
Nakkilan JHL ry 50 vuotta, s. 3
Nakkilan Vire 70 vuotta, 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

4/ keskiviikko 15.4.2015
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

Satalinna myyty 
AVH Satalinna Oy:lle, s. 5

PERUSSUOMALAISET
Eduskuntavaalit 2015

Hyvissä ajoin simaa 
valmistamaan, s. 6

17. KUPLA-Kuhmut 
-JOKKISKISA Kokemäellä 
Risten radalla la 18.-19.4. 
LA klo 11 nuoret, naiset ja Kupla-luokka, 
SU klo 10 seniorit ja yleinen luokka.
 
Pääsylippu 10 €/pv, 
alle 12-v. ilmaiseksi. 

Tervetuloa!
Järjestää Kokemäen Ua.

ILMALÄMPÖPUMPUT
myynti, asennus ja huolto
TUKES:n ja maahantuojan 
hyväksymä asennusliike

Mittarihuolto 
Pentti Ahokas Oy
Sami 0440 722 466
Seppo 044 5244557
ahokas43@dnainternet.net  
http://mittarihuoltoahokas.palvelee.fi 

02 634 385002 634 3850

Ojantie 26, Pori
www.valtarengas.fi 

Vuokraamme autotrailereita ja perävaunuja

ma-pe 8-17 
la 9-13

Ismo 
Läntinen
Pori

Porin kaupungin-
valtuutettu, Porin 
Perussuomalaisten 
puheenjohtaja

Urheilumies Eduskuntaan.
Olen omien teideni kulkija 

”Joko löydän tien 
tai teen sen”.

18

Simon sisulla Suomi suosta. 
Valtion lisä  velkaantuminen 

estettävä. 
Elämisen mahdollisuudet on 
turvattava koko Suomessa.

Simo 
Riuttamäki
Huittinen

Haastemies
”PerusSimo”

22

1111 Laura Laura 
HuhtasaariHuhtasaari

EU ja euro uudelleen harkintaan

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

TIETOTEKNIIKKAA JA RC-TUOTTEITARC-tuotteita ja tietotekniikkaa edullisin 
maahantuojan hinnoin

Jari Koskelaskela15
Tulen tapaamaan Sinua:
16.4. klo 13.30 Nakkilaan K-marketin pihaan
 15 Länsi-Porin Prisman pihaan  
17.4. klo 10 Rauman torille
 12.30 Ulvilan Hansa-keskukseen
 14.30 Poriin Mikkolan Prisman pihaan 

www.jarikoskela.fi

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

Kattava valikoi-
ma  ET-listoja. 

Koskisen Oy:n 
14x120 stp kuusipaneeli 
L. 5100  . . . . . . . . . 1,10/jm
Kestopuutarjous 
28x95 ruskea (viiste) 
. . . . . . . . . . . . . . . . 1,20/jm
Erä viiden tuuman 
mäntypaneelia . . . 0,35/jm

AMMATTITAIDOLLA
 Kylpyhuone- ja saunaremontit
 Keittiö- ja huoneistoremontit
 Pientaloremontoiminen
 Uudisrakennukset 
 Muuraukset

Timo Kälviäinen T:mi

040 703 4296

VTT 

Märkätilan 

sertifi kaatti
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Martsan 
ja 

Jartsan

Reseptit

Kalan 
savustaminen
Kaloja voi savustaa 
kokonaisena, vähäras-
vaisemmat lajit, kuten 
ahven ja hauki saavat 
savustuksessa hienon 
maun, kunhan kala ei 
pääse kuivumaan. Viil-
toja nahkaan poikittain 
ja pitkä viilto sisäpuo-
lelle selkärangan vie-
reen, kalaa hierotaan 
merisuolalla (hieno) ja 
sitruunapippurilla
Toinen tapa on jälki-
suolaus. Kalan maku 
paranee, jos sen kastaa 
savustuksen jälkeen 
suolaveteen, 2 dl suo-
laa liuotettuna litraan 
vettä. Näin saadaan 
tasaisesti suolaantu-
net kalat. Kiireisem-
pi savustaja ripottelee 
isomman kypsän sa-
vustetun kalan pintaan 
pari ruokalusikallista 
hienoa merisuolaa ja 
antaa kalan suolaan-
tua voipaperikääreessä 
noin 15 minuuttia. 
Hyvä tapa on valella 
ritilä aina ennen savus-
tusta öljyllä.
Kataja sopii mainios-
ti maun antajaksi sa-
vustuspönttöön perin-
teisten leppälastujen 
lisäksi.Miedomman 
makuista kalaa saa 
käyttämällä savustus-
pussia. 
Kilon haukea pitää sa-
vustaa lämmöstä riippu-
en vajaa tunti. Kannat-
taa savustaa kuitenkin 
reilu aika, jotta on ta-
kuulla kypsää.

Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia

Painos: n. 20 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Kiukaisten, 
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 
jarmo@turist.fi

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

Seuraava BS Nackila ilmestyy 
tarvittaessa  2015. 

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

6.5. 
27.5. 

10.6.
1.7.

Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

On kulunut 50 vuotta 
päivämäärästä 1.4.1965, 
kun Nakkilan kunnan 
työntekijät järjestäytyi-
vät,  oli juhlapäivän aika, 
Juhlatalo Marimbassa 
11.4.2015. Tervehdys-
sanat lausui Puheenjoh-
taja Maria Lehmuskal-
lio, Sirkku Rintala esitti 
laulua, juhlapuhujaksi 
oli saapunut JHL:n vies-
tintäpäällikkö Juhana 
Harju. Historiikin täy-
si-ikäisestä juhlakalusta 

Nakkilan Kunta-alan ay 
JHL ry 50 vuotta

esittivät Maaret Naski ja 
Sirkku Rintala.

Perustajajäseniä,  Airi 
Heikintaloa ja Sirk-
ka Viljasta muistettiin. 
Kunniajäsenien, JHL:n 
20 vuotisesta aktiivitoi-
minnasta muistaminen: 
Esa Kivelä, Maaret Nas-
ki ja Kirsti Pessi olivat 
muistetut jäsenet.

Ruokailun jälkeen 
estradille saapui hy-
vin Nakkilalainen Simo 
Frangen, nyt kuiten-

kin Tampereelta, Simon 
näytökseen kuuluivat 
puujalkavitsit, rekvisiit-
tana mm. sukkahousut, 
kalsarit, ketsuppipullo, 
pesusienet  ja lisäksi kä-
det, sillä hän opetti juh-
lavieraita taputtamaan, 
sitä sitten riitti koko 
näytöksen ajan.

Tanssimusiikista vas-
tasivat Jussi Henttonen 
ja Voitto Takanen.

J Virtanen 

Harjavalta

Satakunnan teollinen 
kulttuuriperintö -se-
minaari
17.-18.4.2015 Emil Ce-
dercreutzin museo. Sa-
takunnan Historiallinen 
Seura järjestää kaksipäi-
väisen tieteellisen semi-
naarin.

Seppo Jokisen kirjaili-
javierailu
20.4.2015 Harjaval-
lan kaupunginkirjasto. 
Dekkarikirjailija Seppo 
Jokinen vierailee Har-
javallan kirjastossa ja 

kertoilee työstään ja kir-
joistaan. 

Novellikoukku Luku-
viikolla
22.4.2015 Harjavallan 
kaupunginkirjasto. No-
vellikoukussa kuullaan 
ääneen luettuja novelle-
ja ja neulotaan yhdessä. 
Tule mukaan neuletyösi 
kanssa.

Kokemäki

17. KUPLA-Kuhmut
18.-19.4.2015 Risten 
rata. Jokamiesluokan 
autokilpailu.

Tulkkilan koulun ilta-
päivätoiminnan näyttely
18.4.7.5.2015 Kokemä-
en kaupunginkirjasto.

Lastentavaroiden 
kirpputori
19.4.2015 klo 10 Vanha 
Yhteiskoulu. Odotettu, 
perinteinen, vankan suo-
sion saavuttanut lasten-
tarvikkeiden kirpputori 
järjestetään jälleen. 

Radioralli Kokemäellä
19.4.2015 klo 14 Tulk-
kilan koulun punainen 
rakennus. Suomen Ra-
dioamatööriliiton Ra-

dioralli pysähtyy Koke-
mäellä sunnuntaina 19.4. 
Ohjelmassa on mm. an-
tennien asennusta

Kansalaisopiston ke-
vätkonsertti
23.4.2015 klo 18 Kou-
lukeskuksen audito-
rio. Opistolaisyhdistyk-
sen kahvitarjoilu, vapaa 
pääsy.

Nakkila

Nakkilan Puhallinsoitta-
jien kevätkonsertti
26.4.2015 klo 15 Seu-
ratalo Karhula. Konser-

tissa vierailevat artistit: 
Jari Myllykoski ja Ul-
riikka Kauniskangas. 
Nakkilan puhallinsoit-
tajia täydentää Marian 
VPK:n soittajat

Kansallisen veteraa-
nipäivän tilaisuus srk-
kodilla
27.4.2015 klo 12 Ennen 
tilaisuutta seppeleenlas-
ku veteraanikivelle klo 
11.45. Tilaisuuteen ovat 
kutsuttuja sotiemme ve-
teraanit ja sotainvalidit 
puolisoineen sekä ve-
teraanien lesket, sota-
lesket ja lotat sekä so-

taorvot. Järj. Nakkilan 
kunnan kulttuuritoimi

Kesäteatteriesitys 
"Ella ja Paterock "
2.-17.6.2015 Aronuo-
man kesäteatteri. Timo 
Parvelan suosittuun El-
la-kirjasarjaan kuulu-
vaan Ella ja Paterock 
kirjaan pohjautuva las-
ten ja nuorten teatte-
riesitys.

Ulvila

Omaistaan tai läheis-
tään arjessa hoitavien 
juttuluuri
16.4.2015 klo 13 Punai-
nen Risti. Haluatko ju-
tella arjen haasteista tai 
iloista? Punaisen Ristin 
koulutetut vapaaehtoiset 
päivystävät tänään klo 
13–15

Hurma 2015 -kevät-
nayttely
18.-19.4.2015 klo 16 
Kansalaisopiston Ulvi-
lan käsityökeskus. Ter-
vetuloa Porin seudun 
kansalaisopiston Ulvi-
lan ryhmien kädentaito-
jen ja kuvataiteen kevät-
näyttelyyn! 

Pori

Eläkeläisten kunto-
humpat
15.4.2015 Porin nuori-
sotalo. Eläkeläisten kun-
tohumpat nuorisotalon 
alasalissa keskiviikkoi-
sin klo 14-16. Hinta 2 €/
kerta.

"Girl Rising" -eloku-
van esitys 
15.4.2015 klo 16.15 klo 
Porin Yliopistokeskuk-
sen Auditorio. Pohjois-
ranta 11A.

Ikkunankorjauskurs-
sit
18.4.2015 klo 10 Ra-
kennuskulttuuritalo Toi-
vo, Miksi vanha ikkuna 
kannattaisi kunnostaa? 
Mistä tietää, voiko sitä 
enää korjata? Miten kor-
jaus tehdään?

Lasten Liikuntamaa
19.4.2015 klo 15 Kar-
huhalli. Vapaata, vauh-
dikasta ja monipuo-
lista perheliikuntaa 
Karhuhallissa sunnun-
tai-iltapäivisin. Toimin-
ta on valvottua.

Sydänliitto käynnistää 
Sydänviikolla 12.–19. 
huhtikuuta Terveyden 
3-ottelun, jonka pääla-
jeja ovat verenpaineen, 
kolesterolin ja vyötä-
rönympäryksen mittaa-
minen. Omaa tulostaan 
Terveyden 3-ottelussa 
voi parantaa esimerkiksi 
käyttämällä Sydänmerk-
ki-tuotteita, harrasta-
malla liikuntaa, tunnus-
telemalla pulssiaan ja 
lepäämällä riittävästi.

Liika kolesteroli ve-
renkierrossa kertyy val-
timoiden seinämiin, 
mikä ahtauttaa verisuo-

Sydänviikolla 
Terveyden 3-ottelu

nia. Pitämällä koleste-
roliarvot kurissa voi vä-
hentää riskiä sairastua 
sydän- ja verisuonitau-
teihin. Kolesteroliarvon 
saa selville vain mittaa-
malla.

Kohonnut verenpai-
ne on salakavala tila. Se 
ei näy eikä tunnu. Jat-
kuvasti koholla oleva 
verenpaine vaurioittaa 
verisuonia, sydänlihas-
ta, aivoja ja munuaisia. 
Säännöllisillä mittauk-
silla kohonneen veren-
paineen voi huomata 
ajoissa.

Vyötärönympäryksen 

mittaaminen on tehokas 
rasvakudoksen sijain-
nin selvittäjä. Vyötäröl-
le kertyvällä rasvalla on 
yhteys lisääntyneeseen 
sydän- ja verisuonitauti-
en vaaraan sekä tyypin 2 
diabetekseen.

Maailman terveysjär-
jestön mukaan 80 pro-
senttia sepelvaltimo-
taudista ja 90 prosenttia 
tyypin 2 diabeteksesta 
olisi ehkäistävissä elin-
tavoilla eli tupakatto-
muudella, terveellisellä 
ruokavaliolla, riittävällä 
liikunnalla ja painonhal-
linnalla.

K-supermarket Onni-
pekka aikoo keskittää 
polttoainemyyntiään 
Nakkilan keskustaan, 
jonne se on alkuvuonna 
avannut St1-aseman Sa-
takunnantielle.

Entiselle Essolle jää 
kuitenkin vielä raskaan 
liikenteen dieselpiste, 
jonka hallinnointi siir-
tyy Onnipekalta St1:lle.

Sulkemista perustel-
laan uusilla EU-direk-

tiiveillä, jotka vaatisivat 
muun muassa kaksivaip-
paisia polttoainesäiliöitä 
sekä sähköistä seurantaa 
kylmille asemille.

J Virtanen

Huoltamotien ST1 asemalla 
lopetettiin bensanmyynti

Euran Urheilutalolla 
tunnelma oli käsin kos-
keteltavissa, kun lähes 
tuhatpäinen yleisö odot-
ti sunnuntai-iltapäivänä 
teini-idoli Isac Elliotin 
konsertin alkamista.

Innokkaimmat fanit 
saapuivat telttoineen Ur-
heilutalon pihaan jo per-
jantai-iltapäivänä. Osa 
matkusti Euraan suo-
raan perjantaisesta Vaa-

Isac Elliot 
villitsi 
Eurassa

san konsertista, osa taas 
Kokkolasta, missä Elliot 

esiintyi lauantaina.
Lähde: Raumalainen

Isac Elliot. Kuva: www.sonymusic.fi / Perou

MATKA RAUMAN KESÄTEATTERIIN
LA 13.6.2015 KLO 14 NÄYTÖS

”TANKKI TÄYTEEN 2 - MAALLAMUUTTAJAT”

Pääos: Mikko Kivinen, Ritva Oksanen, Jukka Rasila, Kirsi Ylijoki
Lippu+matka: 33 € / peruslippu, 

30 € / eläkel. ja työttömät, 27 € / opisk. ja lapset
Sitovat lippuvaraukset kulttuuritoimistoon viim. 

12.5.2015  puh. 044 7475914
Järj. Nakkilan kunnan kulttuuritoimi
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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

 www.

HAJOTTAMO
.com

KESÄRENKAAT KESÄRENKAAT EDULLISESTIEDULLISESTI
 RENKAAT 
 VANTEET
 VARAOSAT

Rompe-päivätRompe-päivät
la 18.4.  ja su 19.4. klo 9-16la 18.4.  ja su 19.4. klo 9-16
Tuohitori kirppis, Tuohitori kirppis, Kokemäki, PeipohjaKokemäki, Peipohja

paikkavar. 02 546 7227paikkavar. 02 546 7227

UUSIEN UUSIEN 
IKKUNOIDEN IKKUNOIDEN 

AIKA!AIKA!
Mittojen mukaan Mittojen mukaan 

uusiin jauusiin ja
vanhoihin vanhoihin 

rakennuksiin!rakennuksiin!
Pyydä ilmainen Pyydä ilmainen 

hinta-arvio!hinta-arvio!

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

Pääjuhla pidettiin Nakkilan 
Liikuntahallissa 11.4.2015, 
Tapio Aallon lukemassa his-
toriikissa tuli julki mm. en-
simmäisen vuoden 1945 
puheenjohtaja Alpo Kont-
tinen, sekä paljon menesty-
viä urheilijoita mm. nyrk-
keilijä Matti Hohkuri ja 
hiihtäjä Milla Saari (ent. 
Jauho). Juhlapuheen piti 
Suomen Olympiakomitean 
ja Valon pääsihteeri Teemu 
Japisson.  Nakkilan Liikun-
taseuran nuoret esiintyivät ja 
musiikista vastasi Nakkilan 
Puhallinsoittajat, Irene Loi-
tin johdolla.

Nakkilan Viren pienosli-
pun saajat: K-market Onni-
pekka, Kromatek Oy  ja Lä-
hiTapiola 

Nakkilan Viren 70-vuotis-
juhlamitalin saajat: Nakki-
lan kunta ja Nakkila-Luvian 
Osuuspankki

Nakkilan Vire 
70 vuotta

Ansiomerkit,  Suomen 
Hiihtoliiton pronssinen an-
siomerkki: Jonna Heikkilä, 
Anni Leppänen, Pentti Ma-
rila, Henry Nummelin ja 
Rauno Tuomi

Suomen Keilailuliiton 
kultainen ansiomerkki: Toi-
vo Aalto, Matti Aarikka, 
Teuvo Yliniemi

Suomen Urheiluliiton ho-
peinen ansiolevyke: Jenni 
Jokinen, Jarkko Kujamäki, 
Kari Kulmala, Jussi Nurmi, 
Paula Nurmi, Markku Ruo-
ho ja Katariina Valla

Suomen Urheiluliiton kul-
tainen ansiolevyke: Virpi 
Luoma ja Jarmo Sulonen

Suomen Urheiluliiton ho-
peinen ansiomerkki: Eeva 
Kantomäki, Jari Kujamäki, 
Seppo Valla  ja Pekka Vil-
janen

Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön myöntämät ansiomer-

kit, Suomen liikuntakulttuu-
rin ja urheilun ansiomitali: 
Martti Pöysti  ja Seppo Valla

Suomen liikuntakulttuu-
rin ja urheilun ansiomitali 
kullatuin ristein: Altti Kan-
tomäki  ja Aaro Toroska

Suomen liikuntakulttuurin 
ja urheilun ansioristi:  Ritva 
Kantomäki ja Erkko Leino

Suomen liikuntakulttuurin 
ja urheilun kultainen ansio-
risti: Harri Aalto.  Vapaassa 
sanassa Erkko Leino haas-

tatteli urheiluveteraani Alt-
ti Kuusistoa. Urheilijoiden 
tervehdyksen tilaisuuteen 
toi Jenni Jokinen. Tilaisuu-
den juonsi Nina Rahkola, 
lopuksi laulettiin yhdessä 
Satakuntalaisten laulu, Nak-
kilan Puhallinsoittajien 
säestyksellä. Lauantai aa-
mupäivän ohjelmaan kuului 
perinteisesti myös  Seppe-
leenlasku sankarihaudalla.

J Virtanen

KOTISIVUJEN PÄIVITYSTYÖTÄ 
AMMATTIHENKILÖLLE

Työ on OTO eli oman toimen ohessa 
tapahtuvaa, 2-4 kertaa kuukaudessa, 

voi tehdä myös kotityönä.

Bestseller-lehti, puh. 0500 597 259

Fiat Ducato Diesel  vm. -89, rekistöröity 9:lle,  
makuutilat 4-5 henkilölle.

Covire Oy, p. 0500-597259

MATKAILUAUTOMATKAILUAUTO
MYYTÄVÄNAMYYTÄVÄNA

HP. 2400,-HP. 2400,-

Viuhulan päiväkoti muutti 
maaliskuun alussa Paneli-
an seuratalolle, sillä Hiukon 
koulun väistötiloissa epäil-
tiin sisäilmaongelmia. Väki 
alkoi oireilla muun muassa 
poskiontelontulehduksin, ja 
muutto tuntui parhaalta rat-
kaisulta jo ennen sisäilma-

Päiväkoti muutti seuratalolle
mittausten tulosten saamis-
ta.

Euran varhaiskasvatus-
päällikkö Pauliina Vir-
ta kertoo, että tavoitteena 
on päästä pysyviin tiloihin 
mahdollisimman pian. Tun-
nelmat eivät ole hyvät, kun 
toimintaa joudutaan siirtä-

mään paikasta toiseen ja ti-
lat ovat epäkäytännölliset. 
Virta on erittäin kiitollinen 
yhteistyöstä Panelian seura-
talotoimikunnan kanssa, sil-
lä heidän kanssaan asiat jär-
jestyivät ripeästi.

Päiväkoti on muuttanut 
useita kertoja viimeisimmän 

vuoden aikana. Viime elo-
kuussa Viuhulan varsinai-
sissa vastaremontoiduissa 
tiloissa tapahtui putkirikko, 
ja myöhemmin teetetyissä 
lisätutkimuksissa paljastui 
muutakin korjattavaa.

Lähde: Ala-Satakunta

Vapaassa sanassa Erkko Leino (keskellä) haastatteli urheiluveteraani 
Altti Kuusistoa (oikealla). Tapahtumaa seurasi Harri Aalto. 

Juhlassa huomionosoituksia 
saaneet yhteiskuvassa.
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Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Lasten ja Nuorten elo-
kuva Risto Räppääjä 
ja yöhaukka on saanut 
Suomen Elokuvasääti-
ön 800000 euron avus-
tuksen, elokuvan fi l-
maukset alkavat 25.5. 
Nakkilassa, Villilän stu-
dioilla ja jatkuvat myö-
hemmin Naantalissa ja 
vielä Heinäkuussa Nak-
kilassa. Käsikirjoituk-
sen elokuvaan ovat teh-
neet Nopolan siskokset 
Sinikka ja Tiina, kuten 

ovat tehneet myös edel-
lisiin Risto Räppääjiin. 
Elokuvan tuottaa Artis-
ta Filmi Oy, ohjaukses-
ta vastaa tuttuun tapaan 
Timo Koivusalo, yhdes-
sä saman tiimin kans-
sa. Kyseessä on kolmas 
heidän tekemänsä Risto 
Räppääjä elokuva.

Lavastemestari Mark-
ku Myllymäki kertoi 
näyttelijöiden olevan sa-
moja, kuin edellisessä-
kin fi lmissä, lisänä Lau-

ra Malmivaara ja Ville 
Myllyrinne. Hän kertoi 
myös lavasteiden teon 
olevan aikataulussa.

Pieni pala elo-
kuvan juonesta
Risto Räppääjä löytää 
aarteen ja löytöpaikalla 
aloitetaan arkeologiset 
kaivaukset. Kun arvokas 
rautakautinen sormus 
katoaa, näyttää varmal-
ta, että alueella liikkuu 

kaivauksia ryöväävä yö-
haukka ja salaisuus toi-
sensa perään vie yhä sy-
vemmälle seikkailuun.

Edellisen, myös Vil-
lilässä fi lmatun Risto 
Räppääjä ja Sevillan sai-
turi elokuvan on nähnyt 
lähes 300000 ihmistä, 
myös Porin sivukylissä 
on elokuvaa näytetty.

J Virtanen 

Kolmas Risto Räppääjä 
tuotanto Villilässä

Eveliina Suonpää,
MM-pronssia Kiukaisiin
Neljä vuotiaana jääkie-
kon harrastamisen aloit-
tanut, juuri 20 vuotta 
täyttänyt Panelian Raik-
kaan kasvatti Eveliina 
Suonpää on nähnyt pal-
jon, on edustettu hyvin 
Suomea maailmalla. 
SM-sarjassa pelaavaa 
Team Orifl ame Kuorta-
netta ja Tampereen Il-
vestä. Suonpää kuului 
Suomen alle 18-vuoti-
aiden MM-kisajoukku-
eeseen 2013. Naisten 
maajoukkuessa hän teki 
ensiesiintymisensä Ja-
pania vastaan elokuus-
sa 2013. Hänet valittiin 
Sotšin olympialaisiin 
kolmantena maalivahti-
na 2014

Nyt talvella Ruotsissa 
Suomi kohtasi alkuloh-
kon viimeisessä ottelus-
saan Kanadan. Suomi 
pelasi ajoittain todel-
la hyvin, mutta Kana-
da voitti lopulta selvin 
6−2-lukemin. Uran-
sa ensimmäisen nais-
ten MM-ottelun pelan-
nut maalivahti Eveliina 
Suonpää ei ollut täysin 
tyytyväinen suorituk-
seensa, mutta hän  tunsi 

ylpeyttä joukkueestaan. 
Olen kyllä parempia-

kin pelejä pelannut, kur-
jaa, etten itse pystynyt 
samaan suoritukseen 
kuin muu joukkue. Toki 
pitää muistaa, että tämä 
oli itselleni uran en-
simmäinen MM-ottelu.  
Tämä oli toinen pelini 
Kanadan maajoukkuetta 
vastaan naisten tasolla.  
Kisojen Finaalissa Usa 
löi Kanadan. Suomelle 
pronssia, Venäjä  taipui 
maalein 4-1.  Suomi oli 
palannut MM-mitaleille 
neljän vuoden tauon jäl-
keen.

Suonpää ei ole kulu-
valla kaudella pelannut 
kovin paljoa. SM-sar-
jassa Ilveksen riveissä 
kertyi 16 ottelua ennen 
kuin 19-vuotias maali-
vahti siirtyi pelaamaan 
Minnesota-Duluthin 
yliopistojoukkueeseen. 
P o h j o i s - A m e r i k a n 
puolella pelejä on ol-
lut  myös vähän. Suon-
pää  lähti Tammi-
kuussa opiskelemaan 
Minnesotaan, hän ker-
toi harjoittelu olosuh-
teiden olevan  hyvät, 

jopa koulussa on punt-
tisali. Opiskelussa on 
hyvin otettu huomioon 
valmentautuminen, val-
mennus on hyvällä ta-
solla, paljon paremmin, 
kuin Suomessa. Jäähal-
li heillä on myös uusi. 
Hän kertoi myös Pane-
liasta Niklas Lehtimä-
en olevan Minnesotassa 
opiskelemassa.

Naisten jääkiekko on 
Suomessa lapsen ken-
gissä, siihen liitto ei pa-
nosta oikeastaan mitään, 
kun haastattelin entisiä 
maajoukkueen naisia 
Tampereella. Anne Tuo-
manen ja Heidi Pelttari 

kertoivat ettei Suomes-
sa parhaat valmentajat 
ole kiinnostuneita hei-
dän valmentamisestaan, 
vaan kun mennään raha 
edellä ja  kun pelaa-
jat ja valmentajat evät 
saa mitään korvauksia, 
niin jopa mailoja joutu-
vat maajoukkue pelaa-
jat ostamaan itselleen. 
Tytöillä on kanttia ker-
toa totuus, koska heillä 
on molemmilla mitalit 
taskuissaan. Pieni sii-
vu naiskiekkoilulle, niin 
olisi mahdollisuus kir-
kastaa mitalin väriä.

J Virtanen

Eveliina Suonpää. Kuva: leijonat.fi / Pasi Mennander.

Risto Räppääjä -elokuvan filmaukset alkavat 25.5. Nakkilassa

PÄÄKIRJOITUS

Uhkaako Venäjä Suomalaisia?

Pohjoismaiden puolustusministerit julkaisivat useissa sanomalehdissä 
yhteisen puolustuspolitiikkaa käsittelevän kannanoton. Yksi allekirjoit-
tajista oli Suomen Carl Haglund (r), joka ei kertonut kirjoituksesta etukä-
teen esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Mielestäni tämä 
pikkupoika on hyvin sopeutumaton tällaiseen ministeripestiin, häneltä 
on tullut jatkuvasti Suomea vastaan olevia letkautuksia, hän ajaa laput 
silmien ympärillä meitä Natoon. Ei yksi Haglund määrää, miten meidän 
asioita ajetaan, Suomen kansalta pitää kysyä mielipide näissä asioissa. 
Sunnuntaina Venäjän ulkoministeriö lausui, että kirjoituksessa kuvattu 
pohjoismainen puolustusyhteistyö suuntautuu sitä vastaan.

Suomalaiset taistelijat

Itä-Ukrainan taisteluissa haavoittunut suomalainen 22-vuotias vapaaeh-
toistaistelija on ollut hoidettavana Mariupolin sotilassairaalassa. Sairaa-
lasta kerrotaan, että mies oli hoidettavana lievähkön vamman takia, ja hä-
net on päästetty taistelukentille takaisin. Mies ei ollut kertonut nimeään, 
sillä hän ei halunnut äitinsä tietävän tilanteestaan. Olisiko äidille kerrottu 
silloinkaan, kun hän olisi kuollut? Myöskään sairaalasta ei kerrottu mie-
hen nimeä, hän oli haavoittunut kranaatin sirpaleesta Shurokynen kau-
pungissa. Hän oli taistellut Ukrainan hallitusta tukevassa pataljoonassa. 
Julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan Suomesta on lähtenyt yli 60 
henkeä taistelemaan Isiksen riveihin Syyriaan ja Irakiin, sekä Ukrainaan. 
Suomeen palatessaan nämä henkilöt muodostavat turvallisuusriskin. Eu-
roopan maissa on käyty asiasta keskusteluja, mielestäni heidän pitäisi 
menettää passinsa tai kansalaisuutensa.

Nakkilan uimahallin tulevaisuus ?

Nakkilan uimahalli ja keilahalli on asetettu käyttökieltoon. Uimahalli-
rakennus on kunnan teknisen johtajan mukaan niin huonossa kunnossa, 
että sitä ei voida ottaa enää käyttöön. Kuntotutkimuksessa kävi ilmi, että 
betonirakenteet ja myös hallin muut rakenteet ovat niin huonossa kun-
nossa, että käyttäjien turvallisuutta ei voida taata. Näillä näkymin raken-
nus suljetaan nyt pysyvästi. Onko tosiaan niin, eikö voi tehdä korjauksia 
betonirakenteissa? Kylillä liikkuu huhu, että hallin kiinni laittaminen oli 
”Tilaustyö” eräiltä tahoilta. Voidaanko järjestää tilaisuus kuntalaisille, 
missä ammatti-ihmiset kertovat faktat, niin kun ne on ? Jäädään odotta-
maan.

Eduskuntavaalit

Ennakkoäänestys on loppunut, lehden painos-
ta tullessa. Puoluejohtajat ovat lyöneet kät-
tä päälle, viimeinen viikko on pyhitetty so-
pimuksien tekoja varten, ei tulla kuulemaan 
mitään tragikoomisia. Päivittäiset äänestys-
prosentit ovat olleet edellisten vaalien ylä-
puolella, vuoden 2011 ennakkoäänestys oli 
(31,2 %), voi olla, että ennakkoäänet ovat sii-
nä 30 prosentin luokkaa. Kaikki äänet ovat 
tärkeitä, jopa ne ”hukkaan” menneet. Siis jou-
kolla äänestämään Sunnuntaina 19.4.2015 klo 
9.00-20.00

J Virtanen

Viikkalan vanha koulu on myynnissä
Nakkilan kunta myy Viikkalan koulun sivurakennuksineen ja tontteineen. Rakennus on lähes 
sata vuotta vanha.
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mat prosentit voittaa ja 
voittaja myös ostaa hä-
vinneille kahvit ja pul-
lat. Mitä omaan mie-
lipiteeseeni tulee niin 
tällä kertaa uskon, että 
näistä vaaleista taitaa 
tulla hyvinkin yllätyk-
selliset. Jaettavaa sata-
kuntalaisilla puolueilla 
on vähemmän ja mikä 
on äänestysprosentti, 
se ratkaisee myös pal-
jolti lopputuloksen. Itse 
veikkaan, että tällä ker-
taa vajaat 70 prosent-
tia käy äänestämässä 
ja suurin piirtein voit-
tajina tulevat olemaan 
gallupeissa olevat neljä 
suurinta puoluetta. 

Ossi Qvist

En taida olla ainoa ih-
minen, jolle silloin 
tällöin sattuu kaiken-
moisia mokia. Viimek-
si tällainen sattui ko-
lumnissani, jossa sanat 
menivät sekaisin ja 
huomauttipa eräs tark-
kaakin tarkempi luki-
ja, että hänen on vaikea 
ymmärtää kirjoituksia-
ni. Olen kyllä pyrkinyt 
kirjoittamaan yksinker-
taisesti ja ymmärrettä-
västi näitä kolumneja, 
mutta joskus saatan kir-
joittaa liian pitkiä lau-
seita ja kielipoliisien 
on vaikea silloin taju-
ta mitä kirjoitan. Sen 
verran voin kuitenkin 
kertoa, etten olekaan 
tarkoittanut näitä kir-
joituksiani yksistään 
älykkäille ja minua vii-
saammille, vaan myös 
niille, jotka ymmärtä-
vät huonompaakin pai-
nettua tekstiä. 

Nyt on sitten vaali-
huuma menossa ja huo-
masin myös ajellessani 
huonoa asfalttitietä ko-
tiin, kuinka tämä näkyi 
lyhtypylväissä. Moni 
ehdokas oli asettanut 
pärstäkuvansa autoili-
joiden ihailtavaksi ja 

Maalari roiskii
ellei nyt ihan kaikkea 
tekstiä autoilija ehtinyt-
kään lukea, niin ainakin 
numerot ovat selväs-
ti näkyvissä. Itse tie-
dän kuinka kovaa hom-
maa vaalityö on, sillä 
olen ollut kahden kan-
sanedustajaehdokkaan 
vaaliaktiivina, seisos-
kelemalla muun mu-
assa pakkasessa ja ve-
sisateessa jakamassa 
mainoksia vaalikarjalle. 
Eräskin mummeli totesi 
Kankaanpään torilla sei-
soessamme ehdokkaan 
kanssa nenänpää vilus-
ta sinisenä, että turhaan 
te miehet täällä seisotte. 
Täällä on omasta takaa 
ehdokkaat. Mutta tava-
taanhan sitä sanoa, että 
se ei pelaa, joka pelkää 
ja saattaahan sitä hyväs-
sä lykyssä voittokin tul-
la kotiin. 

Tor ipar lament t im-
me, joka koostuu use-
asta entisestä kuntapo-
liitikosta, on seurannut 
ja ruotinut innokkaasti 
vaaleja ja siitä kai joh-
tui, että eräs keksi ide-
an järjestää tulevasta 
vaalista arvonnan. Se, 
joka on tarkemmin ar-
vannut puolueiden saa-

050 561 1440
www.wallinlines.fi 

Tilaus- ja reitti-
liikenne turvallisesti 
ja ammattitaidolla!

kaikki Rengastyötkaikki Rengastyöt

henkilöautot ja raskas kalusto,henkilöautot ja raskas kalusto,

myös pyöräkuormaajatmyös pyöräkuormaajat

renkaiden vaihto, myynti ja pesurenkaiden vaihto, myynti ja pesu

rengashotellipalvelutrengashotellipalvelut

rengasmyyntirengasmyynti

Seisakkeenkatu 12, 29200 Harjavalta 
 www.pt-rengas.fi 

• fysioterapia
• hierontaa 

– myös ilman lääkärin lähetettä
• akupunktiohoito 
• lymfaterapia
• kinesioteippaus
• veteraanikuntoutus
• lentosukat
• lääkinnälliset kompressio-

sukat ja –hihat mittatilauksena
• erikoisniskatyynyt ja patjat

Lauttaranta 5, Ulvila, 
puh. 538 9444

Myös kotikäynnit 
ja ilta-aikoja

Meiltä KELAN vähennys suoraan

Muista äitiä Muista äitiä 
henkilökohtaisella henkilökohtaisella 

lahjakortilla!lahjakortilla!

REIJO 
NUMMIKARI
● sähköasentaja
● valtuuston  
 puheenjohtaja
● Satakunnan  
 Osuuspankin  
 hallituksen     
 puheenjohtaja

120

”Kun on kokemusta 
ay-liikkeestä, kunnallises-
ta päätöksenteosta, alu-
eellisen pankin hallituk-
sen puheenjohtajuudes-
ta on luonnollista pyrkiä 
eduskuntaan valtakunnan 
tason päättäjäksi. Reijo 
Nummikari omaa hyvät 

ominaisuudet kansanedustajaksi tiedoiltaan ja 
taidoiltaan. Rauhallinen, neuvottelukykyinen 
ja arvostusta herättävä persoona, joka varmasti 
pystyy luomaan kansanedustajan työssä tarvit-
tavan yhteistyöverkoston.”
Antti Rinne 
SDP:n puheenjohtaja

M
AKSA

JA H
ARJAVALLAN

 SO
SIALID

EM
O

KRA
ATIT RY

www.harjavalta.sdp.fi  sivuilta 
luettavissa Reijon lehti Kanava 120

Harjavallassa sijaitse-
va Satalinnasta on jo 
pitkään yritetty päästä 
eroon. Satalinna kaik-
kine rakennuksineen 
ja metsineen on myyty 
1,3 miljoonalla eurolla 
AVH Satalinna -nimi-
selle osakeyhtiölle. 

Sen omistajaksi tuli 
sairaanhoitopiiriin jäl-
keen vuonna 2009 Sa-
talinnakiinteistöt Oy. 
Satalinnakiinteistön ja 
AVH Satalinnan väli-
nen kauppa allekirjoi-
tettiin tiistaina 31. maa-
liskuuta.

Uuden omistajan 
edustaja, toimitusjoh-
taja Ari Heiska kertoo, 
että vuokrasuhteissa 
ei tapahdu muutoksia, 
vaan sairaanhoitopiiri 
ja yksityiset asukkaat 

Satalinna myyty 
AVH Satalinna Oy:lle

jatkavat vuokralaisina. 
Kauppaan kuuluu 

noin 80 hehtaarin alu-
een, josta 50 hehtaaria 
on metsää. Alueella si-
jaitsee kaksi sairaalara-
kennusta, kerrostaloja, 
rivitalo, koko aluetta 
palveleva lämpökeskus 
ja runsaasti muita ra-
kennuksia. Asuntoja on 
noin 60.

Sairaanhoitopiirillä 
on Satalinnassa kuntou-
tustoimintaa ja apuväli-
nelainaamo. Sairaanhoi-
topiirin vuokrasopimus 
on vuoden 2018 lop-
puun, mutta ilmeisesti 
vuokralaisena jatketaan 
sen jälkeenkin. Heiskan 
mukaan tarkoitus on et-
siä lisää vuokralaisia. 

– Sairaalarakennuk-
sessa on kaksi kerros-

ta saneerattua tilaa, 
yhteensä 3 000 neliö-
metriä, jotka ovat tällä 
hetkellä tyhjinä ja vuok-
rattavissa, Ari Heiska 
kertoo.

Hän viittaa tiloihin, 
jotka pari vuotta toimi-
vat Porin kaupunginsai-
raalan väistötiloina. Li-
säksi Heiskan mielestä 
Satalinnaan sopisi mo-
nenlainen pienyritystoi-
minta. Samoin tarjolla 
olisi viisi omakotitont-
tia.

Uusi omistaja aikoo 
mahdollisimman nope-
asti vaihtaa öljylämmi-
tyksen hakelämmityk-
seen. Vuodessa kuluu 
550 tonnia öljyä, ja ha-
kelämpölaitos tuo läm-
mityskuluihin 40 pro-
sentin säästön.

Jartin Jurinat

best1.fi 

Etsitkö töitä? Tiis-
tai on siihen paras 
päivä
”Tilann ei paljo 
muut, onks mik päivä 
vaa”

Supertähti Gwyneth 
Paltrow: Ruokara-
haa 27 euroa viikos-
sa!
”Se o normaal raha 
työttömäl ja eläkeläi-
sell suomess”

Tutkimus: Alkoho-
lia nauttivat onnel-
lisempia ja terveem-
piä
”Taita oll vaa nousu-
humala perui, kyll se 
rapulass o iha toist”
 
Putous-tähti vaihtaa 
tyyliä - ”Joku sanoi, 
että älä enää ikinä 
tee sitä”
”Kyll ne jok vuos 
vaihta tyyli, ko o uus 
juttu”

Viidakon tähtönen 
julkaisi alastonku-
van solariumista!
”Oliks tähtöse solaa-
rium ilma vaatteit”

Jussi Lampi ja Timo 
Rautiainen: Olem-
me sielunveljet
” Ei puut enää ko 
Ismo Alanko, olis 
koko bändi koos”

Ylipainoisten vaike-
ampi saada töitä? 
Työnantaja pitää 
laiskana
”Voi oll toine puol 
tottaki, jos tehrä rak-
sa ja lapio töit”

Unelmaduuni? Nai-
nen tienaa elanton-
sa syömällä ja pie-
reskelemällä
”Syöks se hernerok-
ka, euro ja purkki 
päiväss”

Kesä lähestyy kovaa 
vauhtia – kuinka 
syöt itsesi rantakun-
toon?
”Rillaamall ja rillaa-
mall ja taas rillaa-
mal”

Maisa Torppa ko-
husta: ”Minusta 
tehtiin tyhmä ja ai-
voton idiootti” - IL-
TV
”Mitä toho ny oikeest 
sanos”

Jestas, mitä sikai-
lua! Junamatkusta-
ja pissasi pulloon ja 
jätti tuolille!
”Hyvät tavat, pa-
remp, kui olis kussu 
lattiall”

Niin muuttuu maa-
ilma: Ikeasta saa 
nyt kasvispullia
”Mööpelei tai pul-
lii, kasaamisess mene 
kuitenk päivi”

Tämä pikkumies 
taitaa naisten hur-
maamisen!
” Onneks olla vähä 
isompa kaliiperi, 
hurmaamisest ei mitä 
tieto”
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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 €   

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! 

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.

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 

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 ÄITIENPÄIVÄLOUNAS
Seisovapöytä + kahvi 
+ mansikkakermakakku 

Kello huutaa aamutui-
maan ja taas sitä men-
nään tukka suorana, pos-
kipäät pitkänä aamusta 
iltaan. Lopuksi voi tode-
ta että on aika kaatua pe-
tiin hyvin suoritetun päi-
vän jälkeen. Rouva Fox 
tässä taasen ihmette-
lee maailman menoja ja 
näitä iänikuisia ruuhka-
vuosia. Rouvalla nimit-
täin on ollut viimeiset 
20 vuotta nämä ruuhka-
vuodet. Lapset kasvaa  
ja karkaa kotoa mutta 
ruuhkavuodet ei. Har-
taasti toivoo hän, että 
ne loppuvat ennen kuin 
vaihdevuodet alkavat. 

Suomalaisuuden suuri 
ydin onkin suorittami-
sessa. Pitää tehdä paljon 
ja olla tehokas kaikissa 
toimissaan. Itse elämä ja 
sen eläminen onkin sit-
ten toissijainen asia. Vii-
meistään keski-iän kyn-
nyksellä onkin kait hyvä 
pohtia näitä asioita. 

Aloitetaan maanan-
taiaamun temmellyk-
sestä, ja hypätään rouva 
Suomisen sukkiin. Rou-
va Suominen heräilee 
jo tuossa kuuden mais-
sa, koska naiset ainakin 
yrittävät näyttää hyväl-
tä, ja uskokaa tai älkää 
se muuten ottaa aikaa. 
Lämpörullat päähän ja 
keittiö kutsuu aamupa-
lan laittoon. Pikkuväki 
hereille  ja isukille pai-
taa silittämään. Teinille 
varovainen ensiherätys  
ja koira pihalla pissil-
le. Tässä välissä nopea 
hörppäys aamukaffet ja 
samalla lilaa luomeen. 
Pohjaan palanut puuro 
lautasille ja koko konk-
karonkka syöttöön. Täs-
sä kohtaa on syytä mai-
nita että isä Suominen 
nauttii aamun rauhaisis-

Ruuhkavuodet

ta hetkistä lukien har-
taasti aamun sanomia. 
Ruova Suomisen aamun 
minuuuttiaikataulussa 
on seuravana vuoros-
sa teinin toinen herätys 
tai ainakin yritys. Pik-
kuväen hammaspesu ja 
vaatteiden etsintä sekä 
pukeminen. Rouva Suo-
minen tietää, että naisen 
pelastus on vahva hius-
lakka. Siinä kohtaa kun 
hikinorot valuvat ohi-
moille niin lakka pitää 
kikkurat kuin kikkurat 
kuitenkin kasassa jopa 
koko päivän.  

Päivän matka voi al-
kaa. Mukulat pituusjär-
jestuksessä takapenkille 
ja pudotus yläaste, ala-
aste ja eskari. Nyt sitten 
freesinä päivän töiden 
kimppuun. Tiukka on 
kuitenkin tämäkin päivä 
ja ripsihuoltokin ptäisi 
ehtiä jotenkin hoitamaan 
ruokatunnin aikana ja 
perkule kun ne eväätkin 
sitten jäivät sinne jää-
kaappiin. 

Raastavan työpäivän 
jälkeen mennäänkin sit-
ten tuhatta ja sataa hake-

maan jälkikasvua kotiin 
ja jumppaankin pitäs ke-
retä. Tässä kohtaa Rouva 
Suominen sortuu valmis-
ruoan iloihin saadakseen 
itselleen hetken oman ai-
kaa. Ja ei kun sapuskat 
pöytään ja jumppakamat 
päälle. Taas mennään. 
Hampaat irvessä ja veren 
maku suussa jumpataan 
tunti. Nyt voikin kiitel-
lä itseään hyvin tehdystä 
työstä. Kello lyö kahdek-
san ja päivä häämöttää 
loppuaan. Rouva raahau-
tuu kotiin. Isä Suominen 
rentoutuu television ää-
ressä nauttien laatukon-
jakkia pitkän työpäivän 
jälkeen. Rouvalleen hän 
tokaisee sohvalta. Tart-
tiskohan sun tehdä itsel-
les jotain kun näytät jo-
tenkin niin väsyneeltä” 
Niinpä niin tarttis var-
maan taas tehdä jotain. 
Niin se vaan Nousee seu-
raavakin päivä, laskee 
seuraava päivä ja kiitää 
vuodet nuo mutta ruuh-
kavuodet ne ei vaan anna 
periksi.

Rouva Fox

Seuratalo Karhulaa 
vuokrataan edelleen-
kin erilaisiin tilai-
suuksiin kuten häihin, 
muistopäiviin, pikku-
jouluihin, myyjäisiin, 
tansseihin, konserttei-

Seuratalo Karhula 
on myytävänä

hin, kokouksiin sekä 
huutokauppoihin. Käy-
tössä on sali, näyttämö, 
ravintola ja keittiö n. 
300 hengelle.

Karhula on rakennettu 
v. 1922 rakennusmesta-

ri Erikssonin piirustus-
ten pohjalta. Rakennuk-
sen tyylipiirteissä on 
myöhäisen kansallis-
romantiikan ja klassis-
min vaikutteita. Ennen 
sotia Karhulassa ko-

koontuivat Nakkilan 
suojeluskunta, lotat ja 
nuorisoseura yhteisissä 
iltamissaan, myös Nak-
kilan torvisoittokunta 
harjoitteli Karhulassa.

Siman valmistus kannat-
taa aloittaa ajoissa, sillä 
se valmistuu juotavaksi 
nopeimmillaan hiukan 
alle viikossa. Perintei-
seen simaan tarvitaan 
kahta sokeria: kideso-
keria tuomaan makeut-
ta, sekä tummempaa, 
kosteaa fariinisokeria. 
Fariinisokeri antaa si-
malle sen ominaismaun 
ja värin; mitä enemmän 
simaan käytetään farii-
nisokeria, sitä tummem-
paa ja aromikkaampaa 
juomasta tulee. 

Siman teko on muka-
vaa touhua porukalla-
kin, kannattaa siis ko-
keilla siman valmistusta 
koko perheen kanssa tai 
ystäväporukalla! Sima 
on oivallinen kuplajuo-
ma myös muissa kevään 
ja kesän juhlissa, kuten 
äitienpäivänä, lakkiai-
sissa ja juhannuksena.

Säilytä fariini-
sokeri oikein
Fariinisokeri säilyy pak-
kauspäivästä noin kol-
me vuotta. Kosteana so-
kerina se voi avatussa 
pakkauksessa kovettua. 
Fariinisokeri kannat-
taakin säilyttää tiiviisti 
suljettuna. Kovettunut 
fariinisokeri on täysin 
käyttökelpoista, ja peh-
mentämiseen on näppä-
riä konsteja:

Perinteinen keino on 
lisätä Fariinisokeri-pus-
siin teelusikallinen vettä 
puolta sokerikiloa koh-
den ja sulkea pussi huo-
lellisesti, jolloin sokeri 
pehmenee 1–2 päivässä. 
Kiireinen käyttäjä voi li-
sätä tuplasti vettä ja pu-
ristella pussia hetken 
aikaa, jolloin sokeri peh-
menee heti käytettäväksi. 
Siman valmistukseen ko-
vettunut fariinisokeri käy 
sellaisenaan, sillä se liu-
kenee kuumaan veteen.

Hyvissä ajoin simaa 
valmistamaan

Vappusima, noin 4 l
4 l vettä 
250 g fariinisokeria 
250 g taloussokeria 
1-2 sitruunaa 
1/5 tl hiivaa (noin her-
neen kokoinen pala) 
rusinoita

Kiehauta noin puolet 
vedestä ja kaada se so-
kerien päälle. Sekoita 
loput vedestä sekä pu-
ristettu sitruunan mehu 
joukkoon. Liuota hiiva 
kädenlämpöiseen seok-
seen. Sekoita ja anna si-
man käydä huoneenläm-
mössä noin 1 vrk.

Pullota sima. Lisää jo-

kaiseen pulloon 1 tl so-
keria ja muutama rusina.

Sima on valmista, kun 
rusinat nousevat pin-
taan. Viileässä valmistu-
misaika on noin viikko, 
huoneenlämmössä noin 
3 päivää. Muistathan, 
että paine pullossa kas-

vaa käymisen jatkuessa, 
joten älä käytä liian tiuk-
kaa korkkia.

Vinkki: Mikäli haluat 
tummempaa simaa, käy-
tä yksinomaan fariiniso-
keria (500 g).

Lähde: Dansukker



7

Bestseller 4/2015

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

VUOKRATTAVANA
kalustettu kaksio 
Kokemäki Tulkkila

puh. 040 5819751

• viihteellä karaoken, biljardin,
lukuisten eri pelien ym. parissa

Kauttamme hoituu myös
• ruokailu
• kahvitus
• sauna
• yrityksille myös palvelintilaa

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

tarjoaa ainutlaatuiset ja persoonalliset 
tilat kokouksiin, juhliin, koulutuksiin 
ja illanviettoihin.

• kuljetukset
• kilpailut
• yöpymiset

RAVIKESÄ 2015

SU 3.5. klo 14.00 KAUDEN AVAUS
 perinteinen Vilperi-ajo

PE 22.5. klo 18.00 ILTARAVIT
 tunnelmaa terassillakin

SU 7.6. klo 17.30 PERINNERAVIT
 vanhojen Zetorien esiinmarssi

Kauden huipennus juhannuksen suuri ravijuhla
JUHANNUSRAVIT LA 20.6. klo 15.00 

 huikea Kivikylän maili
 Vennin ajo, Monten SM-karsinta

 Ravikaraoken SM-karsinta terassilla ravien jälkeen

Liput 5 €, juhannuksena 10 €
Tervetuloa kesäravien tunnelmaan!

Liikekeskus, Harjavalta
0400 976 478  - www.sininenunelma.fi Hannele ja Tiia

22.4 ALK. KLO 17 
TULE JUTTELEMAAN 
FITLINEN RAVINTOLISISTÄ (-19 asti)

Illan aikana ostetut ravintolisät 
kokeilutarjouksessa –20% 
Nyt hoitamaan hyvinvointiasi 
ja terveyttäsi!
HOITOLALLA OPISKELIJA, JOLLE VOIT VARATA HOITOJA  –10% 
TAI JOIHINKIN HOITOIHIN 
VIELÄKIN EDULLISEMMIN. 

esim. 
Geelilakkaus  28,-

Muistathan tulevan Äitienpäivän!Muistathan tulevan Äitienpäivän!
Lahjakorttimme on äidille Lahjakorttimme on äidille 
mieluisa lahja!mieluisa lahja!

VESIKATTO TALVEKSI
KUNTOON – varaa asennusaikasi

Ulkoverhoukset, kattoremontit, ikkunat ja ovet 
yli 20 vuoden kokemuksella, takuutyönä.  Myös rahoituksella.

www.prima-rakentajat.fi

OLETKO 
AJATELLUT

REMONTTIA?
Nyt Sinulla on 

erinomainen tilaisuus 
ilmaiseen 

suunnitteluun, kunto- 
ja kustannusarvioon.

SOITA JA VARAA AIKA!
Juha Kirvesmäki
041-430 1771

VESIKATTO JA VERHOUS 
KUNTOON! – Varaa asennusaikasi!

PERÄNIITYN TILA Huittinen
p. 0400 333 666  0500 333 666

Lennox  Sertori  QuarnaBor

Toria  FairytaleBor  Marthe 
Salome  WolmariBor  EinarBor 

VivianaBor  AkseliBor 
Nokka  ym.

Sertifi oidut kevätviljan 
siemenet.

Myös uutuuksia!

Turun tuomiokapituli on 
määrännyt viisi pappia 
menettämään pappisoi-
keutensa luterilaisessa 
kirkossa. 

Pappisvirkansa menet-
tävät Markku Sumiala, 
Sakari Korpinen, Miika 
Nieminen, Anssi Simojo-
ki ja Martti Vaahtoranta. 

He toimivat Luther-
säätiön perustamassa 
Lähetyshiippakunnas-
sa, joka kokoaa yhteen 
etenkin naispappeuden 
vastustajia. Nyt jo eläk-
keellä oleva nakkilalai-

Markku Sumiala 
menettää pappisviran

nen Markku Sumiala on 
toiminut pappina Porin 
Sakkeus-seurakunnassa. 

Tuomiokapitulin mu-
kaan Lähetyshiippakun-
nan papit ovat käytän-
nössä siirtyneet toisen 
kirkon palvelukseen. 

Aiemmin kolme suo-
malaista pappia on ero-
tettu luterilaisen kirkon 
pappisvirasta Lähetys-
hiippakunnassa toimi-
misen vuoksi.

Lähde: 
Satakunnan Kansa

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!

Myös netissä:

best1.fi 
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VALTA    SA Oy

Nyt on aika 
vaihtaa 

kesärenkaat!

Revonkatu 7, 29200 Harjavalta
02 674 4220 - www.valtaosa.fi 
valtaosa@fi xus.fi , mika@valtaosa.fi 

Korjaamo: ma - pe 7.30-16.30
Varaosamyymälä: 

ma-pe 7.30-16.30, la 9.00-13.00

Tulikivi uunimestari 
Markku Peltonen

0400 736 006
Vuolukiviset Tulikivi-uunit 

ja keraamiset uunit

myynti, huolto ja mittauspalvelu
MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!
Heinox-Hormit Oy

 TERÄSSISÄPIIPUT
 PIIPUNSADESUOJAT

 RAKENNUSPELTITYÖT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

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

- myynti ja asennukset- myynti ja asennukset
- Saneeraukset- Saneeraukset

T.T.  SalmiSalmi  OyOy
0440 650 5620440 650 562
www.tsalmi.comwww.tsalmi.com

Nosto-ovet Nosto-ovet 
automatiikalla automatiikalla 

780,-780,-

TARE-SANEERAUS
www.tare-saneeraus.com

 Korjausrakentamispalvelut
 Uudisrakentaminen
 Sauna- ja suihkuremontit
 Pihakiviasennukset/

   -suunnittelu
 Sähkö- ja putkityöt

Kotitalous-
vähennys

Ko
vä

EURA
puh. 045 652 1288

Huollamme ammattitaidolla TV:t,
videot ja digilaitteet yms,

Valtuutettu AllAway-keskuspölynimurihuolto

Satakunnankatu 6, 28100 PORI p. (02) 6334 818

Avoinna arkisin 8-17, la 9-13

– kivelle kyytiä 20v. –
Antti Salmela, Kauvatsa

p. 0400 532 325

 
 

LIGIER-MOPOAUTOJEN 
MYYNTI JA HUOLLOT 

VUOSIEN KOKEMUKSELLA 
 
 

LÖYDÄT MEILTÄ VARAOSAT 
KAIKKIIN MERKKEIHIN 

 
 
 

Jussin Moottori- ja Laitehuolto 
 Kielokatu 114, 28120 Pori 

Juha 0400 590 412, Ilkka 044 301 4522 
posti@jussinmopoauto.fi – www.jussinmopoauto.fi  

 
Avoinna arkisin klo 8-17 

 MATOT  PEITOT  TYYNYT ym.
Pesemme myös kirjopyykkiä
KONEPESU JA LAAKAPESU

Avoinna MA-TO 9-17 PE 9-18 LA 9-14, myös sopimuksen mukaan

puh. 010 271 6620
Varjuksentie 217, Nakkila

Kyläkauppa 
010 271 6625


