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RAKENNA JA REMONTOI, 
s.10-15

60-luvun TV-ilta 
Kokemäellä, s. 8

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

Satakunnan teollisuustalo,
Satakunnankatu 33-35, Pori

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

Betonityöt
J. Kangas
Koivistontie 176,
38600 Lavia

Puh. 050 528 4896

RAKENNUSTYÖT 
POHJASTA
PIIPPUUN!

Nokikolarin näkemyksiä, s. 12
Haastattelussa nuohooja 
Mauri Mäkitalo

Nyt kannattaa 
katsastaa

Henkilö- ja pakettiauton määräaikaiskat-
sastus 46 € + päästömittaus

alk. 46€

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

Betonilattioidenvalut,
hionnat ja pinnoitukset.

040 416 8477
Pitkärannantie 96, 28400 Ulvila

janiv-77@suomi24.fi 

BETONITYÖ
Jani Vironen

DIPLOMIKELLOSEPPÄ

ISOLINNANKATU 7 PORI PUH. 050 575 7468

MIKSET TOISI KELLOASI SUORAAN 

KELLOSEPÄLLE?

TULE TUTUSTUMAAN SAMALLA 

KORU- JA KELLOVALIKOIMIIN.

Kaikki maalaus- ja remonttityöt
yli 20 vuoden ammattitaidolla

MAALAUS AMI
Ami Granö

Kaijalantie 16, 28300 PORI
Puh. 0400 590 295

amig@kolumbus.fi 

NOKIA  CONTINENTAL

Rautatie

Pori 12km Hki

OSTA KESÄRENKAAT NYT!
HYVITÄMME VANHOISTA KUNNON MUKAAN!

MICHELIN  SAILU   YKOHAMA
RENKAIDEN VAIHTO 20€/AUTO

SÄILYTYS + VAIHTO
KÄSIN PESU

     HUOLLA ITSE    PISTE

Matti Lankinen
050 532 4719
Helsingintie 412, Ulvila
Avoinna ark. 8-18, la 9-14

www.huollaitse.net

Pultien rasvaus, nesteiden ja öljyn tarkas-
tus, jarrupalojen kunnon tarkastus

 RUOHONLEIKKURIEN HUOLTO
 AUTOHUOLTO

 POLKUPYÖRÄHUOLTO

45€
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Onko järkee vai ei?

Painos: n. 37 000 kpl

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

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

Kustantaja: Covire Oy
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259
turist.fi @hotmail.com 
Toimitus: Avoinna sopim. mukaan.
Karjalankatu 12, 28130 Pori
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)

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

Imestymispäivät
ke 25.4. 2012
ke 9.5. 2012
ke 23.5. 2012

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

ke 13.6. 2012
ke 4.7. 2012

Finnair ja optiot

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 

€

Asianajajia

Hautauspalvelua

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistoja

Viestintä, mainonta

MeilläMeillä
PALVELLAAN

Lakitoimisto 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 23%. 

On aikoihin jo eletty, kun fi r-
man johdolle annetaan opti-
oita 2,7 miljoonaa euroa, että 
pysyisivät fi rman työssä, kun 
toimitusjohtajaa vaihdetaan, 
ja vielä, kun fi rma on vuosi-
kaudet tuottanut tappiota, ja 
ylimääräistä rahaa niille, jotka 
sen tappion tuottaa.
Henkilökunta on alentanut jo 
moneen otteeseen palkkojaan, 
mutta vihdoin työntekijät ovat 
oivaltaneet asian. 
Finnairilla Euroopan lennoilla 
on tapana pakkomyydä mat-
koja kahteen suuntaan, vaik-
ka asiakas olisi halunnut ostaa 
matkan vain menona, sen ta-
kia lentokoneet kulkevat Eu-
roopan alueella puolella kapa-
siteetilla, jo yksinkertainenkin 
matikkapää ymmärtää myydä 
lentokoneen täyteen matkus-
tajia.
Satakunnassa ja varsinkin Po-
rissa on tullut tavaksi tukea 
lentoyhtiöitä, jolloin ne hoi-
taisivat lentoyhteyksiä Poris-
ta Helsinkiin. Mielestäni len-
toyhteyksien tukeminen ei 
kuulu kuntien toimenkuvaan. 
Lentoyhtiöt vain kierrättävät 

ja hakevat almunsa Satakun-
nasta, kun rahaa on jaossa, 
nyt jo jopa Tukholmaan asti 
päästään Eurooppaa valloitta-
maan. Ja kun ollaan huipulla, 
niin unohdetaan kyllä pahasti 
pikkukylien matkailuyrittäjät.
Ja kun tätä linjaa jatketaan 
eteenpäin, niin linja-autolla 
Helsinkiin matkustavat voi-
sivat hakea Porin kaupungin-
talolta 50 euroa ja henkilö-au-
tolla matkustavat 100 euroa, 
jolloin matkakustannukset 
olisivat tasapuoliset per henki-
lö, puhumattakaan siitä, kun 
matkan taittaa polkupyörällä, 
niin maksu voisi olla sanoin-
kuvaamaton.
Ministeri Hautala kierrätti 
Finnairin hallintoneuvostoa jo 
vihdoinkin, meni kyllä kaksi 
viikkoa, kun hän asian oivalsi. 
Mutta odotetaan nyt jonkun 
aikaa, ketkä ovat suosiossa, 
pyöriikö hyvä veli- vai sisko-
järjestelmä.

Matkailijoita odotteleva!

J Virtanen  

HARJAVALTA
Rauman pitsi - raumalaisia 
mestarinyplääjiä
30.1.-15.4.2012 Emil Ceder-
creutzin museo.

KOKEMÄKI

Myyntinäyttely Eestin Etno
2.-26.4.2012 Kokemäen Juus-
tola. Pärnusta kotoisin olevan 
Maarja-Magdaleena Killan 
näyttely

Mirja Rannan taidenäyttely
2.-27.4.2012 Kokemäen kau-
punginkirjasto. Maalauksia.

Ikkunankorjauskurssi
14.4. klo 10-17 Kokemäen 
Korkeaojan koululla. Järj.  Ra-
kennuskulttuuritalo Toivo. 

Lastentavaroiden kirpputori
15.4.2012 klo 10-14 Liikekes-
kus, Vapaa Valinnan paikka.  

NAKKILA
Kevätnäyttely
21.-22.4.2012 klo 10-16  Nak-
kilan työväentalo. Otsolan kan-
salaisopiston opintoryhmien ke-
vätnäyttely. Vapaa pääsy

PORI

Viidakkokirja-jääshow
6.4.2012 klo 11-12.30  Isaomä-
en jäähalli. Koko perheen jää-
show.

Pääsiäismarkkinat
7.4.2012 klo 9-18  Kävelykatu, 
Eetunaukio, Porin tori.

Lastentarvike kirpputori
14.4.2012 klo 10-12  Mesikäm-
menen Päiväkoti.

Kukka- ja hattupaja
18.4.2012 klo 11-19  Kansalais-
opiston käsityökeskus. Valmiste-
taan lukka ja hattu Vapuksi!

TAPAHTUMIA

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

Ei kuntauudistus poista lääkä-
ripulaa Suomesta. Eihän kunta-
yhtymätkään poistaneet lääkä-
ripulaa. Vakituinen lääkäri on 
monasti vaihtunut keikkalääkä-
riksi omassa terveyskeskuksessa. 
Jotain paljon perustavaa laatua 
olevaa pitää tehdä, jotta julkisen 
sektorin terveyskeskuksissa olisi 
riittävästi lääkäreitä ja hoitojo-
not voitaisiin purkaa.

Satakunnassakin toiminut 
nykyinen HUS:n johtaja Aki 
Linden sohaisi ampiaispesää 
ehdottamalla, että lääkäreille 
alettaisiin maksaman erillinen 
palkkio jokaisesta potilaskäyn-
nistä ja lääkäri saisi osan palkas-
taan kiinteänä peruspalkkana. 
Vanha kunnanlääkärijärjestelmä 
oli tämän kaltainen, kun lääkä-
rin vastaanottomaksut menivät 
suoraan kunnanlääkärille. Sil-
loin hoidettiin paljon isompia 
potilasmääriä pienemmillä lää-
käriresursseilla.

Perustavaa oleva muutos olisi, 
että lääkärin pitäisi valita puo-
lensa työskenteleekö hän yksi-
tyisellä vai julkisella sektorilla 
kuten toimitaan esim. Saksassa. 
Siellä yksityislääkärit joutuvat 
olemaan muutaman kerran vuo-
dessa vain varallaolopäivystäjinä 
muutaman viikon vuodessa jul-
kisen puolen sairaaloissa, jos tu-
lee yllättäviä lääkäritarpeita on-
nettomuuksien tms. syyn takia. 

Saksassa lääkäripalelut katetaan 
sairaskassasta, jonne jokainen 
työikäinen maksaa maksuja ja 
myös yksityiset lääkärikeskuk-
set saavat kassan kautta tulonsa. 
Välttämättä järjestelmän rahoi-
tus ei ole meillä kohdallaan, kun 
kustannukset koko ajan nouse-
vat.

Samalla tavalla lääkäri voisi 
toimia myös Suomessa joko yk-
sityisellä tai julkisella sektorilla. 
Nyt lääkäri saa meillä työsken-
nellä samaan aikaan, samana päi-
vänä, sekä julkisella että yksityi-
sellä sektorilla. Otan kohdalleni 
tapahtuneen polven operoinnin 
esimerkiksi.

Minulla oli Satakunnan Kes-
kussairaalassa ortopedin vastaan-
otto magneetti- ja ultraääniku-
vausten jälkeen. Keskussairaalan 
lääkäri totesi, että jalkani on 
ihan sökö ja voisin päästä jul-
kisella puolella leikkaukseen n. 
5 kuukauden kuluttua, siihen 
mennessä oli mennyt jo useampi 
kuukausi odotellessa. 

Samaan hengenvetoon hän to-
tesi, että jos tulisin tunnin kulut-
tua yksityiselle lääkäriasemalle 
hänen vastaanotolleen niin hän 
ottaisi yksityisellä lääkäriasemal-
la Porissa minut vastaan iltapäi-
vällä klo 15.00 ja pääsisin sitä 
kautta heti leikkaukseen. Hän 
“otti” julkisen puolen magneet-
tikuvat sairaalan tietokoneelta 

muistitikulle ja kohta tapasin 
hänet uudelleen yksityisellä lää-
käriasemalla, jossa sama lääkäri 
leikkasi minut muutaman vii-
kon kuluttua. Esimerkki kuvas-
taa hyvin tätä julkisen ja yksityi-
sen sektorin rajapintaa, jollaista 
meillä ei tulisi olla.

Lääkärit ovat siirtyneet pe-
rusterveydenhuollossa keikka-
lääkäreiksi, koska he saavat sitä 
kautta paremmat ansiot, tekevät 
samaa työtä kuin aikaisemmin 
terveyskeskuksissa ja julkisen 
sektorin lääkärikulut nousevat. 
Näiden lääkärien ajoittamista ei 
aina osata myöskään kohdentaa 
todelliseen tarpeeseen. Meillä 
Keski-Satakunnan TH kuntayh-
tymässä aiheutui satojen tuhan-
sien lisälasku viime kesänä, kun 
oli palkattu liikaa keikkalääkä-
reitä, eikä kaikille lääkäreille ol-
lutkaan töitä. Kuntayhtymä teki 
1,6 miljoonan alijäämän 2011.

Kokeiltaisiin, mitä tapahtuu, 
jos lääkärin pitäisi valita työs-
kenteleekö hän julkisella vai yk-
sityisellä sektorilla. Saisi toimia 
vain toisella puolella. Haettaisiin 
malleja muista Euroopan mais-
ta, miten yksityisen ja julkisen 
sektorin palvelut on hoidettu, 
sillä kuntauudistuksen kautta 
meillä valitettavasti ajetaan alas 
lääkärien vastaanottoja monissa 
pienkunnissa, kun palvelut kes-
kitetään kuntaliitoksen keskus-

Lääkäripulalle
tarttee tehdä jotain!

kuntiin, perusteena lääkäripula 
ja keikkalääkärien kalleus!

Näinhan on jo menetelty pa-
ras hankkeen tiimoilta jo yh-
distetyissä terveyskeskuksissa, 
eikä tähänkään asti lääkäripulaa 
ole hoidettu kuin keikkalääkä-
ripalveluita tarjoavien yksityis-
fi rmojen kautta. Lääkärit pitäisi 
ottaa rohkeasti osakkaiksi ter-
veyskeskuksiin samalla tavalla 
kuin apteekkaritkin omistavat 
apteekkinsa. Mitä jos lääkäri sai-
si osan tuloistaan hyvin hoide-
tun terveyskeskuksen tulokses-
ta? Lääkärit olisivat kunnallisten 
terveyskeskusten vähemmistö-
osakkaita!

Tuottavuudesta ei juuri kukaan 
puhu lääkäripalveluissa. Saksassa 
toimivan serkkuni lääkäriase-
malla ei  mene aikaa lääkärinvas-
taanotolla potilastietojen kirjoit-
tamiseen tai lääkärintodistuksen 
naputteluun paljonkaan aikaa, 
sillä heillä on jo yli 10 vuotta 
ollut käytössä puhesimulaatto-
ri. Lääkäri puhuu diagnoosin ja 
puhe muuttuu tietokone-ohjel-
malla kirjoitetuksi potilasrapor-
tiksi ja lääkärintodistukseksi to-
della nopeasti. He tarvitsevat jo 
tästä syystä vähemmän avustavaa 
henkilökuntaa. 

 Palautetaan vanhat kunnan-
lääkärit ja annetaan lääkärien ot-
taa vastaanottomaksut itselleen 
palkaksi. . Lääkärin pieni perus-
palkka ja ahne lääkäri voisi olla 
yhdistelmä, joka ihan oikeas-
ti hoitaisi lääkäripulan maaseu-
dun terveyskeskuksista. Eläköön 
kunnanlääkärit!

Tommi Anttila

TERVETULOA KEVÄTKAHVILLE   
TORSTAINA 5.4. klo. 10–14

Voit osallistua myös arvontaan, palkintoina mm. 
30 min. lahjakortti hierontaan ym. ihania voittoja

Nakkilan Fysioterapia
Luontaistuote Fructus
Kirpputori Näppärä
Kauppatie 3 Nakkila3.3.1956 Kunta oli sopinut ura-

koitsija Arvo Juhelan kanssa vie-
märitöitten tekemisestä, putket 
olivat nyt jään päällä ja kevät ja 
jään sulaminen lähellä. Talou-
dellisten arvojen pelastamisella 
perusteltuna annettiin lupa vie-
märiputkitöitten jatkamiselle. 
Rakennusmestari Laitila Rik-
kihappotehtaalta tiedusteli lak-
kotoimikunnan kantaa lumen-
luontiin, ja Urpo Lehtinen kysyi 
voidaanko vetykaasusäiliö antaa 
varastosta ammoniakkitehtaalle 
käynnistystä varten, mutta hei-
dät ohjattiin paikallisen lakko-
toimikunnan puoleen. 

Kallio ilmoitti Porista, että 
bensiininmyyntiä on tarkkailta-
va ja estettävä bensiininjakelu la-
konalaisiin kuljetuksiin, samoin 
elintarvikekuljetuksille asetet-
tuja rajoituksia on valvottava. 

SAK:n työttömyystöitä koske-
van tiedotteen mukaan lakon 
ulkopuolella ovat vain ns. siirto-
työt ja parakkimajoituksessa ole-
vat työt. Yleensä ottaen lakkoa 
on ruvettava kiristämään ja otet-
ta tiukentamaan. Kymmenkun-
ta miestä lähetettiin bensiinin-
jakelupaikkoihin ilmoittamaan, 
että bensiiniä saa jakaa vain lak-
kotoimikunnan luvalla. Mikäli 
bensiiniä annetaan lakonalaisiin 
kuljetuksiin, niin ammatillisesti 
järjestäytynyt työväki tulee aset-
tamaan sellaiset liikkeet boikot-
tiin. Kummun Keskuskauppa 
ilmoitti, että heiltä bensiiniä saa 
vain keskuslakkotoimikunnan 
lupalapulla. (HAP:n pöytäkirja 
nro 2.) 27 

Yleislakon vaiheista kerrotaan li-
sää seuraavissa numeroissa.

Moni-ilmeinen 
yleislakko
Harjavallan Ammatillinen Paikallisjärjestö lakon organi-
saattorina 1.3. – 19.3.1956. 
Kokouspöytäkirjamerkintöjen ja lakkomuistion mukaan 
kirjoittanut Auvo Lampinen (Jatkoa numerosta 4/2012)

Surunvalittelut teollisuusneuvos

Arvi Kiviojan
omaisille

Jarmo Virtanen
Bestseller-lehti
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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

Puh. 044 257 9655
Juustokivenkatu 1, 29200 Harjavalta
info@autopesupalvelu.fi , www.autopesupalvelu.fi 

Marko Niinivirta

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

Tyylikästä kevättä naiselle! TARJOUS
Kevään

puuvillajakkuja

nyt 49,-
      59,-

(ovh. 99,80 - 119,80)

Juhlamallisto nyt parhaimmillaan!
Tervetuloa sovittamaan omasi!

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

Sinua palveleeSinua palvelee

Tyyli-MuotiTyyli-Muoti
Teljäntori puh. 633 1421Teljäntori puh. 633 1421

Sinua palvelee

Tyyli-Muoti
Teljäntori puh. 633 1421

pusero
129,-

hame
119,-

Nyt meiltä myös
Ripsien pidennyksetRipsien pidennykset
kaikissa toimipisteissäkaikissa toimipisteissä!!
Huhtikuun aikana varatut
ripsien pidennykset

Ajanvaraukset 044 765 5196

8080,-,-

Porin toimipisteessämme 
   työskentelee nyt myös 
     parturi-kampaaja 
        Susanna Virtanen, 
            joka on erikoistunut
               hiuspohjanhoitajaksi.

Porin Prikaatin varusmiehet, 
Nakkilan Reserviupseerikerho ja 
Nakkilan Reserviläiset toimeen-
panevat veteraanikeräyksen Nak-
kilassa.  Kerääjät ovat liikkeellä 

Veteraanikeräys 
Nakkilassa

PERUUKKILIIKE Antinkatu 16, Pori
Avoinna klo 13-18
Myös aikavaraus
p. 0400 531 051

Vuoden Reserviläisyhdistys 
Satakunnassa

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

10.4. alkaa
SUURI REMONTTIMYYNTI

erä peruukkeja -50%, erä tuoksuja -50%
erä kosmetiikkaa alk. 5,-

Suomen pojat Jykä ja Zaza kä-
vivät hiihtämässä perheineen 
Lapissa. Oli aika ontuva hiihto-
reissu, mukana olivat vain Eu-
roopan huonoimpien menevien 
valtioiden kermaa, kuten Espan-
jan ja Latvian.

Mielestäni hiihtoreissun pää-
tarkoitus, mikä nyt mahtoi olla-
kin, oli unohtunut, kun ei oltu 
saatu mukaan tosipäättäjiä Eu-
roopasta. Demarit kyllä olisivat 
halunneet Jutan myös hiihto-

Pojat hiihtelivät 
Lapissa

Pääsiäisen jälkeen.  Lahjoittajien 
toivotaan varaavan käteistä rahaa 
keräykseen.  Tuotto käytetään 
lyhentämättömänä Nakkilalais-
ten veteraanien hyväksi.

reissulle, mutta pojat eivät ha-
lunneet häntä sinne hämmentä-
mään.

Mielestäni nämä Zazan hiih-
tojutut on kyllä jo loppuun käy-
neitä, ei ole muuta kuin rahojen 
tuhlausta, jos näitä vielä jatke-
taan. Hiihtoreissulle tuli hintaa 
150.000 €, minkä summan oli-
si voitu käyttää, vaikka nuorison 
työllistämiseen.

Tutkiva journalisti

Reippaan toiminnan merkeissä 
on vuosi 2011 kulunut, mutta 
valinta vuoden Reserviläisyhdis-
tykseksi tuli kuitenkin pienoisena 
yllätyksenä. Vaatimattomuus ei 
juuri Nakkilan Reserviläisiä paina 
ja olemme aidon ylpeitä saamas-
tamme huomionosoituksesta. 

Miksiköhän juuri meidän yh-
distys valittiin? Toimintakerto-
muksesta ja mukavista yhteisistä 
edellisen vuoden tapahtumis-
tamme sen sitten lopultakin aika 
helposti ammentaa.

Toimintaamme värittivät use-
at tekemistä ja pientä ponniste-
luakin vaatineet tapahtumat, kil-
pailut ja muu toiminta. Yhdistys 
kasvatti jäsenmääräänsä. Jopa 
niin hyvin, että vuoden loppu-
saldo oli plussalla. Aivan piirin 
kärkipäätä oltiin. Olimme esillä 
Nakkilan Tappuritapahtumas-
sa omalla, toimintaamme, liiton 

toimintaa ja etenkin ilma-asera-
taamme esittelevällä osastolla. 
Tänä vuonna on tarkoitus entis-
tä ehompi osasto laittaa jalkeille. 
Kyselemme myös naapurikunti-
en yhdistyksistä näytteilleasetta-
jia mukaan.

Yhdistys avasi kotisivun pa-
rantamaan tiedottamista ja do-
kumentointia. Järjestimme usei-
ta ruutiasekilpailuja. Samoin 
toiminta ilma-aseradallamme 
oli talviaikaan vireää ja säännöl-
listä. Rataa esiteltiin paikkakun-
talaisille tutustumistapahtuman 
avulla, Nakkilan Reserviläiset 
esiintyivät edukseen Piirin ja yh-
distysten ampumakilpailuissa, 
niin ruuti- kuin ilma-asepuolel-
lakin. Ruutipuolella Reserviläis-
piirin kivääriaseiden joukkuekil-
pa Sammon Pytty tuli jo toista 
kertaa perättäin Nakkilaan. Sa-
malla Nakkilan kakkosjoukkue 

pokkasi pronssia. Ennen tapah-
tumaton juttu.

Nakkilan Reserviläiset nos-
tivat jäsenistöstään kolme yh-
distyksenveteraanijäsentä Kun-
niajäseniksi. Yllättäen tällainen 
teko olikin hyvin harvinainen 
piirissämme!   Voimme myös 
sanoa, että viime hetkellä. Yksi 
kunniajäsenistämme ylennettiin 
noin vuotta myöhemmin vielä 
kirkkaampiin rivistöihin. 

Alkanut vuosi ei ole vauh-
tia hiljentänyt. Ilma-ase kausi 
on vielä meneillään. Ruutiase-
kauden ohjelma on viittä vail-
le valmis.  Veteraanikeräykseen 
osallistutaan. Retkeilytoimintaa 
suunnitellaan. Vaikuttaa siltä, 
että varsin toiminnallinen kausi 
on taas Nakkilan Reserviläisillä 
edessään.

Nakkilan Reserviläiset

Nakkila-Luvian Osuuspankin 
toimitusjohtajana toimii Jussi 
Kuvaja, varatoimitusjohtajana 
Jyrki Suoja sekä myyntipäällik-
könä Katja Kärnä. He muodos-
tavat yhdessä pankin johtoryh-
män.

Uuden pankin Hallintoneu-
vostoon valittiin 30 jäsentä, jois-
ta Nakkilan jäseniä seuraavat 
18 henkilöä: Juha Alisaari, Riit-
ta Anttila, Arto Bärlund, Kerttu 
Henttonen, Kirsi Ilomäki, Sari 
Johanna Ketola, Antti-Matti Ki-
velä, Ari Kuula, Harri Lähdemä-

Nakkilan ja Luvian 
OP:t yhteen 1.4.2012

ki, Mikko Mäkelä, Sinikka Nur-
mi, Ilkka Perkkola, Riitta Puosi, 
Kari Rosengren, Timo Ruippo, 
Pirjo-Riitta Tuomela, Tuija Uusi-
niitty-Suomi, ja Lasse Vappula.

Ja seuraavat 12 Luvian jäsentä: 
Ahola Juha, Kalli Minna-Mari, 
Katila Mirja, Lehtinen  Marja, 
Linja Hannu, Nikkonen Jou-
ni, Peltomaa Jarmo, Seppä Esa-
Matti, Sutinen Jaakko, Tuomi 
Toivo, Uusi-Esko Riitta ja Äijälä 
Elina.

J Virtanen
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Pitopalvelu Tiina Lähteenmäki
Yksilöllistä juhla- ja pitopalvelua

Kaikkiin perhejuhliin ja yritystilaisuuksiin
Tilat vuokrattavissa juhlakäyttöön

Puh. 040 592 1211, Yttiläntie 261, 32920 Kauvatsa

Ammattitaitoista 
pitopalvelua
Seijan Pitopalvelu
Purolantie 597, 32800 Kokemäki
Puh. 040 484 7559Puh. 040 484 7559

Luvian Kellari
Pitopalvelua kaikkiin elämäsi juhliin

Meillä voit viettää pienimuotoisia juhlia, 
kokouksia ym. 
Tilat maksimissaan 60 hengelle
Tilauksesta ruokia ja leivonnaisia 
kokouksiin, saunailtoihin, polttareihin 
ja kodin juhliin

Avoinna ma-pe 9-15
Lounas noutopöydästä klo 11-14

Luvian Kellari
Kirkkotie 21 A 10, Luvia
Puh. 044 344 7448

Järjestämme pieniin ja 
suuriin juhliin ruokapalvelua 
Räätälöimme yksilöllisen ruokapöydän 

häihin
syntymäpäiville
lakkiaisiin
ristiäisiin
pikkujouluihin ym.

Juhlaruokapalvelu Eija-Irmeli 
050 593 2600
Härmäntie 2, 
28430 Pori
jokinen.eija@suomi24.fi 

www.eijairmeli.com

•
•
•
•
•

Ma - To 10.00 - 21.00
Pe 10.00 - 04.30
La 12.00 - 04.30
Su 12.00 - 21.00

Aukioloajat

Grillituotteet
puh. 040 8339733Makkaraperunat 4,50 €

Pääsiäisen viikkotarjous
2.-8.4.2012

Valion jäätelöpallot tulevat
myyntiin pääsiäisestä alkaen!

Ateriapalvelu VIHERVUORI
pitopalvelua valitsemissanne tiloissa
täyte- ja voileipäkakkuja
tarjoilut kaikenlaisiin perhejuhliin
ruoat illanistujaisiin ja saunailtoihin
annosruokailua yrityksille kuljetettuna
kokouskahvituksia ym.

NYT MYÖS KOTIRUOKALOUNAS MUKAAN:
MA-PE 11-14  p. 0445484800 tai 0405485718

Liikastentie 66, Pori 28610

•
•
•
•
•
•

Mitä?

Personal training on suunnitel-
mallista, pitkäjänteistä, yksilöl-
listä ja tuloksekasta hyvinvoin-
tivalmennusta, jossa asiakas on 
keskipiste! Se ei ole vain ohi-
menevä trendi, vaan voimak-
kaasti kasvava sekä työllistävä 
ala, joka mahdollistaa liikun-
nalliselle sekä ihmisläheiselle 
henkilölle unelma-ammatin! 

Kenelle?
Personal trainer –koulutusput-
ki on avoin koulutus johon voi 
osallistua kuka vain 18-vuotta 
täyttänyt henkilö. Riittää kun 
sinulla on motivaatio omasi tai 
muiden ihmisten hyvinvoinnin 
parantamiseen. Koulutus sopii 
erinomaisesti myös liikunta- ja 
terveysalan ammattilaisille täy-
dennyskoulutukseksi.

Miksi?
Personal trainerina saat työsken-

KOULUTTAUDU
PERSONAL TRAINERIKSI

nellä positiivisen asian, innok-
kaiden asiakkaiden, kasvavan 
sekä haastavan alan ja monien 
mahdollisuuksien parissa. Voit 
työllistää itsesi kuntoilijoiden, 
paino-ongelmaisten, yritysten, 
urheilijoiden tai vaikkapa säh-
köisten palvelujen parissa. Hy-
vinvointiala on yksi maailman 
kasvavimmista liiketoimin-
ta-aloista. Kasva ja kehity alan 
imussa sekä työllistä itsesi rak-
kaan harrastuksesi parissa!

Koulutuksen sisältö
Haluamme Sinun menestyvän 
alalla, joten koulutuksemme 
on toiminnallinen, käytännön-
läheinen ja haastava. Personal 
trainer –koulutusputken sisäl-
töihin kuuluvat muun muassa 
toiminnallinen anatomia sekä 
liikeoppi, kuntosaliharjoittelu, 
kestävyysharjoittelu ja kuntotes-
taus, harjoittelun ohjelmointi ja 
ammattimainen ohjausote, ra-
vintovalmennus, henkinen val-

mennus sekä tuotteistaminen, 
kuntouttava harjoittelu ja har-
joittelun erityiskysymykset

Miten?
Trainer4You Personal trainer –
koulutusputki käynnistyy kai-
kille avoimesta Trainer4You 
Hyvinvointivalmentaja –koulu-

Pietniemen Saunatuvalla juhlitaan
Kurkista kotisivuillemme www.saunatupa.fi

Tilausravintola ja saunatilat
Catering-palvelut
Kesällä käytössä tanssisuuli

Varaukset 040 7574 723
saunatupa@saunatupa.fi 

Asiantuntemus on laatua palvelussaAsiantuntemus on laatua palvelussa

Käsityöliike Ju-Hanna
Siltatie 6, HARJAVALTA
Puhelin (02) 674 1661
Palvelemme ma-pe 9-17 la 9-13

ILMOITUS

tuksesta ja jatkuu siitä edelleen 
Trainer4you Kuntosalivalmen-
taja –koulutuksen kautta Trai-
ner4You Personal trainer –kou-
lutukseen.

Tutustu lisää ja katso koulutus-
päivämäärät sekä -paikkakunnat 
osoitteessa www.trainer4you.fi 

www.turist.fi /bestseller
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Ravintola 19. reikä. 
Juhlapaikka merellisessä maisemassa! Avoinna ympäri vuoden. 
Lounas ma-la alk. klo 11, su klo 12. 
Karhuluodontie 85, 28840 Pori, puhelin (02) 630 8324, 0500 898 772

 Tervetuloa!

www.paulanpidot.com
Varaa

äitienpäivä-
lounas!

Juhla- ja kokoustila

Yrjönkatu 15 A
28100 Pori

Varaukset / Bookings:
Aila Korkeaoja 0400 186 028

Kimmo Korkeaoja 0400 860 316
info@7thfl oor.fi 

Upeaan saunaosastoon mahtuu löylyt-
telemään kerrallaan n. 10 henkilöä. 
Saunan lempeät löylyt saat iki-kiu-
kaasta. Saunoa voit vaikka aamu 4:n. 
Käytössäsi on pyyhkeet, pesuaineet, 
fööni.

Saunan jälkeen voit vilvoitella terassil-
lamme, josta on hienot näköalat yli 
kaupungin.

Kokous-/ruokailutila on tilava 
huone, jossa voit järjestää mm. 
kokouksia, koulutuksia, kursseja 
kuten käsityö/askartelu.  Lasten 
syntymäpäivät erilaisin teemoin. 
Pöydän ympärille mahtuu 
20 henkilöä kerralla.
- myös langaton internetyhteys

Täydellisesti varustellusta keittiöstä 
löydät kaiken tarpeellisen, 
myös astiaston.

Salin puolella voit rentoutua kotiteat-
terin äärellä. Sieltä löytyy täydellinen 
äänentoistolaitteisto, dvd-soitin, 
valkokangas, taulu-tv, videotykki.
Illan tummentuessa loihdit 
huoneeseen upean valaistuksen.Vietä lapsen syntymäpäivät upeissa 

tiloissa keskeisellä paikalla! Kysy tarjous!

KOTITEKOISET PÄÄSIÄISHERKUT KOTITEKOISET PÄÄSIÄISHERKUT 
LÖYDÄT SUORAMYYNNISTÄLÖYDÄT SUORAMYYNNISTÄ
uusista kotoisista ti loistamme Teljäntorilta Liisankadun ja 
Anti nkadun kulmasta. Käynti  Teljäntorin ulkopuolelta Anti nkadulta.

VALIKOIMIIMME KUULUU EDELLEEN
Pörsti n ti lan luomuhiutaleet, jauhot, ryynit
Pörsti n ti lan eineskeitti  ön tuott eet
Leipureiltamme päivitt äin tuoreet leivonnaiset:
pullat, pitkot, sämpylät, pikkuleivät ym.
Hunajat, hyytelöt, mehut
Gluteenitt omat leivonnaiset. Mm. saaristolaisleipä, voisilmäpullat, 
sämpylät, pasteijat

OMAN KEITTIÖN TUOTTEITA:
Lounaskeitot, salaatti  pöydän anti met
Leivonnaiset, pullat, mallasleipä, vuokaleipä, sämpylät, 
suolaiset piirakat, karppistuott eet ja paljon muuta

KIPINÄTUOTTEEN LAADUKKAAT TAKORAUTATYÖT:
mm. takkaseti t, aurinkokellot

UUTUUSTUOTTEITA:
Ylöjärvellä valmistett ua suussasulavaa suklaata: 
tyrni, musti kka, puolukka, mustaherukka
Chili-tuott eet Turusta: tyrnisalaatti  kasti ke, 
paprikasalaatti  kasti ke, tyrni-porkkanasmoothie, 
ketsuppi ym.

PÄÄSIÄISPÖYTÄÄNPÄÄSIÄISPÖYTÄÄN::
Pashaa, mämmiä, rahkapiirakat, karjalanpiirakat, 
saaristolaisleipää, maitojuustoa, ti pupiparit

TILAAMALLA VARMISTAT HERKUT KOTIISI:
MUISTA VAPUKSI HERKULLISET  MUNKIT SEKÄ KOTISIMAA!
MUISTA ÄITIENPÄIVÄTÄYTEKAKUT, 
VOILEIPÄKAKUT, PIIRAKAT YM.

 TERVETULOA OSTOKSILLE, TERVETULOA OSTOKSILLE, 
PALVELEMME JUURI SINUA!PALVELEMME JUURI SINUA!

KIIRASTORSTAINA 
jaamme pääsiäislauan-

tain onnennumerot:

KAUPANPÄÄLLE
LOTTOKUPONKI!

Avoinna ark. 10-16.30
la 10-13, p. 6330 320

Teljäntori, Anti nkatu 16

KESKIKAUPUNGIN SUORAMYYNTI

 

SATAKUNTALAISIA VIIRIÄISENMUNIA     

TUOREENA SUORAAN KOTIPESÄLTÄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viiriäisen muna on kolestrolivapaa, hyvänmakuinen ja terveellinen.   

Tavalliseen samanpainoiseen kananmunaan verrattuna viiriäisen munassa     
on B1-vitamiinia 6-kertainen määrä ja B2-vitamiinia 15-kertaisesti. Rautaa      
on 7.5 kertaa enemmän ja fosforia 5-kertainen määrä. Munat sopivat myös 
useimmille kanamuna-allergikoille. 

Munia voi nauttia keitettyinä (keittoaika 2-3 min.), hedelmämehun joukkoon 
sekoitettuna tuorecocktailina, tai säilöä keitettyinä suolakurkun tapaan.    
Leivonnassa 5 viiriäisenmunaa vastaa yhtä kananmunaa. 

Viiriäisen munat säilyvät jääkaappilämpötilassa kuukauden, keitettyinä, tai 
savustettuina jopa kolme kuukautta. 

TUOTANTO JA MYYNTI: 
 
KARI-PEKKA KANKERI 
KANKERINTIE 75, 29250 NAKKILA 
PUH. 02 - 5373 424 
 COVIRE OY

TUOTEMYYMÄLÄ, Tattarantie 42, Nakkila

5€/3pkt
Avoinna

lauantaisin klo 10-14

Tällä kupongilla
Biojätepussit 25 kpl
Kuponki voimassa huhtikuun ajan

ovh 8,10/3pkt

TÄLLÄ KUPONGILLA ONNIPEKASTA

Pirkka hieno-

SOKERI
1kg 150

O
N

N
IP

E
K

K
A

erä
2 pkt

Kuponki voimassa huhtikuun.               2 pkt/as/kuponki

NakkiNahkiainenNakkilasta,       päivää! 

TÄLLÄ KUPONGILLA KAFFELISTA
ARKISIN (MA-PE) KLO 11-15

Tule ystäväsi
kanssa
LOUNAALLE O

N
N

IP
E

K
K

A

1250
              (Ei sisällä lounaspassileimaa)

Kuponki voimassa huhtikuun.                2 lounas/kuponki/as

NakkiNahkiainenNakkilasta,       päivää! 

kahdelle

Myydään 
Teli Peräkärry, 9 m3 
Alumiinikorilla   

Puh: 0500-597259

Iso Myyntiperäkärry luukuilla, 
ollut 4 vuotta käytössä.
Hinta  1400€   

Puh: 0500-597259
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KANNETTAVA

599,-

X53SC-SX526V

Maksa 6 erässä, saat 6kk 
vakuutuksen kaupanpäälle!

Meiltä myös uudet 
Nokia Lumiat alk. 10€/kk

Meiltä myös kätevä 
asennuspalvelu!

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Näillä toreilla viikottain
Ti: Harjavalta 8-12
 Kokemäki (Tokmanni) 12.30-14
Ke Nakkila 8-12
 Kiukaisten Seo-huoltamo 12.30-14
To Pori 8-13
 Luvia 14-17

Puh. 0440 532 440

Savustus Mäkinen

Puh. 0500 954 367

Nakkila: ke aamupäivä
Kokemäki, Amalia: to 9-12 

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Laserleikkaus
Särmäys
CNC-koneistus
Robottihitsaus
Hitsatut teräsrakenteet
www.bestron.fi

Bestron Oy
Pitkärannantie 208
28400 Ulvila
Puh. (02) 538 3990
gsm 0400 721 766
bestron@bestron.fi

EKOLOGISET HAUTAUKSET SATAKUNNASSA 
ALKAEN 399,- (sis. ARKKU, KULJETUS JA VERO) 
050-3474 500       www.ekoarkku.fi 

Otsikoista poimittua

Elatusapua vaatinut nainen 
pettyi – saa yhden dollarin 
kuukaudessa
”Tekke vuodess jo 12 dollari, ja 
ko vuosi o mont, nii ruppe jo 
hymyile”

Hautala: Hyvä, että Vehvi-
läisen kaupat selvitetään pe-
rin pohjin
”Hautala liikku jo haura par-
taal, kaks viikko takasi ei mittä 
propleemi”

Analyytikko ennustaa: No-
kialta tabletti vuoden lopull
”Alkaaks Nokia valmista lääk-
keitäki”

Heh, huulia voi nyt hoitaa 
“Yksisarvisen pieruilla”
”Ei tarvi enää rasva, pieru riit-
tä”

Syö purkkaa - muutut fi k-
summaksi!
”Kaikk hokkei trenari luule ole-
vas fi ksui”

Valtio kolmanneksi suosi-
tuin työnantaja
”Ketkä muut pääs mitaleil”

Demokratiasta tuli pyhä 
lehmä
”Taidetti oll Intiass”

Metsissä olisi kirveelle töitä
”Eiks enää pokasaha riit”

Vaalirahakohu löi keskustan 
kanveesiin
”Taiss oll tyrmäys, mahtaaks siit 
selvit”

Mukavia uutisia Suomen-
maasta
”Onks tää tot, jo o aikoihi 
elett” 

Finnairin johto katumapäällä
”Optiot lämmittä, vaik vähä 
kaduttaaki”

Kahvi saattaa tehdä ahkeris-
ta työntekijöistä laiskureita
”Kannattas  anta  työntekijöil 
vaa teet” 

Tätä selitystä ei poliisi usko
”lähettä vaa mielentilatutki-
muksi, nii o pakk usko”

Jartin Jurinat

Täyden palvelun

vesipesula

 matot
 liinavaatteet
 työasut ym...

Ojantie 11B

Puh. 6351 222

Ark. 8-17.30, la 9-13             www.pesupori.fi 

Muista kuljetus-
palvelumme!

Puhelin

6351 222

BESTBOOK
Otas huomion, että Keski-Satakuntaan on tulos

TASKUKOKOINEN PUHELINKALENTERI
Siihen voi yksityinen ihminen tällätä tietonsa ilmaseks ja

yrittäjäkin huomiotaherättävän halvalla!
Lisätietoja puh. 050 324 5363

Ilmoita yhteystietosi: info@best1.fi 
Yritykset ja yhteisöt: myynti@best1.fi 
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Kanniston Kotieläintila

Hevosia ja poneja ratsastukseen
Aaseja, poroja, alpakoita, kaneja, 
vuohia ym.
Majoitusta huoneissa ja aitoissa
Luontopolku ja joki

•
•

•
•

Kannistontie 172, 32440 Alastaro
Puh. (02) 764 1162, 040 716 3945
www.kannistontila.fi

Suosittu ympärivuotinen maatilamatkailukohde
Varsinais-Suomessa.

Rt-lomahuoneistoja Saariselällä
tilat 2-5 hengelle,  alkaen 380 €/vko

Kevätviikkoja vapaana!
Tiedustelut 0400 720 804

Vuokrattavana asuntoauto
– rekisteröity 6 hengelle
– makuutilat 7 hengelle

Tiedustelut 040 551 3909

Martti Pöystin vanhemmat 
muuttivat siirtolaisina Karjalan 
Hiitolasta, ja asettuivat Nakki-
lan Kivialhoon. Jo 15-vuotiaana 
hän kiinnostui yhteiskunnalli-
sista asioista, koska suvussa oli 
kunnallisessa päätöksenteossa 
toimivia henkilöitä.

Pöysti on Nakkilassa syntynyt 
ja haluaa myös pysyä nakkila-
laisena ja sen vuoksi ministeri-
ön ehdottama karttaharjoitus ei 
käy. Mutta jos selvityksiä jatke-
taan, niin suunta on Keski-Sata-
kunnan yhteistyökunnat, missä 
yhteistyö on sujunut hyvin tasa-
vertaiselta pohjalta.

- Mielelläni näkisin myös Lu-
vian kunnan suuntautuvan Kes-
ki-Satakuntaan, kertoo Pöysti.

Plussat Porin suuntaan: Sata-
kunnan veturikaupunkina hyvin 
toimiva, mikä myös voi jatkua. 
Negatiivisuus Porin suuntaan: 
Porilaisen päätöksenteon kult-
tuuri perustuu isäntäkunta-mal-
liin ja määräysvaltaan. Pöysti 
kannattaa tasavertaisuutta ko-
rostavaa mallia.

Plussat Keski-Satakuntaan: 

Martti Pöysti
11 vuotta Nakkilan 
valtuuston puheenjohtajana

Työmatkat ovat ja pysyvät sa-
moina, Sote-yhteistyö hyvin 
toimiva, vanhusten hoitopaikat 
tuttuja, lähipalvelut pysyvät sa-
moina. Päättäjiä on nyt 27, ja 
Poriin liityttäessä 1-2 nakkila-
laista valtuutettua. Lähidemo-
kratia kaventuu.

Mikä on työssäkäynti alue? 
Nyt Porissa käy työssä noin 610 
nakkilalaista, ja porilaisia Nak-
kilassa noin 580 ihmistä, ja kun 
otetaan huomioon porilaisten fi r-
mojen hoitamia erinäisiä työteh-
täviä päivittäin tällä alueella, niin 
taitaa olla aika lailla fi fti-fi fti.

Nakkilassa on kunnanhallitus 
tehnyt päätöksen, jolla liitos-
selvitystä jatketaan Keski-Sata-
kunnan alueen kuntien kanssa. 
Myös kuntalaisten mielipidettä 
kuunnellaan herkällä korvalla, 
kertoo Pöysti.

Tässä muutamia Martti Pöys-
tin omia ajatuksia, jotka kerto-
vat pitkään Nakkilan kunnan-
valtuustoa johtaneen henkilön 
mielipiteistä.

J Virtanen

NAKKILANAKKILANAKKILANAKKILA

Pelipiste

Time Out

Huoltamontie 1, 29250 Nakkila, puh. 537 7890

AUKIOLOAJAT:

Ma-To 6-21
Pe 6-21
La 8-21
Su 9-21

PÄÄSIÄISENÄ:
pitkäperjantai 8-21

la 8-21, su 9-21 ja ma 9-21 

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

Hyvä valikoima täkkejä, 
tyynyjä, kankaita...

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

suositut
suositut

terveys-tyrni

terveys-tyrni

-tuotteet!
-tuotteet!

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

Havupuu-uutejuoma
Vuoden 2010 luontaistuote!

Nyt saatavana meiltä!

Seuraava lehti:
25.4.2012

Pakettiauto Mercedes-Benz  410 Diesel
Voimavirta. Kylmäkoneella, ja  perälautanosturilla (B-kortti)
Hinta sis. Alv:n. Tied. puh: 0500-597259

Hp. 5300€Hp. 5300€
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Huollatko autoasi säännöllisesti? 

Muistitko myös korihuollon?

Älä anna ruosteen pilata autosi 
kalleinta osaa ennenaikaisesti!

Henkilö-, paketti- ja asuntoautojen 
ruosteenestokäsittelyt.

Valvottua FI-laatua

KIUKAISTEN TAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544, (02) 864 7554, 050 530 4726

Klikkaa itsesi

verkkokauppaan

www.minimotoracing.fi

MiniMoto Racing Finland Oy
Kullaa, 044 505 2009

Suomen suurin
MiniMX-pyöriin
ja varaosiin
erikoistunut yritys!

YCF MiniMX-pyörien 
virallinen maahan-
tuoja Suomessa!

Tutustu laajaan 
tuotevalikoimaamme:
www.minimotoracing.fi

Leineperin Ruukilla alkaa jälleen 
vapun jälkeisenä keskiviikkona 
pärinä, kun motoristien keski-
viikkotapaamiset alkavat talven 
tauon jälkeen. Pyörät saapuvat 
klo 17 ja 20 välisenä aikana Ir-
jan Kipsan ja Topin Aarreaitan 
kulmille meijerin pysäköinti-
paikalle. Pysäköintitilaa riittää 
eikä autoista ole tietoa. Totut-
tuun tapaan pyörät ohjataan ri-
viparkkiin ja jalkatapin alle saa 
vanerinpalan turvaamaan pyö-
rän pystyssä pysymistä. Tunnel-
ma on rennon kotoinen ja vä-
litön. Avajaisten ohjelmassa on 
kevään kunniaksi jälleen torvi-
musiikkia ja ilmaiset pullakah-
vit. Tapaamisia siivittää kesän 
mittaan pienimuotoinen ohjel-
ma rokkeineen, arvontoineen, 
näytelmäkatkelmineen tai vaik-
kapa tarvehuutokauppoineen ja 
ruukin alueeseen tutustumisi-
neen.

Ruukin keskiviikkotapaami-
set on löydetty motoristipiireis-
sä aina Seinäjokea, Turkua ja 
Hämeenlinnaa myöden. Ruuk-
ki tarjoaa kokoontumisten li-
säksi hienon käyntikohteen 
motoristeille koko kesän ajan. 
Perinnekahvila Savipakarin lä-
hiruokalounas, padasta noste-
tut munkit tai pakarin uunista 
tullut leipä ja kahviherkut sii-
vittävät motoristien matkante-
koa päivittäin. Huollon lomassa  
voi pistäytyä ruukin käsityö-
puodeissa ostoksilla, seurata se-
pän työskentelyä, tutustua me-
tallitaidenäyttelyyn tai ruukin 
teollisuushistoriaan, pulahtaa 

Motoristit ruukilla 
vapusta syksyyn  

Kokemäenjokilaakson Matkai-
luyrittäjät keräsivät 60-luvun 
TV-iltamiin ennätysyleisön Ko-
kemäen Seuratalolle. Yhdistyk-
sen talkoilla toteuttamat pidot 
keräsivät osanottajia eri puolil-
ta maakuntaa. Tilaisuuden oh-
jelma oli rakennettu 60-luvun 
musiikki- ja TV-viihteen poh-
jalta. 

Tilaisuuden kruunasi 1960-
luvun ”uutuusruuat”. Juhlaylei-
sö nautti nimikkovuosikymme-
nellä ruokavalioomme tulleista 
broilerista, nakeista erilaisten 
höysteiden kanssa, silli- ja mak-
karasiivu-voileivistä ja jälkiruo-
kana hedelmäsalaatista. Ruoka 
oli hyvää ja sitä oli riittävästi. 
Moni osanottajista oli pukeutu-
nut 60-luvun muodin mukaan. 

Ohjelman oli suunnitellut 
Nakkilan Napakat ja Vesa For-
munen. Tilaisuudessa kuultiin 
niin Esa Pakarista kuin nuorta 
Paula Koivuniemeä ja Laila Kin-
nusta. Illan kohokohta oli Tar-
van laatikkoleikki. Yleisö viihtyi 
ja eli mukana.

Seuratalon pöydät oli ko-
risteltu 60-luvun Marimekon 
pöytäliinoilla ja rekvisiittana oli 
näytillä Lars Numelinin TV-ko-
koelmasta 1960-luvun TV-vas-
taanottimia ja radioita. Myös 
vanhoja lehtileikekirjoja oli ylei-
sön luettavissa.

Moni paikalla ollut muisti, 
että 1960-luvulla oli tapana is-
tua televisiollisessa naapurissa 
iltaa illan perään, kun kaikilla 
ei ollut varaa televisioon. TV:n 
katselu keräsi kyläkunnat yhteen 

60-luvun TV-ilta keräsi Kokemäen 
Seuratalon täyteen pitoväkeä

YLLÄ: Tiina Ylikippari Pirkkalasta ja Anneli Laine Sas-
tamalasta juhlistivat Matkailuyrittäjien 60-luvun TV-il-
taa 1960-luvun asuissa.

ALLA: Vesa Formunen (oik) oli ryhmänsä kanssa teh-
nyt loistavan iltamaohjelman Kokemäen Seuratalolle.

Yleisö innostui ”Tarvan” Laatikkoleikistä. Piti valita markkojen ja yllätyslaatikon välillä. Ei kelvannut 
yleisölle 500 markkaa, kun sillä ei kuulemma enää tee mätään, vaan katsottiin laatikko.

1960-luvun alussa. 
Tänään perheissä 
on yleisesti yksi te-
levisio jokaista per-
heenjäsentä koh-
den. Niin ovat ajat 
muuttuneet.

- Kokemäen-
jokilaakson Mat-
kailuyrittäjät ovat 
järjestäneet useita 
vuosikymmen pi-
toja viime vuosi-
na, mutta tämä 60-
luku näytti vetävät 
Kokemäen Seurata-
lolle ennätysyleisön, 
kiitteli Kokemäen-
jokilaakson Mat-
kailuyrittäjien pu-
heenjohtaja Kirsti 
Vuorela.

Yhdistys käyttää 
pidoista saamansa 
tuoton Kokemäen-
jokilaakson matkai-
lun edistämiseen. 

jokirannan uimapaikalla tai va-
rata kyläsauna yöpymismahdol-
lisuuksineen vaikkapa kokonai-
seksi vuorokaudeksi. 

Motoristit ovat kehuneet Lei-
neperin kokoontumisia mm. 
pysäköintitilasta, ympäristöä 

maakunnan hienoimmaksi ja 
ruukille johtavia teitä hyväkun-
toisiksi ja mutkaisen mukavik-
si ajaa. Moottoripärinää on siis 
ruukilla odotettavissa koko kesä 
ja keskiviikkokokoontumisia 
aina elokuun loppuun asti. 

Esim. 

185/65-14 Hankook/Kleber . . . . . . . . 240,-/sarja

195/65-15 Hankook/BF Goodrich . . . 280,-/sarja

205/55-16 Michelin . . . . . . . . . . . . . . . 420,-/sarja
Sisältää rengastyöt ja kierrätysmaksun

KesärenkaatKesärenkaat
edullisestiedullisesti

Stihl moottori- ja raivaussahat
Viking ruohonleikkurit ja pienkoneet

MYYNTI JA HUOLTO

T:mi Eero Huhtanen
Porolantie 53, 32800 Kokemäki Puh. 040 76 16 778
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RENGAS-LATE OY
Pienkatu 6, Harjavalta
Avoinna ma-pe 8-17, la 9-13
Puh. (02) 674 3430, www.rengas-late.com

Kesärenkaat 
varastosta
HETI!

Myös 

mopoautojen 

renkaat

Osallistu ja
VOITA
Ford Fiesta

tai iPad

Kaikkien liikkeiden kes-
ken arvotaan yksi Ford 
Fiesta henkilöauto.

Jokaisessa liikkeessä 
arvotaan yksi Apple 
iPad taulutietokone.

Osallistu arvontaan
Rengasmarket-liikkeissä!

Tilausajoliikenteeseen erikoistu-
nut harjavaltalainen perheyritys, 
Valtaliikenne Brunnila, on tullut 
tutuksi monille matkalaisille. Yh-
dellä autolla kuusi vuotta sitten 
aloittaneet Riitta-Liisa ja Han-
nu Brunnila ovat kasvattaneet 
toimintaa tasaiseen tahtiin. Täl-
lä hetkellä Valtaliikenne kulkee 
seitsemällä erikokoisella autolla ja 
työllistää neljä ja puoli henkilöä. 
Matkoja järjestetään kokonaispa-
ketteina jokaisen ryhmän tarpeet 
huomioon ottaen sekä kotimaas-
sa että ulkomailla.

Hallilla tapahtuu
Valtaliikenteellä osataan toki 
muutakin kuin pyörittää rattia. 
Siitä on osoituksena viime vuon-
na hankittu halli, joka ei ole 
seisonut tyhjänpanttina. Riit-
ta-Liisa ja Hannu ovat selvästi 
tyytyväisiä korjaamo- ja huolto-
halliinsa, eivätkä syyttä.

Valtaliikenteeltä löytyy am-
mattitaitoa, tilaa ja kunnon vä-
lineet kaiken kokoisten menope-
lien käsittelyyn. Henkilö- ja 
linja-autojen sekä raskaan kalus-
ton normaalin huolto- ja korjaa-
motoiminnan lisäksi mm. oio-
taan lommot ja vaihdetaan lasit, 
myös bussien sivulasit, joita ei 
ihan joka paikassa voi vaihdat-
taa. 

Alkolukko ajonestolaitteena
Valtaliikenteellä myydään, asen-
netaan ja kalibroidaan alko-
lukkoja. Langattomasta Fox-
guard-alkolukosta on etenkin 
taksikäytössä tullut hyvin suo-
sittu. Sille ei tarvitse varata ti-
laa kojetaulussa, sillä pieniko-
koisena sitä voi säilyttää vaikka 
hanskalokerossa tai taskussa. Ja 
mikä parasta, sen voi talvella vie-
dä mukanaan sisälle ja välttyä 
pitkiltä esilämmittelyiltä ennen 

vat kuvata niitä malliesimerkiksi 
koulutustilaisuuksiin, Brunnilat 
kertovat.

Kiitosta on tullut poliisin li-
säksi myös pyörätuoliasiakkailta 
ja invalidiliitolta.

Oman kaluston priimakun-
non selittää osaltaan se, että Val-
taliikenne myy ja asentaa sekä 
turvavöitä että pyörätuolien si-
dontavöitä.

Wc-kemikaaleja 
karavaanareille
Kesän kynnyksellä aloitetaan 
taas wc-kemikaalien myynti.

- Meillä on nyt reilu vuosi 
myyty asuntoautojen ja –vaunu-
jen WC-kemikaaleja. Myyntiä 
jatketaan, sillä olemme saaneet 
kiittävää palautetta Uni-Clean 
–nesteestä, kertoo Hannu Brun-
nila.

Uni-Clean desinfi ointines-
teessä on miellyttävä tuoksu, 
joka estää käymälänhajua ja se 
on biologisesti täysin hajoavaa. 
Uni-Cleanilla käsitellyn kemi-
allisen wc:n sisältö voidaan tyh-
jentää kunnalliseen viemäriverk-
koon liitettyihin säiliöihin ja 
jätekaivoihin.

Valtaliikennettä kaikkiin 
tarpeisiin
Ystävällinen ja ammattitaitoi-
nen palvelu sekä hyvin hoidetut, 
asianmukaiset tilat ja kalusto 
ovat Valtaliikenteen valttikortte-
ja kovassa kilpailussa. 

Tarvitsitpa sitten huoltoa au-
toon tai matkaa Lappiin, kan-
nattaa ottaa yhteyttä Valtaliiken-
teeseen. 

Valtaliikenne Brunnila Ky
Pajakatu 3, 29200 Harjavalta
Puh. 02 533 6220, Hannu
Puh. 026741447, Riitta-Liisa
www.valtaliikenne.com

Valtaliikenne Brunnila

Perheyritys
Harjavallasta

puhallusta. Foxguard on hinnal-
taan kilpailukykyinen langalli-
siin lukkoihin verrattuna ja sitä 
voi käyttää useassa autossa.

- Foxguard toimii samalla 
myös ajonestolaitteena, kun su-
jauttaa kapulan taskuunsa autos-
ta poistuessaan, Brunnila sanoo.

Poliisi kiinnostui 
pyörätuolien sidontavöistä
Valtaliikenteellä on vuosien var-
rella satsattu kovasti liikuntara-
joitteisten kuljetukseen. Esimer-
kiksi hissilliset autot, tilavat wc:t 
ja tasalattiat helpottavat pyörätuo-
liasiakkaiden ja muiden liikun-
tarajoitteisten henkilöiden mat-
kustamista. Turvallisuuteen on 
kiinnitetty erityistä huomiota.

- Viime syksynä normaalin 
liikennevalvonnan yhteydessä 
bussin pysäyttäneet poliisit kiin-
nostuivat pyörätuolien sidonta-
vöistä siinä määrin, että halusi-

Riitta-Liisa Brunnilalta saa paitsi turvallisen kyydin myös ystävällisen palvelun.

Valtaliikenteen hulppea ”lippulaiva” ei mahtunut kokonaan kuvaan. 
Kyljellä häärii Hannu Brunnila.

Bestsellerin päätoimittaja Jarmo Virtanen pääsi kokeilemaan pyörätuolihissiä. 
Avustamassa Hannu Brunnila (vas.) ja toinen inva-auton kuljettaja Mika Järvinen.

Valtaliikenteen korjaamo- ja huoltohalliin mahtuu isompikin menopeli. 

ILMOITUS Teksti ja kuvat: Maj-Lis Krouvi
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www.rakennuspori.fi

Pyydä

tarjous!

ULVILAN KATTOPELLITYSULVILAN KATTOPELLITYS
Konesaumakatot

Nummelantie 14, 28400 ULVILA 
Puh: 0400 510816, 0400 592988

Nyt
omakoti-
tontteja
yhdellä
eurolla!

Lisätiedot:
KIIKOISTEN KUNTA

www.kiikoinen.fi 
Puh.  040 488 0200

- imubetonilattiat
- käsilattiat
- pesubetoniliuskat
- akryylibetonilattiat
- lattioiden hionta

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

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

Erityisosaamisena katt o- ja ulkoverhoustyöt!
Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.

Hoidamme ammatti  taitoisesti  mm. 
katt oremonti t
katt omuutostyöt
ulkoverhousremonti t
ikkunoiden ja ovien uusimisen

Teemme myös
sisäremonti t, huoneistomuutokset, 
kylpyhuoneremonti t, keitti  öremonti t yms.
uudisrakennukset alusta loppuun

•
•
•
•

•

•

Rakennusliike Haapa-aho Ky
Poikkiti e 4, 29100 Luvia
Puhelin 044 093 5326

www. rakennushaapa-aho.fi 

Ota yhteyttä ja tilaa 

ilmainen arviointi 

asiantuntijoiltamme!

Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.

Kartanontie 48, 28430 PORI www.sahkopalvelua.fi 

(02) 631 2300 info@ulvilansahkopalvelu.com

Ilma-, vesi- ja maalämpö-
pumppuasennukset
Sähköasennukset
Kodinkoneiden takuuhuollot

Ilmalämpöpumput
myynti ja asennus
alk. 1350,-

(02) 531 9360

Siilotie 4, 29250 Nakkila, nvh@netti.fi 

Silvo Kiuru
0500 596 155

Jari Nummi
0400 590 211

Sähköasennuksia ja suunnittelua

NÄILTÄ SIVUILTA
LÖYTYY TEKIJÄ 

JOKA HOMMAAN!

RAKENNA JA REMONTOI

Postilaatikkojen taustaelementti

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

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

69,-69,-170170,-,-170,-AlkaenAlkaen

Painekyllästettynä!

Painekyllästettynä!

Painekyllästettynä!

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

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

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

Kotiin kuljetus

Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

ILMAISEKSI

Poriin ja
Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakuntaan!
Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Nyt onNyt 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
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PERUSTUSTYÖT JA 
KUNNALLISTEKNIIKKA

MAANRAKENNUKSEEN 
LIITTYVÄT PUTKITYÖT

SANEERAUS- JA KORJAUSTYÖT
- SALAOJIIN
- SEINÄNVIERUSTÄYTTÖIHIN
- ERISTYKSIIN
- VIEMÄRÖINTIIN
- PIHA-ALUEIDEN ROUTIMISEEN 

MUUT MAANKAIVUTYÖT

•

•

•

•

Päiväkunnaistentie 25, 26560 Kolla
Puhelin:0400 736 736
Fax: (02) 822 0140
www.pope.fi 

LUOTETTAVA JA YHTEISTYÖKYKYINEN KUMPPANI 

Tutustu palveluihimme:
www.pope.fi 

tai soita
0400 736 736

Tukikivi on kehittänyt Tulikivi 
Green W10 -vesilämmitysjär-
jestelmän. Aluepäällikkö Juhani 
Järvenpään mukaan noin 75% 
kodin energiankulutuksesta me-
nee lämmön tuotantoon, läm-
mitykseen ja lämpimään käyt-
töveteen. Tulikivi Green W10 
-lämmitysjärjestelmällä voi siir-
tää merkittävän osan tulisijan 
tuottamasta lämmöstä käytet-
täväksi kodin muussa vesikes-
kuslämmityksessä ja näin leika-
ta huomattavasti ostoenergiasta 
koituvia kuluja.

Uusi lämmitysjärjestelmä 
mahdollistaa uunin kytkennän 
luontevaksi osaksi kodin muuta 

lämmitysjärjestelmää ja vähen-
tää näin päällekkäisinvestoin-
teja. 

Rakennusten energiatehok-
kuuden parantuessa mm. uusi-
en rakennusmääräysten myötä, 
rakennusten kokonaislämmitys-
tarve vähenee. Sekä matalaener-
gia- että varsinkin passiivitaloissa 
tehokkaalla tulisijalla toimivalla 
vesilämmitysjärjestelmällä voi-
daan kattaa merkittävä osa koko 
kodin lämmitysenergiantarpees-
ta, kertoo Järvenpää.

Tulikiven uuden vesilämmi-
tysjärjestelmän sydämenä toimii 
Tulikivi- tai Kermansavi-uuni, 
johon asennetaan lämmönsiir-

Uusia säästöjä 
lämmitykseen.

Tulikivi- ja Kermansavi-uunit varaavat lämpöä ja säästävät 

sähköä Meiltä saat uuden uunin kätevästi kokonaispalve-

luna. Monipuolisesta mallistostamme löydät sopivan mallin 

niin kotiin kuin loma-asunnollekin. Kysy myös Tulikivi Green 

W10-vesilämmitysjärjestelmää, jonka avulla voi siirtää 

uunin lämpöä käyttöveden lämmitykseen ja lattialämmi-

tykseen. Järjestelmä sopii erinomaisesti matalaenergia- ja 

passiivitaloihin.

Meiltä saat myös upeat Tulikivi-kiukaat!

Lisää ajankohtaisia takka- ja liesitarjouksia kotiin ja 

loma-asunnolle Porin Tulikivi-studiossa!

1.990 
+ asennus

+ rahti

HARMAJA

2.200 
korkeus 1400 mm

asennettuna
+ rahti

SUVITULIKIVI
GREEN W10

-VESILÄMMITYS-

JÄRJESTELMÄ

KYSY LISÄÄ!

Tulikivi-studio,  Uusikoivistontie 40, (Linja-autoaseman vieressä), 

Pori, puh. (02) 635 1400, avoinna ma-pe klo 10-17

rinpaketti. Järjestelmä kytketään 
hybridivaraajaan.

Tulisijaa lämmitettäessä siihen 
varautuva lämpö siirretään läm-
mönsiirtimissä kiertävään ve-
teen, joka ohjataan varaajaan ja 
sitä kautta lämmittämään kodin 
muita tiloja tai käyttövettä.

Saneerauskohteissa voi hyö-
dyntää jo kotona olemassa ole-
vaa varaajaa ja vesikiertoista läm-
mitysjärjestelmää.

Järjestelmä ei muuta uunin 
lämmitystapaa, vaan voit käyttää 
uunia, tai vaikka takkaleivinuu-
nia normaalisti ja silti siirtää uu-
nin tuottamasta lämmöstä jopa 
50% kiertävään veteen.

Kannattaa miettiä millaisen takan 
sytyttää, kun tikun raapaisee.

RAKENNA JA REMONTOI
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Myynti ja markkinointi
Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy

Puh. 0400 539 947
iiro.honkanen@elisanet.fi 
Ilmoitussuontie 395
27400 Kiukainen

UUTUUS!  NYHET!  UUTUUS!  NYHET!

Tuotteen suojanumero HM9324

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

Sokkelin ja perusmuurilevyn
välinen tila tuulettuu hyvin 
myös yläkautta.

Hinta alkaen 4,92 €/m (sis. alv).

Perusmuurilevyn
patopeltilista

Patopeltilista 
jää 10-20 mm 
etäisyydelle 
maasta

Kiviaineksen koko 
10-20mm

Varmasti

hintansa

väärti!

www.honkanenoy.fi       www.patopelti.com

LÄHDEKORVEN
Laa tuhake  Oy

Tarjoamme asiakkaillemme 
kattavan palveluvalikoiman!

Työmme teemme aikataulun 
mukaisesti, laadusta tinkimättä!

KIINTEISTÖNHUOLTO

ULKOTYÖT

REMONTIT

SANEERAUKSET

MÖKKITALKKARI

LUMITYÖT

KONEURAKOINTI

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

KILPAILUTA PALVELUSI!
Kysy meiltä tarjous jo tänään!

041 720 6170

Juolukkatie 10, as 9
28220 PORI
www.llhoy.fi

Miten nuohoukset hoidetaan 
Suomessa?
Nuohous on lakisääteistä työ-
tä ja sen perimmäinen tarkoitus 
on onnettomuuksien ehkäisy. 
Laki antaa alueen pelastustoi-
melle mahdollisuuden järjestää 
nuohous haluamallaan tavalla. 
On mahdollista että kunnat ja 
kaupungit järjestävät nuohous-
palvelun itse, eli nuohoojat ovat 
kunnan tai kaupungin työnteki-
jöitä. Tästä ollaan pitkälti luo-
vuttu kustannussyistä. Toinen 

Nokikolarin näkemyksiä
Haastattelussa nuohooja 
Mauri Mäkitalo Nakkilasta

mahdollisuus on ulkoistaa nuo-
houspalvelut ulkopuoliselle am-
matinharjoittajalle, jonka kanssa 
pelastuslaitos solmii piirinuo-
houssopimuksen. Kolmas mah-
dollisuus on ns. vapaa kilpailu, 
jossa kiinteistönomistajat sopi-
vat itse nuohouksen suorittami-
sesta haluamansa nuohousyri-
tyksen kanssa. 

Viime vuosina usealla piiri-
nuohousjärjestelmän alaisella 
paikkakunnalla on ollut piiri-
nuohoojien ”kiusana” ns. ”ville-

jä nuohoojia”, eli sellai-
sia ammatinharjoittajia, 
joilla ei ole piirinuo-
houssopimusta. Kiin-
teistön omistajat ovat 
halunneet henkilökoh-
taisista syistä käyttää 
muita palveluntarjoajia 
kuin piirinuohoojaa. 
Näitä ammatinharjoit-
tajia on leimattu ”laitto-
miksi”, ”pimeiksi”, ”va-
lenuohoojiksi”, täysin 
aiheetta. Mitään laiton-
ta ei asiassa ole!

Piirinuohoussopimus 
sitoo periaatteessa piiri-
nuohoojan tietyn alueen 
hoitamiseen, mutta ”ra-
jaloukkauksia” tapahtuu 
silti melko usein. Vaik-
ka piirinuohooja toimii 
vastoin piirinuohous-
sopimustaan, katsotaan 
näitä asioita läpi sormien 
monelta taholta. Mutta 
silloin kun kyseessä on 
ammatinharjoittaja jolla 
ei ole piirinuohoussopi-

musta, nousee mekkala. 
Vakuutusyhtiöt ovat toden-

neet, ettei vakuutusehtojen mu-
kaiseen nuohoukseen tarvita 
piirinuohoojaa. Nuohoojan pä-
tevyys eli ammattitutkinto täyt-
tää vakuutusehdot. Toki jokaisen 
kannattaa tarkistaa asia omasta 
vakuutusyhtiöstään. 

Pelastustoimella on mahdol-
lisuus antaa uhkasakko sellaisel-
le kiinteistönomistajalle, joka ei 
määräajoin nuohouta kiinteistö-
ään piirinuohoojalla. Uhkasak-

kojärjestelmä on kuitenkin niin 
työläs, ettei sitä ole käytännössä 
hyödynnetty. 

Mitä tarkoitetaan vapaalla 
kilpailulla nuohouksessa?
Tällä hetkellä kaksi pelastustoi-
men aluetta on kokonaisuudes-
saan vapautettu kilpailulle, lisäk-
si yksittäisiä paikkakuntia myös 
muualla. 

Vapaassa kilpailussa pitää 
nuohoojan suorittaa työnsä 
mahdollisimman laadukkaasti, 
asiakasta palvellen ja kilpailuky-
kyiseen hintaan. Myös pelastus-
laitokset vapautuvat nuohoojiin 
kohdistuneiden valitusten kä-
sittelystä. Tämä lisää resursseja 
pelastuslaitosten ydintehtäviin. 
Kiinteistönomistajat voivat 
vaihtaa nuohoustyön suorit-
tajaa mikäli palvelun laatu ei 
miellytä. 

Kiinteistönomistajat voivat 
myös tilata palvelun haluama-
naan ajankohtana, silloin kun he 
muutenkin ovat paikalla.

Huonoina puolina on esitetty 
etenkin pelastustoimen ja piiri-
nuohoojien puolelta mahdollista 
hintojen nousua sekä valvonnan 
vaikeutta. 

Itse uskon kuitenkin, etteivät 
hinnat nouse räjähdysmäisesti 
syrjäseuduillakaan. Aktiiviseen 
valvontaan ei tunnu löytyvän 
resursseja piirinuohousjärjes-
telmän puitteissakaan. Erilaisia 
valvontailmoitusjärjestelmiä on 
kehitetty, mutta niidenkin on 
valvonnan tasossa on parannet-
tavaa. Pelkkä valvonta ei myös-
kään riitä. Puutteiden korjaa-
miseen ja niiden toteutukseen 
pitäisi olla voimavaroja. 

Yleensä rakentava keskustelu 
mahdollisista puutteista ja vi-
oista riittää kiinteistönomistajan 
aktivoimiseen asiassa. Pakkokei-

not herättävät usein vastarinta-
halumme. Myös valmiin ratkai-
sumallin laatiminen ongelmiin 
auttaa asiaa eteenpäin. 

Miten sitten piirinuohous 
toimii?
Piirinuohousjärjestelmässä alu-
een pelastustoimi valitsee nuo-
houspiireihin piirinuohoojat 
kilpailutusperiaatteella. Piiri-
nuohooja tekee pelastuslaitoksen 
kanssa piirinuohoussopimuksen, 
jossa hän sitoutuu hoitamaan 
tietyn nuohouspiirin alueella la-
kisääteiset nuohoukset. Pelastus-
laitos määrää nuohoushinnat ja 
valvoo nuohouksia.

Hyviä puolia piirinuohoukses-
sa ovat palvelun saatavuus koko 
nuohousalueella, yhtenäiset hin-
nat sekä työn valvonta.

Järjestelmän ongelmina voi-
daan mainita monia seikkoja, 
jotka usein johtuvat ongelmis-
ta informaation välityksessä tai 
henkilöstökysymyksistä. 

Asetelma jossa pelastuslaitos 
toimii sekä valvovana että toi-
meenpanevana elimenä on hie-
man kyseenalainen. Taho, joka 
määrää nuohoustyön suoritta-
jat, valvoo myös heidän teke-
misiään, saamatta mitään tu-
loja tästä työstään. Ongelmat 
kerätään keskitettyyn tietojär-
jestelmään jonne ne monesti 
myös jäävät. Palotarkastuksil-
la on pyritty valvomaan myös 
nuohousta kiinteistöissä. Suun-
nitelmissa on kuitenkin siirtää 
myös palotarkastukset kiinteis-
tönomistajien kontolle, johtuen 
pelastustoimen resurssipulasta. 
Tulevaisuus ei siis näytä aina-
kaan valoisammalta nuohous-
ten valvonnassa.

Olen käynyt lukuisissa kiin-
teistöissä, joissa piirinuohooja 
ei ole koskaan käynyt, syystä tai 

toisesta. Tämä osoittaa sen to-
siasian, ettei piirinuohous kata 
läheskään kaikkia kiinteistöjä. 
Eräässä artikkelissa esitettiin että 
70%:n kattavuus on hyvä piiri-
nuohousjärjestelmässä. Mitään 
ei asialle tehdä, vaikka ongel-
ma on kyllä tiedossa. Tämäkin 
osoittaa valvonnan puutteelli-
suuden.

Monilla paikkakunnilla on 
noustu suoranaiseen kapinaan 
piirinuohousjärjestelmää vas-
taan. Kiinteistönomistajat ovat 
keränneet adresseja ja välittäneet  
alueen pelastustoimelle. Muu-
tamaa positiivista poikkeusta 
lukuun ottamatta kiinteistön-
omistajille on viitattu kintaal-
la ja adressit lyöty Ö-mappiin. 
Maksavalla taholla ei ole sanan-
sijaa…

Myös asiakaspalautteen kä-
sittelyssä on suuria eroja. Liian 
usein negatiivinen palaute pitää 
pelastuslaitoksen mukaan antaa 
suoraan piirinuohoojalle. Mitä 
se hyödyttää? Ensi vuonna sama 
kaveri tulee kuitenkin taas teke-
mään työnsä juuri niin kuin ha-
luaa.

Kilpailutuskin on melko epä-
määräistä. Nuohouspiirit pitäi-
si kilpailuttaa määräajoin. Täl-
lä hetkellä käytäntö on se, että 
nuohouspiiri laitetaan tarjous-
kilpailuun vain silloin kun pii-
rinuohooja luopuu piiristään. 
Syynä voi olla eläköityminen, 
sairastuminen tai muut henki-
lökohtaiset syyt. Kelvottoman 
työn takia ei juurikaan ole pii-
rinuohoussopimuksia purettu. 
Kilpailutus kun on aikaa ja ra-
haa vievä prosessi.

Mitä mieltä olet nuohouksen 
tulevaisuudesta?
Olen pyrkinyt tuomaan esiin 
seikkoja, joita mediassa ei ole 

RAKENNA JA REMONTOI
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Maalaamo Peindre 
Kalusteiden, ovien ym. ruiskumaalaukset 

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

 KORJAUSRAKENTAMISTA 

Puutyöliike Erkki Kuusinen
Syrjäläntie 3, 29100 Luvia, puh. 040 567 4896

Valtuutettu Tulikiven ja Kermansaven
uunimestari Markku Peltonen

0400 736 006 

myynti, huolto ja mittauspalvelu

MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

Uudisrakentaminen
Saneeraukset
Kosteusvauriokorjaukset
Toimistorakentaminen
Teollisuuden alihankinta

•
•
•
•
•

JJM-RAKENTAJAT OY 

Juha Mäkelä 040 702 2471
Janne Mäkelä 050 410 7518

www.jjm-rakentajat.fi 

JJM-Rakentajat Oy, Harjulantie 76, 29340 Kullaa

haluttu käsitellä. Lehdet ovat 
julkaisseet paljon artikkeleita, 
joissa on pyritty leimaamaan 
kaltaiseni vastarannan kiisket. 
Pelastustoimi ja piirinuohous 
ovat niin pyhiä asioita, ettei nii-
tä saa arvostella. Olen vuosien 
mittaan havainnut tämän asian 
ikävän kääntöpuolen toimies-
sani alalla. Pelastustoimen us-
kottavuus on alkanut muren-
tua kokonaisuudessaan, vaikka 
syypäänä on pelkästään nuoho-
usalan puutteellinen toiminta. 
Tämä on huolestuttavaa ja vaa-
rallista. 

Asioita ei aina osata tai halu-
ta nähdä oikeasta perspektiivis-
tä keskitetyn järjestelmän joh-
dossa. Ei pienen korpimökin 
asukkaan ääni kanna kaupun-
kien hälinän keskellä toimivien 
päättäjien korviin, valitettavas-
ti. Paikallisella tasolla ongelmat 
tiedostetaan yleisesti, mutta 
tieto ei etene tänä päivänäkään 
ylimmille tasoille. Tätä on vali-
tettavasti nykyajan demokratia. 
Myös eri pelastustoimialueilla 
asuvat ihmiset ovat eriarvoises-
sa asemassa. Naapurikunnassa 
saattaa olla sopimusperusteinen 
nuohous kun taas omassa kun-
nassa on piirinuohousjärjestel-
mä.

Nuohoustyö vaatii ammatti-
taidon lisäksi aina vain enem-
män palveluhenkisyyttä ja 
joustavuutta. Myös tekniikan 
kehittyessä pitäisi hyödyntää 
sen suomia etuja. Menneeseen 
aikaan jämähtäminen ei toimi 
enää tälläkään alalla. Kilpailu-
asetelma vaikuttaa kiihdyttä-
västi näiden asioiden kehittä-
miseen.

Ennakkoluulottomalla ja avoi-
mella asenteella sekä riittävällä 
sisulla varustettuna pysyy kehi-
tyksen junassa mukana!

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?

KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!
  Heinox-Hormit Oy

TERÄS-
SISÄPIIPPUT     

PIIPUN
SADESUOJAT

PUH.  0400 592 228, 0400 517 271

Hiekkaa, mursketta ja multaa
Vaihtolavapalvelu
Kuormauspalvelu

Nosturipalvelu
Kaivuripalvelu

Kuljetusliike M. Henttinen Oy

HARJAVALTA
gsm 040 059 4926/Mika Henttinen

•
•
•

•
•

RAKENNA JA REMONTOI
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Kaikki rakennustyöt
ammattitaidolla ja ajallaan!

Soita ja pyydä tarjous!
Nummirak Ky

Puh. 040 064 5251
Vanha Porintie 170, 29100 Luvia

Uudisrakentaminen
Saneeraukset
Omakoti- ja paritalot
Vapaa-ajanasunnot
Lomamökit
Suuret ja pienet remontit
Yms.

•
•
•
•
•
•
•
Rakennussaneeraus Risto Perkola
Pl 72, 32801 Kokemäki
040 565 7160, risto.perkola@pp.inet.fi 

Pyydä

tarjous!

Puuportaat           KaapitPuuportaat           Kaapit
Alikyläntie 74, 28220 PORI

0400 597 529 Fax 02 639 4236
www.porinpuutuote.fi 

porin.puutuote@dnainternet.net
posti@porinpuutuote.fi 

Laadukkaat
puutuotteet

massiivi-
puusta

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

Liukuovet: 
suunnittelu ja asennuspalvelu

•
•
•
•
•
•

•

•

Emilia Keittiöt Oy
040 0651842, 050 60604
Himotuntie 3, 28220 Pori
www.emiliakeittiot.fi 

Toteuta UnelmasiToteuta Unelmasi
Soita jaSoita ja

pyydä tarjous!pyydä tarjous!

Muuraukset, myös tiilitalot
Laatoitukset ja saneeraukset 

OSJU OY
Suntintie 13, 28600 Pori

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

VARAOSAPANKKI
Porin seudun rakennuskulttuuriseura ry

Vanhoja ovia, ikkunoita, uuneja 
ym. rakennustarvikkeita

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

Avoinna: ma–ke 9–16, to 9–18, pe 9–14

www.varaosapankki.org

Alumiini- ja teräsovet
Julkisivut sekä teräsrakenteet

050 597 7001

•
•

tekee kartoituksen 
myytävässä kohteessa
suorittaa kuivauksen 
vesivahinkokohteessa
hakee vuotopaikan ja 
selvittää kostuneen alueen

Rakennekuivaus Oy
S  A  T  A  K  U  N  N  A  N

www.rakennekuivaus.fi 

Satakunnan Rakennekuivaus Oy www.rakennekuivaus.fi 
Korjaamonkatu 5, 28610 Pori Puh. (02) 637 5200

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rakennekuivaus.fi 

Vesa Kinnunen
Puh. 050 918 6695

Markku Viljanen
Puh. 050 918 6694

Tommi Pirttimäki
Puh. 045 326 1711

Henri Joensuu
Puh. 045 881 4141

poistaa tasoitteen ja rouhii 
lattiapinnan
 poistaa irtoveden
kuvaa lämpökameralla
toimii koko Satakunnan alueella
perustettiin vuonna 2005

RAKENNA JA REMONTOI
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Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

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

P. 044-9688529 Nakkila

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

HS Saneeraus & MaalausHS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila

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

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

Suomalaisentie 5, Nakkila 
p. 0400 914 733

Rakennussaneeraukset ja uudis-
rakentamiset ammattitaidolla.

RAKENNUS
TuovilaTuovila Oy

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

Kuukausihinnat: 1 palsta x30mm: 35€.
1x20 mm: 25€. 2x30 mm: 60€. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 23%. 

VESI-, MAA- JAILMALÄMPÖPUMPUT
KODINKONEHUOLTOA

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

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

Alkaen
4,92 €/m
(sis. alv).

UUTUUS!   NYHET!   UUTUUS!   NYHET!

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

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

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

Sat-Electric Oy
- SÄHKÖASENNUSLIIKE -

 SUUNNITTELU ASENNUKSET
 KESKUKSET TARVIKEMYYNTI

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

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

ppkivijarak@gmail.com

www.kivijarakennuspalvelu.fi 

KIVITYÖT AMMATTITAIDOLLAKIVITYÖT AMMATTITAIDOLLA
pihasuunnitelmat ja vihertyöt
sadevesijärjestelmät
rakennus- ja saneeraustyöt, aidat

•
•
•

P. 040 572 7335, 040 542 5709

Hirsiveistämö 
Vesa Virtanen
puh. 0400 619 533

Heti varastosta hirsi-
pöytiä ja rakoliitereitä!

Sorvatusta pyöröhirrestä toiveidenne mukaan!          Myös omista puista!

Mitä ikin
ä

Mitä ikin
ä

hirrest
ä 

hirrest
ä 

haluatte?haluatte?

www.logmac.com
vesa.virtanen@logmac.com

KAIKKI
RAKENNUSALAN PALVELUT

Saittakuja 12, 28330 PORI

044 589 4940

- myös -
rakentaa, saneeraa, korjaa

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

Saneeraustyöt
Autotallien nosto-oviasennukset

T:mi T Salmi
Pyynkatu 5, 29200 Harjavalta

0440-650562
Sillantaantie 12 A, 23800 LAITILA

0400 470 803
www.htg-asfaltti.com

Omakotitalojen piha-asfaltoinnit

ASFALTTI OY

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

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

KORJAA JA HUOLTAA

Polkupyörän

täyshuolto

50,-

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

PEUGEOT JA 
KYMCO

SKOOTTERIT
sis.toim.kulut

alk.
 1190,-1190,-

Paljon
upeita 

värejä!

SUOSITUT

JOPO- JA ONNI-
PYÖRÄT
SAAPUNEET

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

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

PORIN KUTOMAKONE KY

Parasta ompeluun
UUSI 300-SARJA

Muste 
vähissä?

Tule täyttämään muste- ja 
laserpatruunasi ja säästä 
luontoa ja kukkaroa!
Porin Kutomakone KY  Liisankatu 8, 28100 Pori 

0400 592000  tarmo_hietanen@kutomakone.inet.fi

Madison E-Energy 
Sähköavusteinen polkupyörä

- 7-vaihteinen
- jalkajarrut
- valot ym. ym.

Tällä kupongilla:

Kaikista
vaatteista!

- 50%- 50%
PY

Ö
R

Ä 
JA

 V
AP

AA
-A

IK
A 

O
Y

OVH

Meiltä edullisesti 
- pienkonebensat
- teräketjuöljyt ja teräketjut

Kaikki loputKaikki loput
TALVITUOTTEETTALVITUOTTEET
myydään nyt poismyydään nyt pois
TOSI EDULLISIN HINNOIN!TOSI EDULLISIN HINNOIN!

suksetsukset

monot
monot

lumikengät
lumikengät

potkukelkatpotkukelkat
ymym.

ym.ym.

Master
kalastusverkot 2020,-,-OVH 39,-

Yli 1700 auton valikoima www.rinta-jouppi.com
kaikki onnistuu kauppa Porissa!

Jarmo Vehmanen 0500 832 344
Ville Myllymäki 044 724 9714
Olli-Pekka Männistö 044 599 4284
Kimmo Sten 040 961 9865

Matti Hovi 0400 608 398
Sami Söderdahl 050 545 4416
Pauli Alanen 044 510 6233
Matti Tuori 044 0767 467

Jorma Fräntilä 050 365 8000
Petri Raitanen 044 599 4326

Ark. 9-18 la 10-15, (02) 630 4700
Hyväntuulentie 2, PORI
www.rinta-jouppi.com
etunimi.sukunimi@rintajouppi.com

Olli-Pekka Männistö, Matkailuauto ja -vaunu-myynti 044 599 4284
Antti-Jussi Neva, Matkailuauto- ja vaunuhuolto 044 599 4291

33.670 101.280 105.125 69.980 17.90059.900

53.900 49.980 35.120 14.90057.495

9.90059.90034.98026.900

Meillä käyvät 
vaihdossa

myös henkilö- ja
pakettiautot!

27.98024.900

CARADO  T448-T67 FIAT 2,3 MULTIJET -12 
0 tkm Uusi Carado vuosimallia 2012 
Alaslaskettava sänky,ilmastointi, 2 x 
airbag, ohjaamon panorama-kattoluukku, 
takatalli, Truma Combi 6E, vakiono-
peudensäädin, iso jääkaappipakastin, 
lattialämmitys, neljälle rekisteröity, viidelle 
makuupaikat.Saa ajaa 100 km/h.

CARADO A366  2,3 Multijet -12 
1 tkm Sähkölasit ja -peilit,trumatic combi 
6e, lattialämmitys,  130hv, ilmastointi, va-
kionopeudensäädin, airbag 2x, radio/TV 
valmius 12V, eristetty harmaavesisäiliö, 
mattosarja, hyttysovi, suihkukaappi, lie-
situuletin. Kerrospetimallin auto,vuoteet 
tarvittaessa jopa seitsemälle. 

ELNAGH  DUKE 530 L FIAT 2,3 
MULTIJET -10
 6 tkm Markiisi, Trumatic combi 6e, 
lattialämmitys, lhkolämmitin+sisähaara, 
peruutuskamera, ohjaamon ilmastointi, 
vetokoukku. Kuin uusi, huippuvarus-
teltu Elnagh erillispedillä. Hinta ennen 
alennusta 52.980 euroa!

HOBBY  720 UML PREMIUM -12 
0 tkm Hobbyn lippulaiva nyt Porissa.
Varusteet: alde-nestek. lämmitys, muka-
vuuspaketti (lattialämmitys, liesituuletin, 
päiväpeite, antennimasto), slim tower 
jääkaappi, ym. Omamassa 1957 kg, kok.
massa 2300 kg. 

HOBBY  540 WLU PRESTIGE -04
0 tkm Pussimarkiisi. Kvh-mittari. Mikro. 
Trumatic-ilmalämmitys sähköpatruunalla. 
Lattialämmitys. Tv antenni. Kokonaismas-
sa 1500kg. Omamassa 1200kg. Leveys 
230cm. Todella hieno vaunu erillispetillä. 

HOBBY 650 ESC 2,4 -12
1 tkm Integ.markiisi,integ. cd-soitin, 
ohjaamoilmastointi, vakionp.säädin, 
truma combi 6e, hyttysovi,paripyörät.
Takavetoinen Hobby erillispedillä ja 
pienellä takatallilla!
Ovh 64200,-
nyt TARJOUSHINTAAN 59900! 

HOBBY LANDHAUS 770 CFE -12
1 tkm Huvilavaunujen klassikko! Edessä 
parivuode pitkittäin, takana iso u-ryhmä.
Varusteet: alde-nestekiertoinen lämmitys, 
mukavuuspaketti (lattial., liesituuletin, 
päiväpeite, antennimasto). Omamassa 
1981, kokonaismassa 2300. 

HYMER B-KLASSE 678 -12
1 tkm Maxi-alusta 4,25 t, sumuvalot, 
ohjaamon sähköt. pimennysverho, aguti-
pilotti-istuimet, panorama kattoikkuna 
takana, alustan komfort-paketti, b-klas-
se-komfort paketti, tallinovi vasemmalla, 
komfort ulko-ovi ikkunalla, alde-arktispa-
ketti.Tyylikäs erillisvuodemalli. 

HYMER STARLINE 595 M-B 319 190hv -12
1 tkm Tehokas mersualustainen automaatti 
190 hv koneella. Lisävarusteena: automaat-
tivaihteisto, alde-arktis paketti, automaatti-
ilmastointi, 100 l polttoainetankki, laskettava 
takasänky, aguti-pilotti-istuimet, fantastic-
kattoventtiili, suihkun puusälelattia.Koko-
naismassa 4200 kg, c-kortilla ajettava! 

HYMER TRAMP 654 2 X 2 2,3 MULTIJET -12 
0 tkm Upea Hymerin parivuodemalli, lisänä 
alaslaskettava vuode vielä kahdelle. Lisäva-
rusteet tässä autossa: Toulon-tekstiiliver-
hous, Havanna mattosarja, lattialämmitys, 
parisängyn levityskappale, alaslaskettava 
ylävuode, truma combi 6e, exlusive-line 
paketti. Hinta perusvarustein alkaen 64900.

Kabe Ametist GLE KS -02
1 tkm Mikro, cd-soitin, tv-antenni, tuntu-
rikytkin, suksiluukku. Parivuode takana 
pitkittäin, wc keskellä, edessä u-ryhmä, 
leveä malli. Omamassa 1270, kok. 
massa 1470, leveys 249.

Honda CR-V 2.0i Elegance 4wd -08
113 tkm 1-omistaja, Huoltokirja, Auto-
maatti-ilmastointi, Vakionopeuden sää-
din, Keskuslukko kaukosäädöllä, CD-soi-
tin, Vetokoukku, 2 x aluvanteet+pyörät, 
Lohkolämmitin

BMW 520 D A E60 Sedan Business -08
147 tkm multi-ratti, xenon, Huoltokirja, Auto-
maattivaiht., Automaatti-ilmast., Vakiono-
peuden säädin, Ajonhallintajärjestelmä, Ajo-
tietokone, CD-soitin, 2x aluvanteet+pyörät, 
hienokuntoinen busines varusteltu pikku-
ruokanen Bemu

Honda ACCORD 2.0 Elegance 4d -09
37 tkm 1-om., Huoltok., Autom.ilmastointi, 
Vakionopeuden säädin, Ajonhallintajärj. 
Luistonesto, ABS-jarrut, Sähköt.ikkunat, 
Keskuslukko, Ajotietokone, Vetokoukku, 
2xaluvanteet+pyörät, Moottorilämmitin, 
Valkoinen unelma edullisesti!

Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 171 Quattro 
5d TipT -07
100 tkm aut-ilm,ajotietok,17” alut, autom. 
valot, sadetunn., Nahkaverhoilu, Huolto-
historia, Automaattivaihteisto, Vakionopeu-
den säädin, CD boxi, Tehokas nelikko!

Mercedes-Benz ML 280 CDI 4matic A -09
94 tkm nahkaverh. Huoltok. Autom.vaiht.
Autom.ilmastointi, Webasto/Eberspräc-
her, Vakionopeuden säädin, ESP ajon-
hallinta, ABS-jarrut, Sähkötoim.ikkunat, 
Keskuslukko kaukosäädöllä, Ajotietoko-
ne, CD-soitin, 2 x renkaat vanteineen.

Chrysler SEBRING 2.7 V6 A4 Limited 
4d Autostick -05
134 tkm Huoltohistoria, Automaattivaih-
teisto, Automaatti-ilmastointi, Vakionopeu-
den säädin, Keskuslukko kaukosäädöllä, 
CD-soitin, 2 x aluvanteet+pyörät


