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Myynti lentoon! Ilmoitus alkaen 50 euroa! Lehteä voi lukea netissä: www.turist.fi /bestseller
Jakelu: Nakkila-Harjavalta-Kokemäki-Ulvila-Kiukainen YHTEENSÄ  n. 16 000 TALOUTEEN
Pyydä tarjous tai mediakortti: 0500 597 259 tai bestsellermainos@gmail.com

Kino Huovi
Elokuvateatteri

HARJAVALTA
Ohjelmisto osoitteessa:
WWW.SEKK.FI

Tiedottaa: Matti Hautala
Puh: 0400-598338

Kauppatie 2, 29250 NAKKILA, 
Puh. 044 335 3143, www.nkk.fi 

”Xtravaganza tupsahti

elämääni kuin tilauksesta!”

Eeva kertoo. ”Olin kyllästynyt 

pettymään omaan itseeni

epäonnistuneiden ryhdistäy-

tymisyritysten jälkeen. Päätin 

luopua tekosyistä

ja onnistua.”

Lue lisää: www.xtravaganza.fi

Etsimme 10 henkilöä pudottamaan painoa yhteensä 100 kiloa.
Haemme nyt osallistujia testiryhmään xtravaganza Klubin uuteen
painonpudotusohjelmaan! Kirjoita muutama rivi itsestäsi ja siitä,
miksi juuri sinä haluaisit osallistua testiryhmään.

Avaamme Kaupungissa
uuden xtravaganza Klubin!

Lähetä hakemuksesi xx.xx.2011 
mennessä kirjeitse osoitteeseen:

Xtravaganza Keskus Kaupunki, 
xtravaganzankatu xx
xx xxx Kaupunki

Voit myös soittaa numeroon: xxx 
xxx xxx

tai lähettää s-postia:

kaupunki@xtravaganza.fi

Haluatko pudottaa painoasi?
Kohta 

alkaa
 uusi 

painonpudotus-

ohjelm
a!

Eeva,
-14 kg

Nakkilassa

1.6.2011

Xtravaganza Klubi Nakkila
Kauppatie 2
29250 Nakkila

Voit myös soittaa numeroon: 
045 8765 465
tai lähettää s-postia: 
nakkila@xtravaganza.fi 

Kone tulostaa koko vartalolle 
seuraavat arvot:

Paino
Painoindeksi (BMI)
Perusaineenvaihdunta (BMR)
Rasvaprosentti
Rasvan massa
Rasvaton massa
Kehon kokonaisvesimäärä
Viskeraalisen rasvan arvo
Kehon ihannerasva-arvot

Vaaka laskee ja erittelee rasva-
prosentin, rasvan massan, 
rasvattoman massan ja 
arvioidun lihasmassan 
seuraaville kehonosille:

Oikea ja vasen käsi
Oikea ja vasen jalka
Keskivartalo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

KEHONKOOSTUMUSMITTAUKSET
Nyt meiltä!

Nyt 4 mittausta

Yksittäin 20,-/kpl60,-

TANITA
BC-418 MA

Kauppatie 2, Nakkila, Wanha-Pankki
Puh. (02) 537 4004

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

Aukioloajat:Aukioloajat:Aukioloajat:
Maanantaina Virpillä on vapaapäivä!

Ti-pe 10-17, La 9-13

Satakunnan syöpäsäätiön Eija Elo ja Raija Pakkala 
paikalla puhumassa rintaproteeseista!

•

Tervetuloa toivottaa
Tervetuloa toivottaa

VirpiVirpiTervetuloa toivottaa

Virpi

Torstaina 5.5. Proteesiliivi-ilta klo 17-19!Torstaina 5.5. Proteesiliivi-ilta klo 17-19!Torstaina 5.5. Proteesiliivi-ilta klo 17-19!

LahjakortillaLahjakortilla
onnistutonnistut

aina!aina!
Lahjakortilla

onnistut
aina!

Muista Äitiä!
Muista Äitiä!
Muista Äitiä!

Päivän tarjouksena:
Anita-

proteesiliiveistä

-20%
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Ei tarvittu rautalankaa

Bestseller-lehti etsii osa-aikaista

MYYNTINEUVOTTELIJAA/

PUHELINMYYJÄÄ
Ulvilan/Porin alueelle.

Lisätiedot:
Jarmo Virtanen, puh. 0500 597 259 

TYÖTÄ TARJOLLA

Painos: n. 16 300 kpl

Jakelu: Harjavallan, Nakkilan,
Kokemäen, Kiukaisten ja Ulvilan 
talouksiin. 

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma ja 
vanha Prisma, Tikkulassa ABC / 
S-market sekä Prisma Länsi-
Pori (Eteläväylä)
Harjavallassa: K-market Mylly
Nakkilassa: K-market Onnipekka

Kustantaja: Covire Oy
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259
turist.fi @hotmail.com 
Toimitus:
Avoinna perjantaisin klo 11-14
Karjalankatu 12, 28130 Pori
p. 050 570 3399
Muuna aikana: 0500 597 259

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy, p. 0500 597 259
bestsellermainos@gmail.com
Lehteen tarkoitettu aineisto tulee 
toimittaa viikkoa ennen ilmestymis-
päivää.

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi ja tiedotuslehti.

Ilmestymispäivät
Vk 20 .............ke 18.5.2011
Vk 22 .............ke 1.6.2011
Vk 24 .............ke 15.6.2011
Vk 27 .............ke 6.7.2011
Vk 30 .............ke 27.7.2011
Vk 33 .............ke 17.8.2011

Kiukaisissa jakelu seuraa-
vana viikonloppuna!

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

Lehden vastuu ilmoituksen 
julkaisemisessa sattuneesta vir-
heestä rajoittuu ilmoituksen 
hintaan.

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

Painopaikka:
Allatum Oy

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

Ekologiset hautauspalvelut Satakunnassakologiset hautauspalvelut Satakunnassa
kokonaishinnat alkaen 299,-kokonaishinnat alkaen 299,-

www.ekoarkku.fi www.ekoarkku.fi 

Ekologiset hautauspalvelut Satakunnassa
kokonaishinnat alkaen 299,-

www.ekoarkku.fi 

SSuru jauru ja  kkuuolemaolema

www.surujakuolema.fi 
Risti ilmoitukset nettiin ilman maksua.

Kahdenistuttava Nakkilalainen 
Keinutuoli.
Jonkun aikaa käytössä ollut, 
koivusta valmistettu, hyväkun-
toinen ja hyvin pidetty, harvi-
nainen, lakattu Nakkilalainen 
Keinutuoli.
Valmistaja Matti Kankeri. 

Tiedustelut puh: 02-5372483

Myydään tarjousten perusteella

JUHLATANSSIT
Nakkilan metallityöväen ammattiosasto 282

40-vuotisjuhlan kunniaksi 
ilmaistanssit sekä täytekakkukahvit, 

Nakkilan työväentalolla 
lauantaina 14.5. klo 20.00 alkaen.

Tanssin tahdittajana toimii 
Voitto Takasen orkesteri.

Tervetuloa!

Vaalimainonnasta voisi sanoa, 
ettei ollut kansaan menevää, oli 
varastettuja ideoita, leijonan-
kuva ja uusi suomi, tämä puo-
lue menetti 5 edustajaa. Linja-
autolla matkustajat, menetys 6 
paikkaa, missikasvoinen man-
nekiinipuolue, heiltä väheni 
eniten, 16 paikkaa. Kyllä se on 
asialinja mikä puri kansalaisiin, 
ei siinä tarvittu mitään rauta-
lanka kuvioita, kyllä suomalai-
set ovat ymmärtäneet omissa 
luissaan, mikä on ollut pahaa.

Vasemmistopuolueet, 
molemmilta 3 paikan 
menetys 
Kun vaalitulokset oli julistettu, 
ei ollut muuta kuin voittajia, ja 
vähemmän voittajia.

Kokoomus juhli voittoa 
isompana puolueena, vaikka ää-
nestäjien määrä väheni 18000 
ihmisellä, Demarit juhlivat, oli 

hyvä torjuntavoitto, äänestäjät 
vähenivät vain 33000 ihmisel-
lä. Persut juhlivat, kun saivat 34 
kansanedustajaa lisää ja 450000 
äänestäjän lisäyksen, joista enti-
siä nukkuvien puolueen jäseniä 
170000. Vihreät juhlivat niin 
pitkään, että puoluejohto me-
nee mahdollisesti vaihtoon, se 
on sitä kierrätystä.

Kepulla ei ollut aihetta juhliin, 
menetys 177000 äänestäjää, he 
tunnustivat suoraan häviönsä. 
Olisi luullut jonkun kepulaisen 
kiertävän kylillä, ja kuuntelevan 
kansalaisten mielipiteitä, mut-
ta ei. Lyötiin päätä seinään lop-
puun asti, ihan uhoamalla, kun 
kaveri käski lyömään.

Vaalitulos osoittaa sen, että 
hallituskuviot voivat olla hukas-
sa pitkän aikaa, nyt ei auta tur-
vautua edes ruotsalaisiin.

Jarmo Virtanen

Kansanedustus ja vaalipolemiikki

Hyvällä, pitkällä vaalityöllä edus-
kuntaan porhalsi Nakkilan Pava-
rotti, Vasemmistoliiton Jari Myl-
lykoski. Jari on viides Nakkilassa 
syntynyt, tai asunut, joka on va-

littu Arkadianmäelle, muut ovat 
Hannula Edvard 1909/II, Kares 
(v:een 1876 Präski) Karl Fred-
rick (Kaarlo Reetikki K.R.) 1907, 
Pohjala Kyllikki 1033-1962 yhtä-
jaksoisesti, Suominen Ilkka 1970, 
kunnanvaltuusto 1969-76.

Nakkilan Kunnanvaltuuston 
kokouksessa 18.4. valtuuston pj. 
Pöysti tiedotti Myllykosken va-
linnasta ja kokouksen jälkeen 
valtuutetut joivat numero 28:n 
täytekakkukahvit. Itse juhlakalu 
ei ollut paikalla, vaan oli Helsin-
gissä Metalliliitossa tekemässä vii-
meisiä duuneja.

Bestseller-lehden jakelualueelta 
valittiin jatkamaan myös Kiukais-
ten Timo Kalli ja Ulvilasta Anne 
Holmlund.

Jari Myllykoski 
eduskuntaan

- Työ on palkittu. Nyt mieli on 
levollinen ja nöyrä. On aika edis-
tää vaalikampanjassa annettuja 
lupauksia, Myllykoski sanoo.

Harmaan talouden kitkemi-
seen tarvitaan hänen mukaansa 
muun muassa tilaajavastuuta ja 
verotunnuksia.

- Ja haluan, että meillä on tässä 
maassa kiinteää yhteistyötä verot-
tajan, tullin, poliisin, työsuojelu-
piirin ja ay-liikkeen kesken rikol-
listen yrittäjien kitkemiseksi.

Työmatka lyheni kilometrillä
Vasemmistoliitto säilytti yhden 
paikan Satakunnassa, vaikka kan-
natus laski hiukkasen eli neljän 
vuoden takaisesta 12 prosentista 
10,9 prosenttiin, mikä tarkoittaa 
13 775 ääntä.

Nakkilassa asuva Metalliliiton 
työehtosihteeri Myllykoski, 51 v., 
vei paikan  3 316 äänellä. 

- Ratkaisevaa oli nousujohtei-
nen kampanjamme. Vielä sun-
nuntainakin jalkauduimme kan-
san pariin, ja koko ay-liike ja osa 
kunnallisista päättäjistä uskaltau-
tui kasvoillaan mukaan siihen, 
että nyt eduskuntaan tarvitaan 
työelämän asiantuntija, Mylly-
koski pohtii menestystään.

Myllykosken arkeen työpaikan 
vaihto Hakaniemestä Arkadian-
mäelle ei tuo juurikaan muutos-
ta.

- Paitsi että työmatka lyhenee 
noin kilometrillä, Myllykoski li-
sää.

Satakuntalaiset yhteistyöhön
Satakunnan tulevaisuus vaatii 
Myllykosken mukaan maakun-

nan kansanedustajilta yksituu-
maisuutta.

- On sitä jo ollutkin sen verran, 
että on saatu aikaan esimerkiksi 
Valtatie 8 -tiesuunnitelma Porista 
Turkuun.

Jatkossakin yksituumaisuutta 
tarvitaan, jotta muiden maakun-
tien kansanedustajille saadaan va-
kuuttuneeksi siitä, että toimivat 
rautatieyhteydet, tieverkosto ja 
maakunnan kaksi satamaa ovat 
elintärkeitä Suomen teollisuudel-
le.

- Meidän pitää osata tehdä tii-
viimpää yhteistyötä Tampereen 
ja pohjoistenkin kuntien kanssa, 
koska meillä on raskasta teolli-
suutta maakunnassa.

Vaikka Myllykoski puhuu vah-
vasti teollisuuden puolesta, vaa-
likoneissa hän on sanonut ”ei” 
Fortumille.

- Kunnioitan edellisen edus-
kunnan tekemiä ydinvoima-
päätöksiä. Jos uusi eduskunta 
kyseenalaistaa ne, joudun pohti-
maan asiaa omalta osaltani, sillä 
Japanista huolimatta en halua pa-
lauttaa meitä 1930-luvulle, hän 
lisää.

Ennen toimitsijaksi siirtymis-
tään Myllykoski toimi Harjaval-
ta Bolidenissä eli entisessä Outo-
kummussa pääluottamusmiehenä 
yli 10 vuotta. Myllykoski on Va-
semmistoliiton puoluehallituk-
sen jäsen. Uuden kansanedusta-
jan perheeseen kuuluu vaimo ja 
kolme aikuista lasta.

Lähde: 
Kansan Uutiset verkkolehti, Sirpa 
Koskinen

Jari Myllykoski lupaa keskittyä 
harmaan talouden kitkemiseen
Satakunnasta jatkopaikkaa hakeneen Veijo Puhjon 
syrjäyttänyt Jari Myllykoski aikoo eduskunnassa 
keskittyä harmaan talouden kitkemiseen.

www.turist.fi /asunto-on

UUSI PALVELU!
Tutustu netissä:

On kulunut melkein kymme-
nen vuotta siitä, kun New Yor-
kin kaksoistornitalot ajettiin 
lentokoneilla maan tasalle, kau-
hea tragedia tapahtui, kuolleita 
tuhansia ihmisiä.

Sitä lähtien Yhdysvallat on 
jäljittänyt Bin Ladenia ja osal-
listunut Afganistanin valloituk-
seen huonolla menestyksellä. 

Kuitenkin nyt, kun hänet oli 
jo jotenkin unohdettu, tuli va-
hingossa tieto hänen olinpai-
kastaan, ja myöhemmin hänet 
heti surmattiin ja haudattiin 
mereen nopeasti.

Al-Qaida järjestöllä on jo 
vuosia ollut eri henkilöt, jotka 
ovat johtaneet järjestöä. Ame-
rikkalaiset juhlivat Bin Ladenin 
menetystä isona asiana, mutta 
tämä ei mitenkään vaikuta po-
sitiivisesti tuleviin koitoksiin. 
Tulevaisuudessa varmasti tu-
lee mahdollisia pommi ja mui-
ta koitoksia länsiliittoutuman 
maita kohtaan lisääntymään.

Pelätään pahinta, mutta toi-
votaan parasta.

J Virtanen

Osaman Bin Laden, 
10 vuotta jahdattu 
rikollinen
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LÄHETÄ JUTTU
TAI

JUTTUVINKKI

sähköpostitse:
bestsellermainos@gmail.com,

tai
soita: 0500 597 259.

TAPAHTUMIA

NAKKILA

SAUVAKÄVELYTEMPAUS
28.4.-19.05.2011 Nakkilan lii-
kuntahallin maasto. Tunnin 
sauvakävelystä voi kirjata ni-
mensä vihkoon. Kaikkien osal-
listujien kesken tuotepalkinto-
jen arvontaa.

SATAEDU, Opinnäytetyönäyt-
tely 2011
5.5.2011-8.5.2011 SATAEDU, 
Nakkilan yksikkö. SATAEDU 
Nakkilan yksikön valmistuvien 
oppilaiden opinnäytetyönäyt-
tely.

HARJAVALTA

“NYT ON HEVOSTA KARVOI-
HIN KATSOMISTA” - Satoa 
Hevonkarva -lasten taidekä-
sityöprojektista
1.4.-22.5.2011 Emil Ceder-
creutzin museo, Harjavalta.  

TAIDE YHDISTÄÄ - Pirkkalan 
koulun Comenius -hankkeen 
tuotoksia
3.4.-8.5.2011 Emil Cedercreut-
zin museo, Harjavalta. 

ULVILA

LEINEPERIN RUUKIN KEVÄT-
TORI
15.5.2011 klo 9-16. Lähes 200:
lla myyntipöydällä on tarjolla 
kädentaitajien tuotteita.

KOKEMÄKI

HUILUTUTKINNOT
9.5.-9.05.2011 Kokemäen 
Seurakuntakeskus, Kokemäki. 
Huittisten musiikkiopiston jär-
jestämä musiikkitapahtuma.

MAASTOJUOKSUN KAUPUN-
GINMESTARUUSKILPAILUT
10.5.2011 klo 18 Pitkäjärven 
pururata, Kokemäki. Ilmoittau-
tumiset paikan päällä klo 17.40 
alkaen. 

KOKEMÄEN KEVÄTTEMPAUS
13.5.-13.05.2011 klo 16.30 
Kokemäen keskusta, Liikekes-
kus ja Tulkkilantie, Kokemäki. 
Kokemäen kauppiaiden perin-
teinen kesänavaustapahtuma 
tuo Kokemäelle mm. Poritar-
kaupunkijunan.

KIUKAINEN

PANELIAN RIVIMYLLY
Mylly pidetään avoinna ajalla 
2.5.-30.9. tiistai-perjantai klo 
12 - 16.30. Tiistaina myös klo 
18- 20. Lauantaisin klo 12- 14 
jauhetaan vesirattaalla, mikäli 
vesitilanne sen sallii.

LEIKKI-IKÄISTEN
UIMAKOULU 2011

NAKKILASSA

Vuonna 2005 ja 2006 syntyneille

tytöille ja pojille
NAKKILAN uimahallissa

30.5.-1.6. ja 3.6.2011
(ei Helatorstaina).

Uimakouluissa kaksi 15-hengen ryhmää.

30.5.-1.6. ja 3.6.2011 
- 1.ryhmä klo 16.30-17.30
- 2.ryhmä klo 17.30-18.30  

Uimakoulu on ilmainen.
Kuljetukset jäävät huoltajien hoidettavaksi.

Ilmoittautumiset Harjavallan kaupungin vaiht-
eeseen (02) 5359 011.

Järj. Harjavallan Uimahalliyhdistys, Nakkilan 
Liikuntatoimi ja Harjavallan Vapaa-aikatoimi.

Ravintola HakuninmäkiRavintola Hakuninmäki
Äitienpäivälounas

Runsas noutopöytä, Kahvia, Teetä ja Täytekakkua... 
Kattaukset klo 11.00, klo 13.00, klo 15.00 Hinta 18€/9€

Muistathan tehdä pöytävarauksen!!
Harjavalta, Pyydyskatu 1, joen pohjoispuoli,  Kimmo Ylander

puh 0400 731 571, www.ravintolahakuninmaki.f i

Varaa nopeasti,

Varaa nopeasti,

paikat täyttyvät!
paikat täyttyvät!

Puheenjohtaja Terja Limnell 
toivotti jäsenet tervetulleeksi, 
ja kertoi uusista haasteista.

Meillä yrittäjillä on tavoit-
teena, että tuleva eduskunta 
uusine hallituksineen pyrkii 
parantamaan yrittäjyyden toi-
mintaedellytyksiä maassamme 
ja sitä kautta rakentamaan pa-
rempaa yrittäjyyden yhteiskun-
taa.

Paikallisella tasolla Nakkilan 
Yrittäjien yhtenä tavoitteena 
on yhteistyön jatkaminen sekä 
kunnan että yrittäjien kesken. 
Avointa vuoropuhelua tarvi-
taan, jotta varmistamme yritys-
ten pysymisen kunnassa sekä 
mahdollisten uusien yritysten 
tulemisen kuntaan. Käyttä-
mällä nakkilalaisten yritysten 
palveluita ja tuotteita olemme 
jokainen osaltamme myötävai-
kuttamassa yritysten pysymi-
seen kunnassamme.

Nakkilan 150-vuotis juhla-
vuotena Nakkilan Yrittäjätkin 
ovat mukana juhlatunnelmis-
sa. Nakkilan Yrittäjät järjestä-
vät 5.12.2011 juhlatanssiaiset 
Villilä Studioilla, jonne liput 
tulevat myyntiin syksymmällä. 
Lisäksi tänä vuonna Nahkiais-

Erikoishammasteknikko
Kirsi Ehoniemi

kokoproteesit,
pohjaukset ja korjaukset

-pohjaus ja 
korjaus saman 
päivän aikana 

(ilmainen tarkastus)

Puh. (02) 865 4636
Kauppatie 3, Nakkila

Sorkkistentie 39, Eura
Pyhäjärventie 4, Säkylä

markkinat täyttävät jo 10 vuot-
ta, joten varmasti mielenkiin-
toista ohjelmaa on luvassa.

Kokouksen isäntänä toi-
mi Nakkilan Osuuspankki, ja 
Pankinjohtaja Jussi Kuvaja ker-
toi pankkiryhmän uusista haas-
teista seuraavaa. Pankkiryhmä 
perustaa Ouluun uuden kehi-
tysyksikön, jonka tavoitteena 
on uuden Mobili-yksikön pe-
rustaminen, mikä mahdollis-
taisi pankin asiakkaille mah-
dollisimman hyvän palvelun 
tulevaisuuden media ja pankki 
maailmassa. 

Hän kertoi myös Osuuspan-
keissa olevista korkokatto ja 
korkoputki järjestelmistä, joil-
la on mahdollisuus lievittää tu-
levia mahdollisia korkojen nos-
topaineita.

Pankkitoimihenkilö Min-
na Tapanosilta kertoi SEPA-
muutoksista maksuliikentees-
sä, sekä Kultalinkki ja e-lasku 
systeemeistä, jotka tulevat voi-
maan viimeistään 2011 Loka-
kuussa.

Huomionosoituksella muis-
tettiin Seppo Kankeria, Hannu 
Karvosta, sekä Jyrki Kaunismä-
keä.

Nakkilan
Yrittäjien 
kevätkokous

COVIRE OY
TEHTAANMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

täkit (useita kokoja ja kuoseja) 
lakanoita (useita värejä) 
iso valikoima koristetyynyjä   

 irtopäällisellä 
kaikenlaisia tikki-, vuori- ja   

 palakankaita 
laaja valikoima erilaisia vetoketjuja 
LP matonkudetta, useita värejä,

 a 3,50€/kg 
LP mattoja, puuvilläräsymattoja, 

 alk.10€/m 
ompelu- ja korjauspalvelu

•
•
•

•

•
•

•

•

lauantaisin 10-14

HM-kirppis on toistaiseksi suljettu

www.maisanpaja.info

Maaseudulla koulut järjestivät 
äitienpäiväjuhlia. Paikkakunnan 
äidit kutsuttiin kansakoulun juh-
laan. Juhlissa laulettiin hengellisiä 
lauluja, ja lapset esittivät ohjel-
maa: kuvaelmia, laulua, soittoa ja 
runonlausuntaa. Juhlasali oli ko-
risteltu, äidit kukitettiin ja heille 
pidettiin puheita. Lopuksi äideil-
le tarjoiltiin juhlakahvit.

1920-luvulla alettiin lähettää 
painettuja äitienpäiväkortteja. 
Kouluissa ja päiväkodeissa on 
vuosikymmenten ajan askarreltu 
omatekoisia äitienpäiväterveh-
dyksiä. 1930-luvulla tuli tavaksi 
ojentaa äidille ruusuja, ja lapset 
ovat poimineet äideilleen esi-
merkiksi valkovuokkokimppuja. 

Äitienpäivä samalla paikalla 
vuodesta 1927
Äitienpäivä on Suomessa aina ol-
lut kodin juhlan lisäksi arvokas 
isänmaallinen juhla. Kun touko-
kuun toinen sunnuntai päätettiin 
vakiinnuttaa vuonna 1927 äitien-
päiväksi, se alkoi saada virallisia 
piirteitä. Marsalkka C. G. Man-
nerheim myönsi jatkosodan aika-
na vapauden ristin kaikille Suo-
men äideille 10. toukokuuta v. 
1942. Tämä erityinen huomion-

Toukokuun 
toinen 
sunnuntai

osoitus, presidentin päiväkäsky, 
on vieläkin kehystettynä maam-
me kirkoissa.

Kotien juhla
Vuonna 1941 perustettu Väestö-
liitto ryhtyi järjestämään vuosit-
tain valtakunnallisen äitienpäivä-
juhlan. Tässä juhlassa presidentti 
alkoi vuodesta 1946 lähtien jakaa 
ansioituneille äideille henkilö-
kohtaisia Valkoisen Ruusun rita-
rikunnan ansiomerkkejä. 

Vuonna 1947 äitienpäivästä 
tehtiin virallinen liputuspäivä.

Äitienpäivä on nimenomaan 
kotien juhla, jolloin äitejä muis-
tetaan aamukahvilla, äitienpäi-
väkakulla, kukilla, lahjoilla ja 
korteilla. Vieläkin järjestetään 
äitienpäiväjuhlia ja konsertteja. 
Eniten äiti varmasti ilahtuu lap-
sen omatekoisesta kortista ja itse 
keksitystä yllätyksestä!

Äitienpäivän historiaa
Toukokuun 2. sunnuntaihin va-
kiintuneen äitienpäivän vietto al-
koi Yhdysvalloista. Anna Jarvisin 
äidin kuolema vuonna 1905 sai 
Jarvisin ajattelemaan, ettei yhteis-
kunta ottanut huomioon äitien 
asemaa kansakunnan teollistumi-

sen ja lasten kasvatuksessa. Jarvi-
sin ehdotuksesta 12. toukokuuta 
1907 järjestettiin muistojuhla kai-
kille äideille Andrewsin metodis-
tikirkossa. Seuraavana vuonna äi-
tienpäivän muistojuhlaa vietettiin 
Jarvisin kotikaupungissa Philadel-
phiassa. Vuonna 1914 Yhdysval-
tain presidentti Woodrow Wilson 
julisti äitienpäivän kansallisek-
si juhlapäiväksi, jota juhlittaisiin 
toukokuun toisena sunnuntaina.

Äitienpäivää vietettiin Suomes-
sa ensimmäisen kerran vuonna 
1918. Äitienpäivän toi Suomeen 
kansakoulunopettaja ja kansan-
edustaja Vilho Reima. Aluksi päi-

vää vietettiin toukokuun kolman-
tena sunnuntaina, mutta vuonna 
1927 päiväksi vakiintui nykyinen 
käytäntö. Vuonna 1947 päivä 
vahvistettiin viralliseksi liputus-
päiväksi.

Jatkosodan aikana vuoden 
1942 äitienpäivänä 10. touko-
kuuta Suomen sotavoimien yli-
päällikkö, sotamarsalkka Carl 
Gustaf Emil Mannerheim myön-
si antamallaan päiväkäskyllä kai-
kille Suomen äideille yhteisesti 
Vapaudenristin kunniamerkin. 
Tämän päiväkäskyn painettu ko-
pio on edelleen kehystettynä mo-
nien kirkkojen seinällä.

Äitienpäivä on yksi virallisista liputuspäivistä. 

Suomessa ajatus äitien-
päivän vietosta alkoi 
innostaa Suomen itse-
näisyyden ensimmäisinä 
vuosina. Monet äidit oli-
vat jääneet sotaleskiksi 
ja heille haluttiin osoittaa 
erityistä huomiota. 

Monissa kodeissa orvokit tai valkovuokot ovat perinteisiä 
äitienpäiväkukkia. 
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Puheenjohtaja 
Soini, olett eko 
tyytyväinen 
vaalitulokseen?

Kyllä, kyllä 
olen, tuli
iso tili.

Kyllä tuli iso JYTKY. 

”JYTKYN JYTKY”!!
Voipi olla joku jääk-
iekkojoukkue...

Raken ajan palsta
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 

   Laatoitus    Tapetointi
Puh. 0400 594 906, Nakkila

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

Porin Tiiviste
O Kallinen Tmi, Harjavalta 
p. (02) 674 0818, 0400 591 955 
Julkisivuremontit ja maalaukset

KANTA-ASIAKKAAN VUOSI ON 10 KUUKAUTTA!
Vuosisopimusasiakkaille kaksi kuukautta kaupanpäälle!

Varaa oma paikkasi: puh. 0500 597 259

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

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

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

P. 044-9688529 Nakkila
Turrontie 5, 27400 Kiukainen

Puhelin 0400 793 816

LVI-Martti

Kuukausihinnat rakentajanpalstalla: 1 palsta x 30 mm: 30 euroa. 1 x 20 mm: 20 
euroa. 2 x 30 mm: 55 euroa. Kaikkiin hintoihin + alv 23%. 
Vuosisopimusasiakkaille kaksi kuukautta kaupanpäälle! Puh. 0500 597 259

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

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
puh. 040 7530869

www.rakentajatoivonen.fi

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

Öljypoltinhuolto ja Asennus Matti Rekola
NAKKILA, puhelin 0400 456 925 

Öljylämmittäjät
Öljypolti nten myynti ,
asennus ja huolto

•
Nyt Ajankohtaista

Öljysäiliöiden puhdistuk-
set, tarkastukset ja korja-
ukset sekä vaihtotyöt

•

Kuinka iso tili?

Tälle palstalle voit laittaa omia ilmoituksiasi edulliseen 
60 euron hintaan (hinta sisältää alv 23%), Myös kuvallinen il-
moitus. Myöhemmin keväällä avataan internetsivusto www.asun-
to-on.com ja ilmoitus näkyy automaattisesti myös siellä.

Lähetä ilmoituksesi sähköpostitse osoitteella:
bestsellermainos@gmail.com.

MyydäänMyydään

OstetaanOstetaan

Asunto-onAsunto-on

Harjavalta, Ollilankatu (Mir-
jankadun kulmassa). Omakoti-
tontti 1400 m2, kunnallistekniik-
ka tontilla.
Hp. 4000 €, puh. 040-8435293

Kiukainen, Panelia. Rivitalo-Lii-
ketalo tontti. 3600 m2. 
Hp. 6000 €, puh. 040-8435293

Vesivahinko tai re-
montoitava talo Satakun-
nasta   Puh. 040-8435293

Nämä ja muita kohteita:

www.turist.fi /asunto-on

Kullaa Levanpelto Pihlmannin-
tie. Mummonmökki, 2 h, sauna ja 
varastotiloja, hyväkuntoiset, oma 
tontti 2600 m2, voimavirta. 
Hp. 38000 €   Puh   046-6291444
Lsäkuvia: www.turist.fi /asunto-on

Jartin Jurinat

Italialainen mafi apomo jäi 
poliisiin haaviin
”Kävi ku kalalle, ol varma 
sukulaine”

Mies jäi puun alle
”Onneks ei puun ylle, olis 
käyny paremmi”

Näin EU vedättää Suomea 
velkatalkoissa
”Ei ol eka kerta ku verättä 
suomalaisii”

Suomalaisiin huippuravin-
toloihin kuukausien jonot
”Taita oll pirempi, ko ruoka-
kassi jono”

Tuli omituinen kytky
”Onks se sitä kiellettyy  kyt-
kykauppa”

Nainen löi tuopilla
”Kyll varma tuntu pahalt, jos 
siit selviss”

Sauna varastettiin Salossa 
”Myynniss kuum saun, jos 
oli tul pesäss”

Liikuntahalli hallinto-oi-
keudessa
”Ei oll mikkää pien hall, ko 
mahtu oikeute”

Otsikoista poimittua

Unissakävelijän on annettava 
nukkua
”Mitä tohonki ny sanos, ku on 
uness”

Kaksi ministerinsalkkua toive-
listalla
”Ei pidä isoja ajatella, ko o pien 
pää”

Joka viidettä lasta ei kasteta
”Ei se tunnu hyvält, ko pää kyl-
mäll vedell uiteta”

Kansanedustajien palkat nou-
sevat jälleen
”Sen taidon ne hyvi osaa, ja aina 
enempi, ko duunari”

Mies ajoi tuplanopeutta
”Tais men Tandemill”

Taksin matkustajaa epäillään 
rattijuopumuksesta
”No ei ainaka taksi kyydiss, jos 
ei ite aja”

Obama piikittelee Trumpin 
presidenttihaaveita
”Piikittelyt tais loppu vappun”

BESTSELLER
Edullinen tapa ilmoittaa!

Puhelin 0500 597 259
bestsellermainos@gmail.com

EU:n tulisi painostaa enemmän 
suuria jäsenmaita kuin Suomea 
kriisimaiden velkaongelmien 
hoidossa, kirjoittaa Taloussa-
nomat. Verkkolehden mukaan 
Suomelle voi kertyä Euroopan 
velkatalkoista monin kerroin 
suuria EU-maita isompi vastuu. 
Taloussanomat perustelee väitet-
tä suhteuttamalla valtioiden si-
toumukset maiden omien pank-
kien riskeihin. 

Suomen vastuut ovat nytkin 
suuremmat kuin suurimmilla 
EU-mailla, jos vastuut suhteute-
taan jäsenmaiden omien pankki-
en kriisimaissa ottamiin luotto-
riskeihin. 

Kriisitoimien, muun muassa 
hätäluottojen suorat kustannuk-
set on jaettu euromaiden kesken 
Euroopan keskuspankin EKP:n 
niin sanotun pääoma-avaimen 
osuuksilla. Suomen osuus on 
suurinpiirtein yhtä suuri kuin 
Suomen pankin osuus EKP:n 
pääomasta, noin 1,8 prosenttia. 

Taloussanomat kirjoittaa Sak-
san, Ranskan ja Britannian pank-
kien tehneen suurimmat ylilyön-
nit. Niiden taakkaa Suomi omilla 
osuuksillaan keventää, verkkoleh-
ti kirjoittaa. Sama tilanne on mo-

Taloussanomat:
Suomen vastuu 
velkatalkoissa liian suuri

nella muullakin pienellä maalla. 
Vähimmällä katsotaan pääsevän 
Britannian, joka osallistuu lähin-
nä euromaita sitoviin toimiin va-
paaehtoisesti. 

Yli kymmenkertainen 
maksutaakka 
Saksan, Britannian ja Ranskan 
pankeilla on taseissaan velkaisim-
pien euromaiden kansainvälisis-
tä luottoriskeistä 60 prosenttia. 
Kriisitoimien kustannuksista ne 
kantavat yhdessä 50 prosenttia. 

Neljän vaikeimman velkati-
lanteen euromaan, Kreikan, Ir-
lannin, Portugalin ja Espanjan, 
luottoriskeistä on suomalaisten 
pankkien taseissa noin 0,1 pro-
senttia. Suomen osuus velkakrii-
sin syistä on siis alle kymmenes-
osa Suomen suhteellisesta 1,8 
prosentin tukiosuudesta, Talous-
sanomat kirjoittaa. 

Taloussanomat perustaa las-
kelmiaan kansainvälisen järjeste-
lypankki BIS:n luottotilastoihin. 
Niistä selviää kuinka suuret luot-
toriskit euro- ja EU-maiden pan-
keilla on kriisimaissa, Kreikassa, 
Irlannissa ja Portugalissa. Tuo-
reimman tilaston tiedot perustu-
vat viime syyskuun lukuihin. 

Miksi blondi hukkui pudottu-
aan veteen? 
– Koska kyltissä luki: Uiminen 
kielletty!

Mitä sanoi savolaismies, kun 
anoppi putosi veneestä? 
– Nyt ei naarata.

Mitä eroa on roskapussilla ja juo-
ruakalla? 
– Roskapussin suun voi sulkea.

Pappi oli juuri vihkinyt norsupa-
rin avioliittoon. Toimituksen lo-
puttua pappi julisti: 
– Teidät on vihitty nyt aviomiehek-
si ja vaimoksi, kärsikää toisianne!

Kääminsä polttanut elektro-
niikkaharrastaja toiselle:
– Anna kondensaattori tänne, 
äläkä vastusta!

Vitsi, vitsi

Isoilla jääkiekkomailla ei mene 
lujaa, ei ole helppoa näissä ki-
soissa. Saksa on menestynyt hy-
vin, voittanut Venäjän ja isäntä-
maa Slovakian. Ei naapurimaa 
Ruotsillakaan ole helppoa, hä-
vitty Norjalle.

Suomi voitti Tanskan, vaikka 
viime kisoissa kompastui siihen 
jo alkumetreillä. Toinen Suo-
men peli Latviaa vastaan oli jo 
vaikeaa, oltiin jo häviölläkin 2-
1 , mutta päästiin tasoihin ja 
loppupeleissä voittoon.

Jääkiekon 
MM-Kisat 2011

Maiden väliset erot ovat 
pienentyneet vuosi vuodel-
ta, mikään ei ole enää varmaa, 
voittaako vanha tai uusi jää-
kiekkomaa.

Se on varmaa, että Suomi 
jatkaa otteluita vielä välisarjas-
sa, tuleeko sitten vastaan Venä-
jä tai Saksa, mutta sieltä ei pu-
dota vielä.
Tzemppiä Suomen joukkueelle.

J Virtanen  
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Myydään 

Hiirijärven Koulutie 71 
29200 HARJAVALTA 
Gsm. 040 535 0784 

Uudisrakennus, saneeraus, suunnittelu ja piirtäminen, 
otsonointipalvelu, valvonta sekä purkutyöt

Asiakkaitamme ovat mm. yritykset, kotitaloudet
ja asunto-osakeyhtiöt.

Ulvila, Nakkila, Harjavalta
Porin toimisto

Noormarkku

Ulvilan toimisto
(02) 6242 260

044 7052 259

044 7052 261

www.pdl.fi

Ota yhteyttä

ja pyydä
tarjous!

Marinoitu possu
neljälle

400 g porsaan suikaleita

lihalientä
Sipulia

Marinadi:
1 prk Creme fraichea tai 2 dl kermaa
mustapippuria jauheena tai rouheena
ripaus suolaa
kuivattuja yrttejä esimerkiksi rosmariinia 
ripaus sokeria

Sekoita marinadin ainekset hyvin keskenään. Lisää liha ja 
anna olla jääkaapissa hyvin peitettynä yön yli. Jos lisäät pais-
tovaiheessa lihalientä, käytä tässä vaiheessa suolaa hyvin vä-
hän, koska lihaliemi on yleensä aika suolaista.
Ennen uuniin laittoa lisää kuoritut ja lohkotut sipulit sekä 
hieman lihalientä, tai kermaa niin että possu peittyy. 
Paista possu uunissa 175 asteessa noin tunnin verran.

Jos haluat, voit lisätä riisiä possun kanssa pataan, jolloin rii-
siä tulee 4 dl ja lihalientä vähintään 8 dl. 
Astian valinnassa kannattaa ottaa huomioon riisin turpoa-
minen.

Tarjoile raikkaan salaatin tai porkkanaraasteen kera. 

Ruoan voi tehdä myös broilerista, jolloin kannattaa käyt-
tää kana- tai kasvislientä. Rosmariinin voi vaihtaa vaikkapa 
rosépippurin. Rosépippuri toimii hyvin myös possun kanssa. 
Myös viherpippuria kannattaa kokeilla.

Maukkaita ruokahetkijä
Henna Nielikäinen

Virtanen siellä, Virtanen täällä, 
Virtanen jäällä. Nakkilan kirkon 
vaiheilla Moskovan MM-kisoihin 
ovat junabusseilleet Jarmo Virta-
nen ja Pasi Virtanen. Hyvät kave-
rukset eivät ole sukua keskenään, 
eikä Leijona-peluri Jukka Virta-
nenkaan kuulu kumpaisenkaan 
sinänsä kunniakkaisiin sukuihin.

Porista 20km:n päässä oleva 
Nakkilan kunta täyttää tänään 
125 vuotta. Kunnanjohtaja Hei-
mo Heino saakin terveisiä Virta-
silta. – Kiitos vain kutsusta, mutta 
en ehdi nyt juhliin, hihkaisee Jar-
mo ja nousee samalla hurraamaan 
ja heiluttelemaan lippuaan.

Pasi on veepeekoolainen Nak-
kilassa ja matkakin oli mennä pi-
pariksi, kun suuri teollisuushalli 
lämpesi liikaa. Joo, siinä letkua 
letkeää heiluteltiin, mutta vahin-
got ehtivät nousta miljooniin. 

KI   KKOmoskov
a

MM

Nakkilan veri ei vapise
Virtasilla vahva 
edustus piippuhyllyllä

VPK-homma on lähinnä sydän-
täni ja sitten heti tää lätkä. Mistä 
muuten tulee tuo kulunut fraasi 
”Nakkilan kirkon vaiheilla?” .... 
aikanaan kauppamiehet pysäyt-
tivät kärrynsä Nakkilaan. Kir-
kontorni oli maamerkkinä, tietää 
Pasi.

Lähde: 
Uusi Suomi, huhtikuu 1986

missä olit 25 v missä olit 25 v 
takaisin ?takaisin ?

Nakkilan miehet  
maailmalla, Moskovassa

Nakkilan Kunta 150 vuotta
Tzernopyl  räjähti 25 vuotta takaisin

Kioskivaunu, jäätelökalustolla. Hp. 1280 € 
p. 0500-597259

Kylmähuone-varasto n. 10 m2 , pariovet. Hp. 450 €
p. 0500-597259

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

�����������	�	

���������

www.turist.fi /
bestseller

Markkina-
palsta
myös

netissä:
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MAAHANTUOJA:
Covire Oy, Nakkila
Puhelin 0500 597 259

Tilaukset nyt, toimitukset keväällä ja 
kesällä, myös asennettuna!

- Valmistettu 15 vuoden kokemuksella
- ISO laatusertifi kaatti
- Uusi systeemi, muovi-teräsrunko karmissa

Karmeissa 45 erilaista väri vaihtoehtoa
Kirkkaat tai tummennetut lasit
Kiinteänä ja avattavana
Kaksinkertaiset lasit, vahvuus 24 mm
Kolminkertaiset lasit, vahvuus 44 mm
Lukittavina esim. lastenhuoneeseen
Sivulle liukuvana esim. keittiöön
Oikealta, vasemmalta tai ylhäältä avautuvana

Tarvikkeina:
- PVC Ikkunalaudat sisälle
- Hyttysverkot
- Vesipellit

Myös lasitetut parvekkeen ovet

•
•
•
•
•
•
•
•

Nyt on aika
vaihtaa ikkunat

Luotettava ja laadukas IKKUNAMAAILMA!

Ikkunamaailman uudet tuulet!

Ikkunat maksavat asennettuina noin puolet
Suomessa tuotettujen ikkunoiden hinnasta.
OTA YHTEYTTÄ, TEEMME TARJOUKSEN!

Huomioi myös kotitalousvähennys!

ISO laatusertifi kaatti

Perustetaan kirpputori

Olimme kokoontuneet, Nakki-
lan Vammaiset, perustettavaan 
kerhotilaisuuteen Seurakuntako-
dille 1986, mietimme jonkun-

laista tulolähdettä toimintam-
me ylläpitämiseksi, jolloin Sauli 
Ketola ehdotti, että perustamme 
Kirpputorin, joka sai vähän kan-
natusta.” Näin kertoo aikakirjat 
25 vuoden takaa.

Leila Kukko ja Seija Koivu-
nen  olivat ne henkilöt jotka oli-
vat isossa roolissa, kun toiminta 
puhallettiin alkuun.  Tilat vuok-
rattiin Viktor Vaetojalta kirkon 
mäen rinteestä, entisessä karstaa-
mo-huoneesta. Myymälä kun-
nostettiin ja mm. Lauri Mäkelä 
oli isona apuna toimien tavaroi-
den kuljettajana.

”Pesämuna”, ensimmäinen 
lahjoitus tuli Helsingistä Veikko 
Mäenpään tuttavalta ja oli kodin 
tekstiileitä, vaatteita, kenkiä, as-
tioita ym. Kauppaa käytiin pie-
nessä mittakaavassa, enimmäk-
seen Leilan ja Seijan hoitaessa 
myyntiä. 

Alusta alkaen toiminta on pe-
rustunut lahjoituksiin, ja talkoo-
henkeen. Toimintamme lope-
tettiin kuuden vuoden jälkeen, 
jolloin rekisteröimme Nakkilan 

vammaiset ry.:n.
Asiakkaamme auttoivat, lah-

joittivat myytäviä tuotteita ja 
näin kirppis-toiminta  pääsi uu-
teen alkuun. Alkuaikoina tuot-
teita myytiin paljon vietäväksi 
naapurivaltioihin, mitä tapah-
tuu myös nykyään. Toimitilat 
ovat vaihtuneet joitain kertoja 
vuosien saatossa, on ollut tiloja 
mm. entisen Osuuskaupan kiin-
teistössä.

Aito kirpputori
- Nykyisissä tiloissa entisellä 
Rautatieasemalla on oltu kym-
menen vuotta. Alussa vuokra-
laisena, josta omassa hallinnassa 
kolmen vuoden ajan, kertoo yh-
distyksen puheenjohtaja Pirkko 
Ranne.

Toimintaa on tukenut alku-
ajoista lähtien Onni-Pekka, jat-
kaen edelleen, myös muita yh-
teistyökumppaneita on ollut 
avustamassa.

Nykyiset tilat ovat alkuaikoi-
hin nähden moninkertaistuneet 
ja myytävät tuotteet ovat nyky-
ään paremmin esillä. On työl-
listetty pitkäaikaistyöttömiä 
TE-keskuksen kautta ja paljolti 
toimintaa pyöritetään vapaaeh-
toisvoimin.

Toiminnasta saatuja tuloja käy-
tetään yhdistyksen virkistystoi-
mintaan. On uimahallivuorot 
joka toinen maanantai, ATK-ker-
ho joka lauantai, teatteri-reissuja, 
joulu ruokailut. Myös järjeste-
tään kursseja, joista mainittakoon 
”kahvipussista kassiksi” kurssi, 
pajutyökurssi ja tulossa on tilk-
kutyökurssi. Myös oma kesäpaik-
ka on jäsenien käytössä.

Kirpputori on avoinna arkisin 
10-17, ja lauantaisin 9-13, myös 
markkinoiden aikana olemme 
avoinna.

Työtä ja tavaraa riittää, Tervetu-
loa !

J Virtanen

Nakkilan Vammaiset ry, 
Kirpputoritoimintaa 25 vuotta

Tässä talossa kaikki alkoi.

Eduskuntavaalit 2011
Äänestys Tattaran Koululla, Nakkilassa, (kuv.) vaalitoimitsi-
jat ja äänestämässä  Mikko Leino.
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TOUKOKTOUKOKUUN TÄRKEÄT KONTAUUN TÄRKEÄT KONTAKTITKTIT

Mainostoimisto Studio Satu Kukka
Isomäentie 34, 29250 Nakkila
p. 050 551 5550, www.studiosatukukka.fi 

Kirjanpidot edullisesti
Tiia Virtanen, puh. 0440-356240

Nakkilan Kuntokeskus Oy, NKK
Kauppatie 2, 29250 Nakkila, 
P. 044 335 3143, www.nkk.fi 

Maisan paja
040 503 6149 , www.maisanpaja.info

Kartanon autohuolto Oy
Kartanontie 57, 28430 Pori 
P. 040 705 2213, www.kartanonautohuolto.fi 

Kartanohostel/Anttilan tila
Sonnilantie 111, Kokemäki
Puh. 040 769 0599, (02) 548 0485

Öljypoltinhuolto ja Asennus Matti Rekola
Öljypoltinten myynti, asennus ja huolto
NAKKILA P. 0400 456 925

Länsirannikon Kaivuu Oy
Suutarinmäentie 129, 29250 Nakkila, 
P. 0400 595 677, rauno.rosenberg@lrk.inet.fi 

Tilausliikenne Jorma Hännikäinen. Pienois-
linja-autot 1+13 hlö, Nakkila, 040 530 7214, 
jorma.hannikainen@kotiposti.net7214

Tilitoimisto Sata-Euro
Satakunnan alueella P.02-6742072

Parturiliike Mallu Savikontie 1
Nakkila Puh. (02) 537 2225

Autovarikko Valkeapää
Rengas ym. työt P.040-8374009

Sarin Lounaskahvila ja Pitopalvelu
Harjavalta Pirkankatu 6,  P. 02-6743800

Ahokannas Putkitarvikemyymälä
ja Asennuspalvelu P.02-5373079

Valtapaino Ky, Mikaelintie 11, Nakkila
Puh. (02) 5374 070, 0500 456 882

Tattaran Romu
Nakkila, romunkierrätys
Puh. Vesku 0400 461 422

Anolan Vuokratyö Oy, puh. 0400 152 067
Pienkaivinkone- ja maanrakennustyöt, 
viheralueiden hoito, multa ja koristekivet

Autosähkö- ja konekorjaamo M. Nieminen
Harjuntie 23, 29250 Nakkila
Puh. (02) 537 3768

Kylmätekniikka Ulver Oy
Jari Saustamo, puh. 040 5280 417

Söörmarkun Kone ja Romu Oy
Vaasantie 994, 29570 Söörmarkku
(02) 677 0346, (02) 677 0489

Majatalo Tyrni, Tattarantie 42
Nakkila, puh. 0500 597 259

Nuohous- ja kattoturva
tulisijat, iv-puhdistus
www.macitalo.fi , puh. 0400 217 215

Putkiurakointi Sundelin Matti Oy
Nakkila – Harjavalta, puh. 0500 121 792

Kuten monet tietävät, mopo-
korttien saanti tulee lähiaikoi-
na hankaloitumaan mm. inssin 
ja muiden muutoksien takia. 
Näin ollen mopokorttien hom-
maaminen tulee myös maksa-
maan enemmän.

Mielestäni tämän takia mo-
pojen pitäisi saada kulkea edes 
vähän nopeammin kuin 45 km/
h. 60 km/h olisi ihan hyvä. Jos 
mopot saavat kulkea vain vai-
vaiset 45 km/h, mopokorttien 
maksaessa maltaita, ei mopo-
kortin hankkimisessa ole yh-
tään järkeä. Ja kun otetaan huo-
mioon inssi, niin se tarkoittaa 
sitä, että kyllä mopoilijat osaa-
vat ajaa liikenteessä vaikka mo-
pot kulkisivatkin hieman nope-
ammin.

Jotkut sanovat, että mopon 
osat eivät kestä sitä, että mopo 
kulkee enemmän kuin sen 45 
km/h, mutta tämä ei pidä yh-
tään paikkaansa. Pelkästään vi-
ritetyt mopot todistavat tämän 
väitteen.

Jos nopeuslakiin ei tule muu-
toksia, mutta mopokortin hin-
taa nostetaan paljon, ei mopo-
kortin ja mopon hankkimisessa 
ole mitään järkeä. Se maksaa 
liikaa. Mopokortin lainsää-
dännön muutokset tulevat voi-
maan kesäkuussa. Mopokor-
tin hinta nousee 450 euroon ja 
teoriakokeen lisäksi tulee myös 
ajo-opetus.

Kopy1

Mopolakeihin voisi 
tulla lisää muutoksia

Myydään

Hitsauskone, max. Ok 46 hit-
sauspuikoille.  Hp. 80 €. Puh. 
050-3245363

Käsienpesulavuaari. H.15 
EUR. Puh. 050-3245 363

Maalarinteippiä, leveys 20cm. 
Puh. 050-3245 363

Leppäpaneelia 2,50 pitkiä, 
12m2, hinta 13€/m2. 
Puh. 041-7289798

Plastic 2-3 kertaisella lasituk-
sella ikkunoita tilauksesta, 
tarjouksen mukaan. Puh. 041-
7289798

Kylmähuone-varasto n. 10 m2, 
pariovet Hp. 450 €  p. 0500-
597259

Kioskivaunu, Jäätelökalustolla  
Hp. 1280 €   p. 0500-597259

Sekalaista

Otetaan vastaan pieni Jääkaap-
pi. Puh: 0500-597259

Vuokrattavana

Asuntoauto, H. 400 EUR/vko. 
Puh. 040-8435 293

Erikokoisia varastotiloja Porista 
Karjalankadulta. Puh. 040-
5511163.

Ostetan

Mummonmökki. Edullinen. 
Puh. 050-3245363

Pikku-
KIRPPARI
Ilmoituksen voit jättää
internetissä osoitteessa 
www.turist.fi /bestseller

Huh hellettä

Julkaisemme myös seuraavissa 
lehdissä Unto ”Unski” Peltoniemen 
värikkäitä kokemuksia maratoneilta 
ympäri maailma.

enkä järin tarkkoja ole tehnyt 
koskaan sen jälkeenkään.

Hautalan Ville yritti tuolla ma-
ratonilla MM-kisarajaa, muis-
taakseni 2.18, jääden siitä pari 
minuuttia. Villeä ei valittu kisoi-
hin ja kaikki sympatiat olivat kyl-
lä vahvasti hänen puolellaan, eikä 
asia ole unohtunut vieläkään. 
Tuskin Villeltäkään.

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä

Loppukevät 1999 oli Suomessa 
tosi viileä. Siksi olikin melkoi-
nen yllätys kun astuimme Wie-
nin kentällä koneesta ja vastaam-
me iski +33 asteen helle. Varmasti 
Wienin maratonin reitin varrella 
oli paljon kauniita paikkoja, on-
han kaupunki yksi Euroopan hie-
noimmista, mutta helteestä joh-
tuen niistä ei päässyt kunnolla 
nauttimaan. Selvitin maratonin 
kuitenkin läpi, jopa paremmin 
mitä uskalsin toivoa 3.48 aikaan. 
Tuolloin ennätyksenikin taisi olla 
vielä tuo debyytissä 12 vuotta ai-
emmin tekemäni, mikäli oikein 
muistan. Mitään muistiinpanoja 
en tuohon aikaan vielä tehnyt, 

Unskin SadasUnskin Sadas
Maraton juostiinMaraton juostiin

Kiikassa 2.4.2011Kiikassa 2.4.2011 TIPUTELLEN

Krista L, 2011
- Lopeta heti tupakanpoltto tai kerron äidillesi.

- Hah, hah, kerro vaan. Minäpä olen tullut 
  hautomakoneesta.

Maan päällä paikka yksi on
niin pyhä armas verraton
mi tarjoo lemmen turvaisan
ja kätkee onnen kalleimman

Vain sydän äidin
tunnet sen näin hellä on
ja lämpöinen
se riemuitsee sun riemustas
ja tuntee huolta tuskias

Kun ihmismielet vaikenee
kun kiitos kaikuu vaikenee
kun poljetaan ja moititaan
jäät yksin yöhön unholaan

On paikka missä lohdun saa
sua sydän äidin rakastaa
voit hellään helmaan painaa pään
ja itket murheen lientymään

Pois moni kaunis mennyt on
Sä kauan tunsit kaipion
muun korvas aika minkä vei
sydäntä äidin konsaan ei 

Onnea
Kaikille 
Äideille!
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PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
NAKKILA JA HARJAVALTA

ILMAINEN KULJETUSPALVELU!

PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
NAKKILASSSANAKKILASSSA
Kauppatie 3, KAUPPAKESKUS, 29250 NakkilaKauppatie 3, KAUPPAKESKUS, 29250 Nakkila
(02) 674 3261, 050 528 4343(02) 674 3261, 050 528 4343

HARJAVALLASSAHARJAVALLASSA
Pirkankatu 3, 29200 HarjavaltaPirkankatu 3, 29200 Harjavalta
(02) 674 3260, 050 528 4343(02) 674 3260, 050 528 4343

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

- POLKUPYÖRÄT
- MOPOT JA MÖNKIJÄT 
- MOOTTORISAHAT
- PIENKONEET

KORJAA JA HUOLTAA

KATSO MYÖS   KATSO MYÖS   www.sportnelli.fi

Polkupyörän

täyshuolto

VIELÄ

talvihintaan

50,-

-60%

-50%

-40%
VieläVielä

ehtii!ehtii!

ÄITIENPÄIVÄ  8.5.

Esillä mm. laaja polkupyörä-, ruo-
honleikkuri- ja skootterimallisto!

www.turist.fi /bestseller

Bestseller
myös netissä:

Hovinkuja 10
29250 Nakkila

S E T O L A N  P U U T A R H A
arkisin 8-20
la ja su 9-18

(02) 537 3995
050 596 1260

Ä I T I E N P Ä I V Ä K U K A T !Ä I T I E N P Ä I V Ä K U K A T !
Kukkivat orvokit

5€/10 kpl
(0,60€/kpl)

Euro-multa
10€/4 säkkiä
(60 litraa/säkki)

Erilaisia
AMPPELEITA

Suositut
ONNi-pyörät

  280,-280,-NYT  280,-
OVH OVH  359,-359,-OVH  359,-

KaikkiKaikki
herkullisetherkulliset

värit!värit!

Kaikki
herkulliset

värit!
NAKKILASSSA
Kauppatie 3, KAUPPAKESKUS, 29250 Nakkila
(02) 674 3261, 050 528 4343

HARJAVALLASSA
Pirkankatu 3, 29200 Harjavalta
(02) 674 3260, 050 528 4343

TuplapotkutTuplapotkut

-30%
LOPPUUNMYYNTI JATKUU

Nakkilassa!

Marine debris is generally di-
vided into two fractions - the 
macro marine debris fraction and 
the micro marine debris fraction. 
Plastic in the sense of plastic ma-
terial made from petroleum based 
products is the most prevalent 
material in both fractions and the 
convention has evolved whereby 
micro plastic marine debris or the 
abbreviated micro plastics refers 
to any plastic item 5mm or less in 
size. Micro plastic pollutants take 
many forms. Pre production plas-
tic resins come in pellet and pow-
der form ranging from 5mm to a 
few hundred micro meters. Plas-
tic scrubbers are usually ground or 
shredded pieces of plastic measu-
red in microns. Plastic fi lms bre-
akdown into micron sized shred-
ded pieces while the abrasion on 
synthetic rope produces micron 
sized fi laments. Synthetic fi lters 
in cigarette butt produce nicoti-
ne saturated fi ne hair like fi bres in 
their billions. And then there are 
nano-polymers about which very 
little is known as to their environ-

mental behaviour and impact. All 
plastics if remaining in the mari-
ne environment long enough will 
fragment down toward their indi-
vidual molecular parts - their in-
dividual monomers.

PLASTIC RESIN PELLETS - 
HOW BIG IS THE PROBLEM?
People are largely unaware of 
plastic resin pellets both regar-
ding what they are and what they 
are used for and also the fact that 
there are vast numbers of them 
circulating in the world’s coastal 
and ocean systems and inside the 
food webs in those environments. 
A brief excursion into some of 
the developments in the plastics 
industry can offer some insight 
into why there are so many.

The fi rst fact to consider is that 
total world plastic production in 
the fi rst decade of this century has 
roughly equalled the total plas-
tic production of the entire 20th 
century. In the decades following 
World War 2 there was a growing 
explosion of plastic consumer and 
other products in forms as varied 
as kitchenware, motor vehicle 
parts, baby products and medical 
items, and alongside them all a 
large and growing array of plastic 
packaging.

Following just one type of 
packaging item gives a glimmer 
of the explosive growth. In 1977 
in the United States production 
of plastic drink bottles for soft 
drinks stood at zero. By 1999 10 
billion plastic soft drink bottles 
were being produced annually. 
Another plastic drink bottle sta-
tistic shows current annual glo-
bal consumption of plastic water 
bottles at 200 billion.

A natural parallel development 
to this kind of explosive growth 
was the growth in and techno-
logic development of the plastic 
resin manufacturing and proces-
sing industry. Imagine the tran-
sport space required to ship 200 
billion plastic drink bottles. This 
kind of logistic spurred the deve-
lopment of cheaper easily tran-
sported and installed blow mould 
and other plastic fabricating ma-
chinery. To feed these machines 
plastic resins are produced and 
transported in powder and pellet 
forms. The plastics industry had 
decentralised the production of 
plastic consumer and packaging 
goods and at the same time crea-
ted a transport network of plastic 
resin powders and pellets to most 
major population centres throug-
hout the world.

Because of their small spheri-
cal and lightweight nature plas-
tic powders and resin pellets have 
been spilling into or deliberately 
dumped into the environment at 
rates corresponding to the growth 

of the industry. A little over half 
of plastic resins are negatively 
buoyant - there is not much in-
formation on where this fraction 
ends up in the environment. The 
remaining buoyant fraction pol-
lutes drains, rivers, estuaries, co-
asts and the open ocean globally.

The fi rst decade of this century 
has been characterised in econo-
mic terms by the shift of indust-
rial activity - especially labour in-
tensive and polluting industries 
from western economies to Chi-
na, India and other developing 
economies. Coupled with the ra-
pid growth of western style con-
sumerism in these countries the 
demand for plastic products com-
ponents and packaging has sky-
rocketed. The market for plastic 
resins in these countries is huge.

Picture each continent and all 
the major towns and cities on 
their coasts, now picture a cons-
tant stream of tiny plastic pellets 
varying in quantity but coming 
from each of them day and night 
in some cases and more episodi-
cally in others. This constant lea-
kage of pellets globally has been 
gathering strength and scope ever 

since World War 2. There are a 
lot of plastic resin pellets out the-
re and they are capable of doing a 
lot of harm.

GOVERNANCE SWAN RIVER 
MEETING
In a meeting that may be a fi rst in 
Australia the issue of tackling the 
loss of plastic resin pellets into the 
environment was tackled by rep-
resentatives from the Swan River 
Management Trust, Department 
of Environment and Conservati-
on, Perth Natural Resource Ma-
nagement (NRM), the cities of 
Belmont and Bayswater and Tan-
garoa Blue Ocean Care Society 
(TBOCS). The meeting listened 
to a presentation covering the is-
sue and a report on the occurren-
ce and distribution of pellets in 
the Swan River system between 
the Port of Fremantle and Bel-
mont.

Several practical actions were 
discussed. The fi rst issue was as 
to whether existing regulations 
and acts were suitable for mana-
ging compliance regarding pellet 
discharge into the environment. 

Second was an existing program-
me - the Light Industry audit 
programme run by Perth NRM 
- which had the capability to re-
cord the presence of pellets for 
use in small to medium enterprise 
premises. Monitoring for the pre-
sence or absence of pellets in the 
river and drainage system could 
be included in the water monito-
ring processes as the third action. 
These are preliminary measures 
to assess the scale of the problem 
and to gather baseline data.

A BRIEF DESCRIPTION OF
MARINE MICRO PLASTIC 
POLLUTANTS

These wine coloured pellets were 
amongst the blue plastic scrap and 
clear plastic resin pellets from Bayswa-
ter pictured above

Blue plastic scrap intermixed with plastic resin pellets found in 
a drain at Bayswater W.A. (Photo Courtesy Rebecca Gunner)

These pellets were collected near Kerferd Pier in Melbour-
ne. They show a wide range of colours with uncoloured pel-
lets showing low, medium and high degrees of staining.

Kirjoittajamme Heidi Taylo-
rin isoäiti Anna-Liisa Virtanen 
os. Vuorinen on asunut 40-luvul-
la Porin Enäjärvellä ja isoisä Väi-
nö Virtanen on Porin Toejoelta. 
Anna-Liisa ja Väinö muuttivat 
1958 perheineen Australiaan ja 
asettuivat asumaan Sydneyn alu-
eelle. Heidin isä Bill Palmer on ko-
toisin Englannista ja Pirjo-äidin 
sukujuuret ovat siis Porissa.
Heidi asuu miehensä Richardin 
kanssa Queenslandin osavaltiossa 
kaukana Sydneystä pohjoiseen. Jul-
kaisemme myös tulevissa lehdissä 
kertomuksia heidän projekteistaan 
eri puolilta Australiaa.


