erittäin luon-
toystävällistä käyttää van-
haa ja kierrättää. Tekipä 
sen sitten omia vanhoja 
korjaamalla tai hankki-
malla kirpputorilta jon-
kun toisen hylkäämiä 
vaatteita tai tavaroita. Jo-
kainen hylätty vaate, joka 
tuodaan kirpparilta kotiin, 
on pois jätteestä. 

Kannattaako 
maksaa
Jos et ole varma ompe-
lutaidostasi, voit kat-
sella löytyisikö kansa-
laisopiston tarjonnasta 
ompeluryhmää. Sinne 
vain ennakkoluulotto-
masti mukaan tekemään. 

Ei kaikkea tarvitse teh-
dä uusista kankaista. Jos 
oma peukalo on keskel-
lä kämmentä tai et satu 
omaamaan ompelutai-
toista ystävää, löytyy 
ompelijoita, jotka teke-
vät myös korjausom-
pelua. Turha harmitella 
muuten käyttökelpoista 
takkia, mutta kun se ve-
toketju on rikki. 

Joskus toki tulee mie-
leen, että kannattaako 
maksaa. Ei ompelija-
kaan työtä tee ilmaisek-
si. Vetoketjun ompelu on 
nopea puuha. Kokonaan 
toinen asia on sitten se, 
että vanha vetoketju pi-
tää ensin purkaa. Sama 
kuin tapetoiminen. Kyl-
lä ne uudet tapetit no-
peasti saa seinään, mut-
ta vanhojen tapettien 
repiminen ja muut en-
nakkotyöt vievät kolme 
kertaa kauemmin. Kirp-
parilöydöissä ja vaatteen 
korjaamisessa on omat 
haasteensa. Ompelija 
kiittää, jos vaate on pes-
ty, kun se tuodaan kor-
jattavaksi. Tosin jotkut 
pesu- tai huuhteluaineet 
saavat hajusteherkän tai 

astmaattisen ompeli-
jan toivomaan, että olisi 
lämmin kesäpäivä ja ik-
kunaa voisi pitää auki.

Apinannahka-
takki
Kamalin korjauskoke-
mus, joka omalle kohdal-
leni on osunut, on ollut 
60-luvulla teetetty juhla-
jakku. Materiaalina api-
nannahka! Jakkuun piti 
vain vaihtaa nappi ja kor-
jata vähän vuorin repey-
tymää. Helppo homma 
sinänsä. Mutta kun jakun 
käyttäjä oli käyttänyt ha-
juvettä, joka siten oli tart-
tunut vaatteeseen, niin 
lemu oli valtava. Onneksi 
sellaista ei varmasti enää 
ikinä joudu kokemaan. 
Pölyisyydessä toki ihanat 
pehmeät untuvatakit ovat 
omaa luokkaansa. Näin 
pääsiäisen aikaan toki voi 
sitten käyttää ne irtohöy-
henet lasten virpomisvit-
soihin.! Kierrätystä !

Muoti on varmasti 
syntynyt vaihteluntar-
peesta. Hameen helman 
pituus vaihtelee ja jos-
kus pidetään olkatoppa-
uksia. Pitkästä hameesta 
saa helposti lyhyen. Ly-
hyttä voi sitten pidentää 
tyllillä tai pitsillä. Mikä 
nyt sattuu olemaan muo-
tia. Pariisin catwalkeilla 
näkyi tänä keväänä nai-
silla pitkiä jakkuja, jot-
ka olivat kuin kahdesta 
miesten takista yhdis-
tettyjä. Ja myös liivejä, 
jotka olivat kuin mies-
ten puvuntakkeja, vain 
ilman hihoja. 

Pitsi on muotia, katso 
vaikka ketä televisioe-
siintyjää. Minulla onkin 
juuri sopivasti kaksi jä-
tesäkillistä vanhoja tut-
tavantuttavan roskiin 
aiottuja verhoja varas-
tossa! 

Pakko tunnustaa; olen 
minä kahdelle morsia-
melle tehnyt hunnun-
kin verhokankaasta. 
Puhumattakaan niistä 
lukemattomista näytel-
mä- ja lastenjuhlaprin-
sessaunelmista jotka on 
tehty milloin mistäkin.

Mitään ei saa koskaan 
heittää hukkaan. Aika ta-
varan kaupittee… sanoi 
entinenkin likka!

RN, ompelija ja opettaja

Klikkaa: best1.fi

Nyt myös 
netissä!

 

 

 
 

JUNIOR JUOKSUKOULU ALKAA 7.4.2013 
 

Lasten ja nuorten juoksukoulu järjestetään Nakkilan liikuntakeskuksen 
maastossa sunnuntaisin kello 14.00 - 15.00. Junior juoksukoulun kesto 

on viisi kertaa 7.4., 14.4., 21.4., 28.4. ja 5.5.2013. 
Valmentajina/ohjaajina toimivat Nakkilan Viren koulutetut valmentajat 
ja ohjaajat. Lisätietoa juniorjuoksukoulusta www.juoksukoulujunior.fi. 

Ilmoittautuminen: 
www.nakkilanvire.fi paula.nurmi@dnainternet.net p.050-9114660 

 

MAASTOJUOKSUT 
 
Nakkilan Viren avoimet maastojuoksut starttaavat tiistaina 2.4.2013 klo 

18.00 Nakkilan liikuntahallin maastossa. 
Ilmoittautuminen alkaa klo 18.oo Liikuntahallin aulassa. 

Sarjat 5–vuotiaista ylöspäin. 
 

Jatkossa maastojuoksut kisaillaan 
maanantaina 8.4.2013 

maanantaina 15.4.2013 
maanantaina 22.4.2013 

maanantaina 29.4.2013 Nakkilan kunnan avoimet 
maastojuoksumestaruuskilpailut. Sarjat myös aikuisille! 

Kaikki maaliin juosseet palkitaan! 
Lisätiedot: Jarkko Kujamäki 044-3775001 

La 4.5.2013 Maastojuoksut ja sisumaastot 9-15 v. Porissa 

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!



5

Bestseller 4/2013

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

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

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

Ammattimies säästää kustannuksissa!

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

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

vesieristys-
sertifikaatti

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

rami.salo@netti.fi 

Porin parveke- 
ja terassilasitus

Asennuspalvelu Jukka Halme
p. 0400 324 857

MAALAUS AMI
Ami Granö

Kaijalantie 16, Pori
0400 590 295

amig@kolumbus.fiKAIKKI
MAALAUS- 
JA REMONTTITYÖT

RemonttipalveluRemonttipalvelu

R. Rantala KyR. Rantala Ky
SISÄ- JA ULKOREMONTIT

AITOJEN TEOT YM.
045 848 3882045 848 3882

risto.rantala58@gmail.com Rakentajan palstan 
kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€. 
2 palstaa x30 mm: 60€. 
Hintoihin lisät. alv 24%. 

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

Porin Karaokemestarit 2013 
Alkukilpailut pidettiin 15.2.-16.3.2013 välisenä aikana 
Porin ja ympäristön 17 Karaokepaikassa, joista valittiin 
fi naalin yksi Nainen ja yksi Mies. Osaa otti yhteensä 249 
laulajaa, joista naisia 119 ja miehiä 130. Karaoket laulet-
tiin suomen kielellä.

Finaalit pidettiin Ulvilassa Cactus Ravintolassa, mistä 
palkitut voittajat selvisivät seuraavasti: 

1. Tero Niemenen & Sanna Virtanen
2. Mikko Viheriäkoski & Emilia Halme
3. Jarkko Mattila & Niina Saarinen

J Virtanen

Äijäruokaa 
pääsiäispöytään

Lassin lammas

1. Osta kotimainen lampaan viulu
2. Pistele ympäri viulua n. 30 reikää ja paina jokai-

seen kuorittu valkosipulin kynsi
3. Hiero viulun pintaan (myös alapuolelle) grillimaus-

tetta
4. Kiedo viulu esim. folioon ja anna maustua kylmäs-

sä yön yli

5. Laita folioon kiedottu viulu uunipellille ja paista 
noin 200 asteisessa uunissa 2-4 tuntia koosta riip-
puen (n. tunti/kilo)

Lassi suosittelee viulun kaveriksi pääsiäispöytään pe-
runamuusia (ei pussista vaan ihan oikeista perunoista), 
vihanneksia ja kermakastiketta, johon on lisätty tilkka 
lampaan paistinlientä ja pikkuporkkanoita.

Porin Teatterin monipuo-
linen syysohjelmisto antaa 
jälleen hyvän syyn hengäh-
tää ja nauttia teatterin taian-
omaisesta kyvystä kertoa 
tunteisiin vetoavia tarinoi-
ta. Syksyn ohjelmisto tarjo-
aa niin klassikkomusikaa-
lia perinteisestä teatterista 
nauttivalle kuin improvisaa-
tiotaidetta trendikkääseen 
makuun.  

Näytäntökausi avataan 
7. syyskuuta Pienellä näyt-
tämöllä, jolloin irti pääs-
tetään tikahduttavan haus-
ka, miesten ja naisten eroja 
ruotiva yhden miehen show 
LUOLAMIES. Tässä Rob 
Bakerin kirjoittamassa, 
lämmöllä ja suurella sydä-

mellä toteutetussa ilotte-
lussa perehdytään naisen ja 
miehen luontaiseen roolija-
koon 

- aina luola-ajoilta lähtien. 
Luolamiehenä hurmaa Porin 
Teatterin näyttelijäkaartiin 
syksyllä liittyvä Ilkka Aro.

Pienellä näyttämöllä en-
si-iltaa juhlitaan myös  13. 
syyskuuta, jolloin Patrik 
Draken ohjaama PIPPURI-
DINO putkahtaa ihastutta-
maan perheen pienimpiä. 
Näytelmässä Ruotsin kunin-
gas tilaa syntymäpäiväka-
kun kokkikaksikolta Yler-
miltä ja Yvonnelta. Yllätys 
on melkoinen kun muna-
masiinan munasta ilmestyy-
kin utelias ja innokas Pip-

puridino! Luvassa hauska, 
vauhdikas ja hellyttävä tari-
na ennakkoluuloista ja ystä-
vyydestä.

Syksyn suurprodukti-
ona nähdään musikaali 
THE SOUND OF MUSIC, 
Richard Rodgersin ja Oscar 
Hammerstein II:n Broad-
way -klassikko itävaltalai-
sesta von Trappin perheestä. 
Päänäyttämöllä 14. syys-
kuuta ensi-iltansa saavas-
sa tarinassa luostarin nun-
nakokelas Maria lähetetään 
leski-kapteeni von Trappin 
seitsemän lapsen kotiopet-
tajattareksi. Helläsydämi-
nen ja lempeä Maria ei voi 
hyväksyä isän ankaraa kuria 
ja lopulta sinnikkyydellään 
hän voittaa puolelleen niin 
lasten kuin kapteenin sydä-
met. Unohtumattomia sävel-
miä sisältävän musikaalin 
pääroolissa nähdään upea-
ääninen näyttelijätär Maarit 
Lehtonen.

Joulukuun 4. päivästä al-
kaen Pienen näyttämön 
improvisaatioteatteri TYH-
JÄN PÄÄLLÄ! valloittaa 
ajankohtaisilla ja ajattomil-
la aiheillaan. Luvassa on 
hauskoja, kummallisia, kos-
kettavia ja mielenkiintoisia 

Karismaattinen Särkelä 
ja hulvaton Luolamies 
kohtaavat Porissa

käänteitä, musiikkia unoh-
tamatta. Improteatterissa 
yrittäminen on pakollista, 
erehtyminen inhimillistä ja 
mokaaminen sallittua. Työ-
ryhmän luodessa esityksen-
sä 'tässä ja nyt', voidaan to-
deta, että jokainen ilta on 
ensi-ilta!

Vuoden viimeisimpänä, 
mutta ei vähäisimpänä en-
si-iltansa saa päänäyttämön 
karismallaan täyttävä SÄR-
KELÄ ITTE. Suomen suo-
situimpiin ja esitetyimpiin 
komedioihin lukeutuva näy-
telmä  pyörähtää käyntiin 
5. joulukuuta Lasse Linde-
manin ohjaamana. Näytel-
mässä Julius Särkelä halu-
aa päättää kaikesta kaiken. 
Suu on messingillä, kun asi-
at rullaavat niin kuin mies 
mielii ja sanoo. Mutta annas 
olla, jos joku on Särkelän 
tahtoa vastaan… 

Syysohjelmistossa jatka-
vat Roald Dahlin ISO KILT-
TI JÄTTILÄINEN, Tuomas 
Kyrön MIELENSÄPA-
HOITTAJA JA RUSKEA-
KASTIKE, Mikko Kivisen 
ohjaama HILLITÖN HO-
TELLI sekä Pienen näyt-
tämön suuri helmi PÄÄL-
LYSTAKKI.   
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Konepiste MattilaKonepiste Mattila
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13 -- puh. (02) 630 5800 -- olavi.mattila@teknisetmattila.fi -- www.konepistemattila.fi - Tarjoukset voimassa 4.-6.4.2013

Kodintekniikka Mattilan alakerrassa  
Siltakatu 2, Harjavalta, puhelin (02) 674 3400

Voita Samsung-puhelin!
Tuo kuponki liikkeeseen Esittelypäivänä 4.4. 
ja osallistut arvontaan!

Nimi: ________________________________________

Puh.: ______________________________

ESITTELYPÄIVÄ MATTILASSA TORSTAINA 4.4.

Esitt elyssä

sahat ja

mönkijät!

Kelluntasäiliöt 2kpl, lukittava tavara-
tila, keulalenkki, perälenkit 2 kpl, 
PVC-reunalista, materiaali lasiku.

pituus: 380cm   
leveys: 163cm 
paino: n. 110kg 
maksimi kuorma: 4 hlö / 360 kg
maksimi koneteho: n. 9,8 hW

Esitt elypäivillä kauppansa päätt äneille 
tarjoushinnasta vielä reilu alennus!

SEAKING
PERÄMOOTTORIT
alkaen 

MEILTÄ MYÖS
PARSUN JA TOHATSU.

kelluntasäiliöt 2kpl, laitahankaimet 4 kpl, 
keulalenkki, pohjatulppa, hartsihiekkaköli, 
leveä muotoilu, materiaali lasikuitu

pituus: 450cm   
leveys: 138cm 
paino: n. 70kg 
maksimi kuorma: 4hlö / 320 kg
maksimi koneteho: n. 4,5 Hv 

1390,-1390,- 995,-995,-

Ennakko myynnissä:
SEAKING VENEET
TODELLA VANKAT MALLIT

649,-

Ennakko myynnissä:
JONSERED JA STIGA
RUOHONLEIKKURIT 

Kysy myös 
Kysy myös 

käytett yjäkäytett yjä

leikkureita!
leikkureita!

edullisestiedullisesti

esitt elypäivänä!esitt elypäivänä!

Meiltä myös porilaiset
TUPLAPOTKUT

MICROCAR
MOPOAUTOT 
MEILTÄ!

SKOOTTERTSKOOTTERT
POISTOHINTAAN
2012 mallia, vain 4 kpl
Esim. norm. 1090,- 
Alk.

KIRAMIN
KYLPYTYNNYRI
ulkokaminalla,
muovinen sisusta

1890,-1890,-

RESPON  AUTON 
RESPON  AUTON 

PERÄKÄRRYT  MEILTÄ 

TARJOUS HINTAAN!
TARJOUS HINTAAN!

1890,- 1890,- 
300x150x33
sis. kuomun

Hei! Meillä
Hei! Meillä

grillataan
grillataan

AtriaAtria

Wilhelmiä!

AJOLEIKKURIN AKUT 

690,-690,-

2 KPL2 KPL

KÄYTETTYJÄ!
KÄYTETTYJÄ!

RIT

ATSU.

UUDET HYDRO-
MALLIT ALK

2450,- 2450,- 

Kysy rahoitusta
Kysy rahoitusta

ja tarjous!ja tarjous!

Kysy rahoitusta
Kysy rahoitusta

ja tarjous!ja tarjous!

Esitt elypäivänä
Esitt elypäivänä

-10%-10%

Nyt lähtee
Nyt lähtee

polkupyörät 
polkupyörät 

polkuhintaan
polkuhintaan

Muutama 2012-malli jäljellä

kontillinen uusia tulee 2.5. 

KotiinKotiin

toimitett una!
toimitett una!
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Konepiste MattilaKonepiste Mattila
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13 -- puh. (02) 630 5800 -- olavi.mattila@teknisetmattila.fi -- www.konepistemattila.fi - Tarjoukset voimassa 4.-6.4.2013

Kodintekniikka Mattilan alakerrassa  
Siltakatu 2, Harjavalta, puhelin (02) 674 3400

ESITTELYPÄIVÄ MATTILASSA TORSTAINA 4.4.

Esitt elyssä
Esitt elyssä

sahat ja

mönkijät!

Sahapäivillä mukana
JONSERED EDUSTAJA

Mika Jokimäki 499,-499,-

JONSERED 2252
saha norm. tarjous 599,-
nyt vain

399,-399,-

JONSERED 2245
saha norm. tarjous 455,-
nyt vain

495,-495,-

JONSERED 2235
raivaussaha
sis raivaus terän + ruohoraivaus 
terän ja siimapään + suojan +valjaat
tarjous nyt vain

199,-199,-
Jonsered sahat alk.

TUO SAHASI TUO SAHASI 
HUOLTOONHUOLTOON
SAHANHUOLTOPAKETTI
sis. tulpan, bensan suodattimen, 
säätämiset, teroituksen, sahan puh-
distuksen +1 litra pienkonebensaa
tarjous hinta 39,-39,-

KOMBIKANNU
norm. 43,-

PIENKONEBENSA 
ASPEN
5 l + 1 l KAUPANPÄÄLLE
hinta yhteensä VAIN

20,-

LITRA 
KAUPANPÄÄLLE!

METSURINTERÄKETJUÖLJY
10 litraa 1/as

12,9090

OhHoh!

Ota 3 maksa 2

POLARIS MÖNKIJÄ POLARIS MÖNKIJÄ 
TRAKTORI
Sportman 500 Ho Forest 4x4

+ tm
7990,-7990,-

Esittelypäivänä 

kauppansa päättäneille 

KOTIIN TUONTI 

KAUPANPÄÄLLE

Kaupanpäälle

vinssi, peräkärryn ja puskulevy

TRAKTORIMÖNKIJÄT
Aja laillisesti myös tiellä. T-ajokortti/15v.

2012 ENITEN REKISTERÖITY

2012 ENITEN REKISTERÖITY

TRAKTORIMÖNKIJÄ NYT

TRAKTORIMÖNKIJÄ NYT

HURJA TARJOUS
HURJA TARJOUS

ESITTELYSSÄ
ESITTELYSSÄ

Vahvajussi 400
Vahvajussi 400

tukkivaunu nosturilla

tukkivaunu nosturilla

MÖNKIJÄN
TUKKIKÄRRY
tarjous koottuna

MÖNKIJÄN
YHDISTELMÄ-
VAUNU
tarjous koottuna 

MÖNKIJÄN
PERÄVAUNU
tarjous koottuna

690,-690,-

950,-950,-

449,-449,-

TERÄLAIPAT 
esittelypäivän aikana

29,-

-30%-30%28,-/ 3 kpl/ 3 kpl

TERÄKETJUT 
12”,13”JA 14”
1 kpl 14,- ja 2 kpl 28,- 
kolmas kaupanpäälle:

K
n

2 KPL
ISOA RAIVAUS-
SAHAA CC2255
(OVH 1090,-)
NYT 799,-799,-

Edustaja Esa Lappalainen 
Edustaja Esa Lappalainen 

tekemässä päivän tarjouksia
tekemässä päivän tarjouksia

TURVAVARUSTEISTA
TURVAVARUSTEISTA

TAKIT, HOUSUT,

HANSKAT, SAAPPAAT...

Tule katsomaan!

MEILTÄ KAIKKI KONEET 

MYÖS RAHOITUKSELLA! 
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Ekoarkut, uurnat, kuljetukset.

050 3474 500

myynti@ekoarkku.fi 

www.ekoarkku.fi 

Luonnollinen valinta

Pitopaakarit
     Ansa ja Lempi
Pito
   

Pitopalvelut kaikkiin
elämäntilanteisiin.

050 326 4540, 050 337 2426

pitopaakarit@luukku.com
www.ansajalempi.net

Peipohjan Kiviveistämö Oy
Uudet hautakivet, kaiverrukset, 
entisöinnit, oikaisut.

Peipohja, veistämö 
(02) 6317500, 044 0317 535

Porin toimisto 
(02) 641 2224

www.peikivi.fi 

HautauspalvelutHautauspalvelut MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

HautamuistomerkitHautamuistomerkit PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Palveluksessanne Satakunnassa!

Varatuomari Kari Pessi
Palvelee kaikissa lakiasioissa.

(02) 641 0310, 040 548 6900

kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 

§

Muutto Australiaan 
50-luvun lopussa 
Bill Palmer Englannista, Pir-
jo Virtanen Suomesta, Porin 
kaupungista (äiti Anna-Lii-
sa os. Vuorinen Pihlavasta 
ja isä Väinö Virtanen Toejo-
elta). He olivat nuoria, kun 
heidän perheensä muutti-
vat Australiaan. Molempien 
perheet asuivat Sydneyssä, 

kun he tapasivat Barramat-
tan, yhden Sydneyn kaupun-
ginosan pikku joen rannalla, 
se oli rakkautta yli maiden 
rajojen.

Perheeseen syntyi kaksi 
tyttöä, nykyään toinen on 
poliisi. Hän on jatkokoulut-
tanut itseään ja toimii oi-
keusoppineena erilaisissa 
tuomioistuimissa. Toinen 
tytöistä asuu noin 1000 ki-

lometriä Sydneystä pohjoi-
seen. Hän toimii miehensä 
kanssa erilaisissa luonnon-
suojelu jutuissa, kouluttaa 
ihmisiä erilaissa sukellus- ja 
koralliriuttojen suojeluorga-
nisaatioissa.

Australiassa työuran-
sa tehneet Bil ja Pirjo asu-
vat Sydneyn alueella, Blue 
Mountain vuoristossa, pie-
nessä Bilpinin kylässä. Siel-

lä voi nähdä luonnossa ko-
ala-karhuja ja kenguruita. 
Matkaa Sydneyn Ooppera-
talolta heidän kotiinsa on lä-
helle 100 kilometriä. Pirjo 
harrastaa puutarhanhoitoa, 
kehräämistä ja tilkkutäkki-
peitteiden valmistusta ko-
tonaan. Bill on lopettanut 
työuransa omistamassaan 
tekstiilitukkuliikkeessä. Hän 
kuuluu paikalliseen vapaa-

palokuntaan ja on sen palo-
päällikkö. Paloherkällä eu-
calyptyspuualueella on aina 
pieni turvattomuus kanta-
päillä, ei tiedä koska metsä-
palot tekevät nopeaa tuho-
aan.

Serkkutapaaminen

Syksyllä 2012 Pirjo ja Bill 
olivat yli kuukauden ajan Eu-

roopan kiertueella. Ensin Bil-
lin kotinurkilla Englannissa ja 
sitten Pirjon kotimaassa Suo-
messa. Oli sukulaistapaami-
sia joka puolella Etelä-Suo-
mea. Alussa Porissa Pirjon 
äidin sukulaisissa ja Nakki-
lassa serkkutapaamisessa, 
jossa oli sukulaisia Ruotsista 
asti, ja paljon Porin serkkuja. 
Edellisestä tapaamisista oli 
kulunut joidenkin kanssa jopa 
kymmeniä vuosia. Minun 
kohdallani aikaa oli kulunut 
vain muutama vuosi siitä, kun 
olin heidän vieraana yli kak-
si viikkoa Australiassa. Jutut 
pyörivät paljon Porin ympä-
rillä, kun melkein kaikkien 
koulukaupunki on ollut Pori. 
Muistoja vuosikymmenten 
takaa, niitä riitti. Tässä tapa-
uksessa, kun kielenä oli suo-
mi, Bill ei pysynyt lainkaan 
kärryillä, mutta oli tyytyväi-
nen, kun Pirjolla oli haus-
kaa. Illalla, kun kaikki muut 
olivat lähteneet, kävimme 
Billin kanssa vastavierailul-
la suomalaisessa saunassa ja 
kylpytynnyrissä, kun Bill oli 
tarjonnut saunomista Aust-
raliassa. Juttua Billin kanssa 
riitti roppakaupalla. Vaikka 
yhteistä kieltä ei kuitenkaan 
kaikkiin asioihin riittänyt, oli 
kuitenkin niin kuin ymmärtäi-
sin kaiken.

Vierailu Anttilan 
tilalla Kokemäellä
Seuraavana päivänä vein 
heidät Kokemäelle tutustu-
maan Anttilan tilaan. Tilaa 
esittelivät Tommi ja Juho 
Anttila. Käytiin ihailemassa 
isoa, puusta tehtyä pöytää. 
Vanhassa tilamuseossa oli 

Vieraita Australiasta
Serkkutapaamisen osanottajia Majatalo Tyrnin portailla. Edessä punaisessa puserossa Australian serkku Pirjo Palmer ja hänen vieressään oikealla Bill Palmer.
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UUSIEN
Ligier Ixo ja Due

mopoautojen
myynti Porissa

Jussin Moottori- ja Laitehuolto

Uudet mopoautot

alk. 9000 €
Tervetuloa tutustumaan!

Liike avoinna arkisin 8-17 ja la 10-14

Kielokatu 114, 28120 Pori
www.jussinmopoauto.fi

0400 590 412/Jussi
044 301 4522/Ilkka
(02) 633 7519/lanka/fax

paljon kiinnostavaa, maa-
taloon ennen vanhaan kuu-
lunutta tavaraa, jopa sadan 
vuoden ajalta. Tommi Ant-
tila esitteli heille myös sa-
vusaunaa, ja Hostellia, eikä 
pidä unohtaa Mehutehdas-
ta ja Tilamyymälää, joissa 
myös pistäydyttiin.

Pietariin laivalla

Pirjon ja Billin matka jatkui 
seuraavaksi sukulaisiin Lei-
la ja Esa Lahden kotiin Fors-
saan. Tehtiin tutustumisret-
kiä Forssan seudulle, mm. 
Finlaysonin alueelle myy-
mälään ja tutustuttiin mui-
hin rakennuksiin. Yhtenä 
päivänä käytiin Sääksmäen 
Visavuoressa, missä sijaisee 
Emil Wickströmmin taiteili-
jakoti ja taiteilija-pilapiirtäjä 

Kari Suomalaisen taidenäyt-
tely. Hämeenlinnassa tutus-
tuttiin linnan alueeseen. Lai-
vareissulla Pietariin, mihin 
Pirjolla oli ollut kaukainen 
haave monia vuosia ajatuk-
sissaan. Nyt se toteutui. Va-
litettavasti vain niin lyhyen 
ja sateisen päivän he vietti-
vät Pietarissa, mutta kuiten-
kin käynnit Eremitaasissa ja 
Iisakin kirkossa toteutuivat, 
myös sävähdyttivät ja jäivät 
mieleen pitkäksi aikaa.

Loppuosan Suomen vie-
railustaan he viettivät Tam-
pereen seudulla, missä tutus-
tuttiin kaupunkiin ja käytiin 
laivaristeilyllä. Aika kului 
nopeasti. Kuukausi Suomes-
sa tuli täyteen, ja matka ko-
tiin Australiaan alkoi.

J Virtanen

Australia eli Australian liit-
tovaltio (engl. The Com-
monwealth of Australia) 
on valtio eteläisellä pal-
lonpuoliskolla. Se on ainoa 
valtio, joka kattaa kokonai-
sen mantereen. Australian 
nimi tulee latinan sanasta 
australis (eteläinen). Aust-
ralian naapureita ovat Indo-
nesia, Itä-Timor ja Papua-
Uusi-Guinea pohjoisessa, 
Salomonsaaret ja Vanuatu 
koillisessa ja Uusi-Seelanti 
kaakossa.

Asukkaita on noin 21,5 
miljoonaa ja väki on kes-
kittynyt suuriin rannikko-
kaupunkeihin: Sydneyyn, 
Melbourneen, Brisbaneen, 
Perthiin ja Adelaideen. Al-
kuperäisasukkaita eli abori-
ginaaleja on väestöstä 2,2 %.

Itsenäinen

Vuonna 1901 kuusi osaval-
tiota muodostivat liittoval-
tion, Australian kansain-
yhteisön (Commonwealth 
of Australia). Vielä sen 
jälkeen se oli brittiläiseen 
imperiumiin kuulunut au-
tonominen dominio, mut-
ta vuonna 1931 säädetty 
Westminsterin säädös vah-
visti sen aseman itsenäise-
nä valtiona. Vuonna 1986 
annettu asetus katkoi vii-
meisetkin määräykset, joil-
la Australia oli Britannian 
alainen.

Lähde: Wikipedia

Australia

Juho Anttila esittelee tilamyymälää vieraille. Tommi Anttila (oik.) otti vieraat vastaan Kartanohostellin pihalla.

Tommi Anttila (vas.) ja vieraat ihastelemassa massiivista pöytää.
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Havupuu-
uutejuoma
Vuoden 2010
luontaistuote!
Nyt saatavana meiltä!

a

!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Tule katsomaan
muut tarjoukset 

myymälään!

Hyvä valikoima täkkejä, 
tyynyjä, kankaita...

Petauspatjoja!
Uusia kuoseja!
Useita kokoja!
Esim. 120x200 5€/kpl

AVATTU
RASKAAN
KALUSTON
PESUHALLI

REKAT
KUORMA-AUTOT

KONEET
HENKILÖAUTOT

Myös kuorma-autokuljetukset

TAPANI RAVANTTI
Karhusuontie 15, Säkylä

0400 825 111Tervetuloa!Tervetuloa!

Kohta onKohta on
UUSIEN UUSIEN 

IKKUNOIDEN IKKUNOIDEN 
AIKA!AIKA!

Mittojen mukaan uusiin ja
vanhoihin rakennuksiin!

Pyydä ilmainen hinta-arvio!

MAAHANTUOJA:
Covire Oy, Nakkila
Puhelin 0500 597 259
www.turist.fi/ikkunamaailma

Moni-ilmeinen 
yleislakko
Harjavallan Ammatillinen Paikallisjärjestö lakon organi-
saattorina 1.3. – 19.3.1956.  
Kokouspöytäkirjamerkintöjen ja lakkomuistion mukaan 
kirjoittanut Auvo Lampinen (Jatkoa numerosta 15/2012)

13.3. Pirilän hiihtopartio 
kävi Nakkilan rajalla oleval-
la metsätyömaalla ja totesi 
töiden olevan siellä pysäh-
dyksissä. Kun 40-miehinen 
pyöräpartio kävi Rauma-Re-
polan metsätyömailla Piri-
län takana, töissä oli noin 15 
työntekijää. Osa heistä lähti 
pois partion tultua. Peipoh-
jan kiviveistämölle ilmoitet-
tiin, että veistämön tuotteet 
asetetaan boikottiin ja kulje-
tussaarron alaiseksi ellei töi-
tä pysäytetä. Puolen tunnin 
kuluttua tuli Peipohjasta sit-
ten ilmoitus, että työt veis-
tämöllä ovat pysähtyneet. 
Bensiinipartio ja -vartio 
päätettiin lopettaa 14.3.1956 
aamusta lähtien. Mutta sama 
määrä miehiä (30) pidetään 
saatavissa muuta partiointia 
varten. Kärkkäi-nen, Aal-
tonen ja Kuisma kävivät 
apulaisnimismiehen luona 
jättämässä kirjallisen ilmoi-
tuksen Mäntyvaaran bensii-
ninjakelussa tapahtuneesta 
rikkomuksesta. Työnantajan 
toimeenpanemas-ta Kupa-
ritehtaan liekkiuunin läm-
mityksen katkaisusta ilmoi-
tettiin Porin Metallitehtaan 
lakko-toimikunnalle, joka 

kertoi ryhtyvänsä toimenpi-
teisiin asian johdosta. 35 

Harjavallan Demokraat-
tiset naiset ilmoittivat va-
linneensa keskuslakko-
toimikunnan alaiseen 
avustusjaostoon seuraa-
vat henkilöt: Saara Nord, 
Synnöve Kalander, Liina 
Blomgren, Anne Haapa-
nen, sekä Sos. dem. nai-
set: Esteri Siik, Aino Kor-
telainen, Laila Valli ja Viivi 
Pullinen. Sos. dem. naiset 
lahjoittivat lakkokassaan 3 
000 mk. Reino Aalto antoi 
lakkoavustukseksi keskus-
lakkotoimikunnalle myös 3 
000 markkaa. Harjavallan 
Sos. dem. Nuorisojaosto 
ilmoitti lahjoittavansa kes-
kiviikkoisin järjestettävien 
tanssien tuoton lakkolaisten 
hyväksi yleislakon aikana. 
Päätettiin, että avustukset 
jaetaan ostotodistuksina ja 
vain poikkeustapauksissa 
raha-na. Avustusjaosto ko-
koontuu klo 12.00 keskus-
lakkotoimikunnan kanssa 
neuvottelemaan lak-kolais-
ten tukemisesta. Esitettiin 
anomus Harjavallan kan-
sakoululautakunnalle, että 
koulujen keittiötä kalustoi-

neen voitaisiin tarvittaessa 
käyttää lakkolaisten ruoan 
valmistukseen koulu-ajan 
ulkopuolella. Kokemäen 
piirin nimismies ei antanut 
lupaa lakkoavustusrahake-
räykseen. 

Päätettiin, että kunnan-
hallituksessa olevat työ-
läisten edustajat kutsutaan 
yhteiseen neu-vonpitoon 
Keskuslakkotoimikuntaan 
14.3. klo 10.00. Iltapäiväl-
lä klo 15.00 pidettiin tie-
dotus-tilaisuus Harjavallan 
Työväentalolla, jossa ol-
tiin sitä mieltä, että SAK:n 
hylkäävä päätös väli-tyseh-
dotukseen oli oikeaan osu-
nut. Kokouksessa olevi-
en lakkolaisten lukumäärä 
oli yhtä run-sas kuin aikai-
semminkin ja taisteluhenki 
oli hyvä. Seuraava tilanne-
tiedotus ja keskustelutilai-
suus sovittiin pidettäväksi 
torstaina 15. pv klo 15.00. 
Satakunnan Kansa irtisa-
nomislistat oli laadittu ja 
saatettu liikkeelle. Harja-
vallan työväentalolla jär-
jestettyyn lakkolaisten viih-
dytysil-lanviettoon 12.3.56 
klo 20.00 oli saapunut ylei-
söä salin täydeltä. Erittäin 
onnistuneesta ohjel-masta 
vastasivat Porin Sos. dem. 
ja Demokraattiset nuoret 
sekä Harjavallan Sos. dem. 
-nuoret. Keskuslakkotoi-
mikunnan puolesta tilan-
nekatsauksen piti E. Valli. 
(HAP:n pöytäkirja nro 2.) 

14.3. Harjavallan kunnan-
hallituksen työläisedusta-

jat kokoontuivat klo 10.00 
Keskuslakkotoi-mikuntaan 
keskustelemaan ajankohtai-
sista tärkeistä toimenpiteis-
tä ja hiihtopartiot lähti-vät 
klo 10.00 tarkkailemaan eri 
metsätyömaita. Harjaval-
lan Sos. dem. Nuoriso-osas-
to ilmoitti seuraavat henki-
löt keskuslakkotoimikunnan 
alaiseen viihdytysjaostoon: 
Reino Ketonen, Aarre Vir-
ta ja Aarre Telin, ja Demo-
kraattiselta Nuoriso-osastol-
ta Eira Juhela, Anja Pajunen 
ja Ahti Leino. Kauppaliik-
keisiin järjestettiin lahjoitus-
listat, joihin halukkaat voivat 
tehdä lahjoituk-sensa lakon 
johdosta eniten kärsimään 
joutuvien suurperheiden 
avustamiseksi. Naisista muo-
dostettu avustusjaosto ko-
koontui klo 12.00 keskuslak-
kotoimikunnassa. Se päätti 
asettaa päi-vystyksen Työ-
väentalolle joka päivä klo 
10.00–14.00. Siinä avustus-
ten tarvitsijat voivat il-moit-
tautua ja lahjoitukset otetaan 
vastaan. Avustusanomukset 
käsitellään keskuslakkotoi-
mi-kunnassa päivittäin klo 
16.00. Lisäksi keskusteltiin 
avustustoiminnan käytännön 
järjestelyistä. Honkalan ken-
tällä 13.3. järjestettyjen jää-
tanssien puhdas tulo oli 13 
650 mk. Varat käytettiin 36 
lakkolaisten avustamiseen. 
Kansakoulunopettaja Toi-
vo Hurme lahjoitti 2 000 mk 
lakkokassaan. (HAP:n pöy-
täkirja nro 2.) 

Rikkihappo- ja superfos-
faattitehtaan lakosta va-

pautetuissa töissä olevat 
työntekijät lahjoittivat lak-
kolaisten avustamiseen seu-
raavat summat: 
Arvo Kaunismäki 2 000 mk 
Viljo Henttonen 2 000 mk
Taneli Jääskeläinen 2 000 mk
Artturi Hallikas 2 000 mk
Mikko Kilpeläinen 2 000 mk 
Toivo Husu 2 000 mk 
Aino Mansikkamäki 1 000 mk
Vilho Koskela 500 mk
Kalle Tuomola 2 000 mk
Yhteensä: 15 500 mk 
Kunnanhallituksen jäsenet lahjoittivat: 
Toivo Torikka 1 000 mk 
Frans Salo 1 000 mk 

Kallio ilmoitti puheli-
mella, että illalla klo 19.00 
järjestetään yleinen tiedo-
tustilaisuus, johon saapuu 
Metalliliiton II puheenjoh-
taja Kuukkanen. Tiedotus-
tilaisuus pidettiin ja Työvä-
entalo oli ääriään myöten 
täynnä, paikalla oli noin 
450 osallistujaa. Metal-
liliiton Kuukkanen esit-
ti mielenkiintoisen tilan-
neselostuksen. Kokous oli 
hengeltään yksimielinen, 
säröilemätön ja lopulliseen 
voittoon viitoittava. Har-
javallan Sos. dem. nuori-
so-osaston illalla klo 20.00 
työvä-entalolla järjestetty-
jen tanssien tuotto oli 3 950 
mk, ja se lahjoitettiin lakko-
laisten hyväksi. Aikaisem-
min pöytäkirjaan merkitty 
Harjavallan Työväenyhdis-
tyksen ilmoitus ko. tanssi-
en tuoton luovuttamisesta 
lakkolaisten hyväksi oli si-
käli virheellinen, että tans-
sit järjestikin Har-javallan 
Sos. dem. nuoriso-osasto ja 

se luovutti vain yhden illan 
tuoton eikä tuottoa koko la-
kon ajalta. (HAP:n pöytä-
kirja nro 2.) 

Pirilän hiihtopartio oli 
todennut, että kaikki työt 
metsätyömaalla ovat py-
sähtyneet, aino-astaan kak-
si rikkuria hääräsi metsäs-
sä. Nämä olivat luvanneet 
saapua Työväentalolle huo-
menaamuna selittämään ta-
pahtunutta. Iltapäivällä klo 
14.30 lähti noin 50-miehinen 
polkupyö-räpartio Nakkilan 
Kotikutomolle, jossa työt oli-
vat käynnissä osittain rikku-
rivoimalla. Nakki-lan lakko-
toimikunta oli ko. tilanteen 
havainnut ja oli omin voimin 
yrittänyt selvittää sen, mut-ta 
epäonnistunut, jonka jälkeen 
he pyysivät Harjavallas-
ta virka-apua. Kotikutomon 
omistaja 37. 

”Mikko Krihula” esiintyi 
hyvin ylimielisesti, samoin 
kutomon työnjohtajat. Lak-
kotoimikunta ilmoitti, että 
jos työt jatkuvat, se julis-
taa ko. laitoksen saartoon. 
Nakkilan lakkotoimikun-
ta jatkaa kutomon tarkkai-
lua ja tekee rikkurilistan jos 
työt jatkuvat, sekä ilmoit-
taa tilanteesta Keskuslak-
kotoimikunnalle. Töissä oli 
noin 12 naista, ja kun partio 
keskusteli muutaman rik-
kurin kanssa, se totesi hei-
dät ”täydellisesti ylipuhu-
tuiksi työnantajien taholta”. 
(HAP:n pöytä-kirja nro 2.) 

Yleislakon vaiheista kerrotaan 
lisää seuraavissa numeroissa.
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Ritvan Matkat ja Retket
StarTours Oy

20.-24.7. Sortavala-Valamo-Itä-Suomi  . . . . . . . . . . . . . .alk. 374 €
24.4.-2.5. Hollanti Tulppaanimatka ph.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 €
5.-8.5. Gdansk-Puola puolih. opas  . . . . . . . . . . . . . . . . .alk. 573 €
13.-18.5. Tšekki-Slovakia-Praha-Saksa  . . . . . . . . . . . . . . . . 980 €
17.-19.5. Türin Kukkamarkkinat Rannahotel . . . . . . . . . . . . . 215 €
18.-19.5. Türin Kukkamarkkinat Spa Pirita  . . . . . . . . . . . . . . 160 €
21.5. Fiskarsin virkistäytymispäivä
6.-9.6. Käkisalmi-Räisälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 €
10.6. ja 30.7. Bengtskärin majakka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 €
11.-19.6. Puolan kiertomatka ph. opas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 €
15.-20.6. Budapest-Bratislava-Wien-Sopron . . . . . . . . . .alk. 810 €
lento Tampere-Budabest-Turku
25.-28.6. Itä-Suomi laivaretki Heinävedelle . . . . . . . . . . . . . . 478 €
24.6.-3.7. Puolan kierto-Krakova ph. opas  . . . . . . . . . . . . . 1165 €
2.-8.7. Vienan Kemi-Solovetsk ph.  . . . . . . . . . . . . . . . . .alk. 699 €
11.-16.7. Laatokan kierros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .alk. 545 €
19.-22.7. Pietarin Kulttuurimatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .alk. 249 €
27.-28.7. Saimaan kanava-Viipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . .alk. 240 €
8.-14.8. Karjalan helmet Solovetsk . . . . . . . . . . . . . . . . .alk. 514 €
26.-31.8. Kuusamo-Kirovsk-Murmansk-Rovaniemi ph. . . . . . 682 €
3.-9.9. Ruskamatka Kuusamo-Levi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 €
16.-21.9. Ruskamatka Ivalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 €
22.-28.9. Krimin kiertomatka-Jalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178 €
5.-12.10. Dubrovnik-Montenegro-Albania
12.-22.10. Dubrovnik-Montenegro-Unkari
Tammikuu 2014 Vietnam, Kuba, Gambia

www.ritvanmatkatjaretket.fi  
020 7931 040 * 040 554 2694 / Ritva * 040 512 0903 / Ari

Kysy muita matkojamme! Laaja valikoima lento-/bussimatkoja!

Venäjän viisumit meiltä: 12 kk 119 €

Koivuranta mäen ja Herola 
yhdistetyn Suomen mes-
tariksi
”Kyll suomalaiset ain voitta 
suome mestaruude”

Ohhoh, venäläiset kar-
hut oppivat imppaamaan 
bensaa
”Taita suomalaisetki karhu 
osa impat diiseli”

Koditon mies asui sairaa-
lassa – teeskenteli lääkäriä
”Tapa tämäki, koton toimiv 
valelääkär”

Naisen silikoni-implantti 
tippui rinnasta - katso jär-
kyttävä kuva
”Oli ommelt vähä huonost, 
vois ommel karhulankal”

Tutkimus vahvisti: Lehmät 
osaavat ennustaa säätä
”Ne o taitavi, enne vanha leh-
mät lenteliki”

Tutkimus vahvisti: Keittiö-
työt kuuluvat naisille
”Iät ja ajat kuulunu naisill, 
mitä sitä hyvä tapa muutta-
ma”

Jartin Jurinat

Nettisabotööri voi avata 
vaikka vankilan portin
”Se o helppo nyt, ku ei tarvi 
avaimi lainka”

20 vuotta syyttömänä vanki-
lassa – sydän petti vapau-
dessa
”Sydämell iso muutos, ko ei kes-
tän siviilis olo”

Ravihevonen lähti omille 
teilleen Vermossa.
”Hevosill  o omat tietki, ko läh-
ti ravamaa”

Vihainen britti syyttää ka-
malasta säästä Suomea – 
”lopettakaa heti”
”Vuaroi vierais, kyll meki syyte-
tä sadekeleill brittei”

Valefarmaseutille sakkoja Jy-
väskylässä
”Sakoil selvis, mite ois käyny 
valelääkärill”

Venäläinen raha etsii jo uut-
ta pesäpaikkaa
”Voisiva lähettä Suome, kyll 
hallitus ne  sin etelä lähettäs 
uudesta”

Kevään ja kesän paikat varattavissa jo nyt.

Tervetuloa!Tervetuloa!
Bäcklidvägen 476, NärpiöBäcklidvägen 476, Närpiö

Maria • 040 510 8124Maria • 040 510 8124

www.lindskok.fiKatso aukioloajat ja kartta:

Eksoottinen kasvihuoneravintola Närpiössä!Eksoottinen kasvihuoneravintola Närpiössä!Eksoottinen kasvihuoneravintola Närpiössä!
Etelä-Pohjanmaan Närpiössä pienessä kylässä 
on viileällä kesäsäälläkin 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 tervtulleiksi asvihuoneravintolaan.
Paikan erikoisuutena ovat ravintolasalin sisustuksen 
lisäksi yllättävät tuoreiden makujen yhdistelmät. 
Hyvä retkikohde, ryhmille, perhelle ym.

...koe
erilainen 

ruoka-

elämys!

VARAA PAIKKASI

AJOISSA!

Herkullinen Herkullinen 
noutopöytä katettuna noutopöytä katettuna 
Pääsiäisenä 31.3. ja 1.4. klo 12–16.ääsiäisenä 31.3. ja 1.4. klo 12–16.
Vappuaattona 30.4. alkaen klo 18.Vappuaattona 30.4. alkaen klo 18.
Vappupäivänä 1.5. klo 12–16Vappupäivänä 1.5. klo 12–16
Äitienpäivänä 12.5. klo 12–17.Äitienpäivänä 12.5. klo 12–17.

Herkullinen 
noutopöytä katettuna 
Pääsiäisenä 31.3. ja 1.4. klo 12–16.
Vappuaattona 30.4. alkaen klo 18.
Vappupäivänä 1.5. klo 12–16
Äitienpäivänä 12.5. klo 12–17.
Tilausravintola – auki ympäri vuoden!Tilausravintola – auki ympäri vuoden!Tilausravintola – auki ympäri vuoden!

Vas.Kivilehto, Telkkä, Hannus, Lehti ja Markku Kivinen

Uusi jätelaki tulee voimaan 
2016 ja sen vuoksi on pää-
tettävä kunnissa, mitkä ovat 
tulevat suuntaviivat jäte asi-
oissa. Satakunnan Yrittäjät 
järjesti Porin kaupunginta-
lolla tilaisuuden, johon oli 
kutsuttu asiantuntijoita, alan 
yrittäjiä ja lautakuntien jä-
seniä. Tilaisuuden avasi pu-
heenjohtaja Markku Kivi-

nen, joka toivoi asiallisia 
ehdotuksia asian järjestämi-
seksi.

Apulaiskaupunginjohtaja 
Kari Hannus oli tyytyväi-
nen jätteiden vähentymiseen 
kaatopaikoilla 50000 tonnis-
ta 20000 tonniin, hän kertoi 
myös uuden jätelautakunnan 
tekevän päätöksen tulevista 
toimintatavoista.

www.best1.fi

Tuomas Telkkä, Suomen 
yrittäjistä kertoi toimivan 
kuljetusjärjestelmän olevan 
Suomessa jo käytössä, joka 
on uuden jätelain mukainen. 
Kunnilla on jatkossa aina vi-
ranomaisrooli, minkä mukaan 
toimitaan ja jos mennään kil-
pailutukseen, niin kilpailutus 
vähentää yrityksiä, jonka jäl-
keen hinnat nousevat.

Jätteiden kuljetus, 
lajittelu ja kustannukset

Esa Lehti, Veikko Lehti 
Oy:stä Porista kertoi heidän 
keräämänsä, kaatopaikalle 
menevän jätteen vähenty-
neen, nyt se on 11 % ja tule-
vaisuudessa se putoaa lähel-
le 5 % . Tekniikka kehittyy 
ja hyötykäyttö lisääntyy. 
Heidän organisaatiossaan on 
yli sata henkilöä tekemässä 
tätä työtä, henkilökunta on 
hyvää ja työhönsä paneutu-
nutta.

Kauko Kivilehto, Avecti-
on Oy:stä kertoi mitä kun-
nallistaminen maksaa, kil-
pailutusten järjestelyistä, 
ja reittisuunnitelmista, hän 
kertoi myös vaikutuksista, 
jolloin kunnallisella puolel-
la työsuhteet ovat lyhytai-
kaisia ja henkilökoulutukset 
kärsivät, eikä pysytä ajan ta-
salla.

- Kunnalliseen järjestel-
mään mahdollisesti liityttä-
essä urakoitsijat vaihtuisivat 
3-4 vuoden välein, urak-
ka-alueet tulisivat pieniksi, 
laatu- ja joustavuus kärsisi, 
mainitsi Esa Lehti.

- Myös kyselyissä on yk-
sityinen järjestelmä saanut 
asukasyhdistyksiltä isom-
man kannatuksen kertoi Ki-
vilehto.

J Virtanen
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KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Pyörä ja Vapaa-aika OyPyörä ja Vapaa-aika Oy 

Suksivoiteet, voitelu-
raudat, suksipitimet, 

ym.  ym.  
Edullisesti!

12

ToroToro
lumilingotlumilingot

Pilkkijöille: Kärpäsen-
toukat ja surviaiset

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

Käytetty ESLA-ROLLAATTORI! Edullisesti!

KTM-Tuote Oy
NOSTO-OVET, MYÖS ASENNETTUNA!
Erä nosto-ovia edullisesti!
Lievä II-laatu, eri kokoja ja värejä

Puh. 044 773 0002

- myös -
rakentaa, saneeraa, korjaa

Evakontaival 6 puh. 0400-875 090
28400 ULVILA keijo.lehtikangas@luukku.com

VARAOSAPANKKI
Porin seudun rakennuskulttuuriseura ry

Vanhoja ovia, ikkunoita, uuneja 
ym. rakennustarvikkeita

Veturitallinkatu 7, 28120 Pori
Puhelin: (02) 641 6100, 050 561 5756
Avoinna: ma-ke 9-16, to 9-18, pe 9-14  

www.varaosapankki.org 

Lauantaina
Lauantaina

13.4. avoinna
13.4. avoinna

klo 10-14klo 10-14

SÄHKÖ LUOTONEN OY
Kuusitie 5, 28400 Ulvila

Puh. 0400 527 243

RENGASMYYNTI JA SÄILYTYS • VAIHDOT JA TASAPAINOTUKSET • AUTOHUOLLOT JA -PESUT

Harjuntie 16, Nakkila  (ent. Rahkolan halli) • p. 0500 984 386 • www.ouramaa.net

OURAMAA
AIKAA JA TILAA

AJA SUORAAN 
RENGASHOTELLIIN!

RENKAANVAIHTO JA VARASTOINTI

Sis. renkaiden pesun ja vakuutuksen

PELKKÄ RENKAANVAIHTO
+ Ilmanpaineiden tarkistus

Huo le tonta , va ivatonta  ja  edu l l i s ta  pa lve lua

id j k
55€

25€

Pesetä nyt talven suolat pois!

VAIN

VAIN

HARJAVALTA, Pienkatu 6
p. (02) 674 3430
ULVILA, Tampereentie 88
p. (02) 674 3433– MUKANA KUVIOISSA –

Arkisin klo 8-17 - www.rengaslate.fi 

– Se yksityinen –

Neulattoman Mesoterapian Uusi Aalto!

Tehtaantie 4, 28400 Ulvila
02-5389 733

AnnuliAnnuli

INFUSION- sähköimpulsseihin perustuva menetelmä
• Häivyttää ryppyjä ja muita ikääntymisen merkkejä
• Elvyttää ihon kolageenituotantoa
• Kosteuttaa ihoa
• Kiinteyttää ihoa ja tekee 

siitä tasaisemman sävyisen
Tehokas hoito esim. 

mikrotimantti-

hiontaan yhdistettynä.
                                       * Kasvo-,käsi- ja jalkahoidot
                                            * Ihokarvojen poisto 
                                              vahalla ja sokerilla
                                              * Hjeronumys syvä-
                                                puhdistava hoito
                                          * Medivave kasvolihasten 
                                          jumppauslaite
  * Kestolakkaukset  * Ripsien-ja kulmienvärjäykset

eet, voitelu-
uksipitimet, 
  ym.  
lisesti!

le: Kä p
 s isea surviaiset

Laadukkaat hupparitLaadukkaat hupparit  
NytNyt  20,20,- - /KPL  /KPL  
Eri värejä ja malleja

KaikkiKaikki
talviurheiluvälineet
NYT NYT ERIKOISERIKOISALEALEHINTAAN!

-30%-30%  -40%-40% -50% -50%
Kaikki loput Kaikki loput 

vaatteetvaatteet
VÄHINTÄÄNVÄHINTÄÄN  

OVH OVH --5050  %%
..       ..           ....  ....

Anapurna  platinium
toppatakki
Värit: musta, punainen,
sininen, valkoinen

99,-99,-
OVH 199,- OVH 199,- 

Todella laadukas 
uutuus!

tet

LenkkitossutLenkkitossut  alk  29,29,--    

Börjesson-pipotBörjesson-pipot  ovh 29,-  NYTNYT  10,10,--  

Kysy  keväänKysy  kevään

huipp utarjouksia
huipp utarjouksia

lumilingoist a!lumilingoist a!


