
Miesten hatut 
herrainhattuja
erähattuja 
tyylikkäitä 
lippalakkeja

•
•
•

 Naisten hatut
erilaisia upeita 
juhlahattuja
hautajaishattuja
huopahattuja

•

•
•

Tervetuloa perinteikkääseen Hattukamariin
Kauppakatu 11, 26100 Rauma

Puh. (02) 822 2401/044 278 0375

& Perinnemattomyymälä
www.perinne.net

8 / keskiviikko 23.5.2012
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Kokemäenjoki-päivästä
suurtapahtuma, s. 7

Perussuomalaisille 
piiritoimisto Poriin, s. 7

Kaikki maalaus- ja remonttityöt
yli 20 vuoden ammattitaidolla

MAALAUS AMI
Ami Granö

Kaijalantie 16, 28300 PORI
Puh. 0400 590 295

amig@kolumbus.fi 

Terassilasit
Parvekelasit
Lasikaiteet

•
•
•

parvekelasit.fi
MYYNTI JA 

ASENNUKSET KOKO 
SATAKUNNAN 

ALUEELLA

Porin parveke- ja terassilasitus
Asennuspalvelu Jukka Halme

j.halme@dnainternet.net, p. 0400 324 857
Huollot kaikkiin merkkeihin 20-v. kokemuksella

Kuukauden levy:
Maan tapa, s. 5

SOITA JA SOVI

KOTIESITTELY

(02) 825 1104

Vaihda uudet mittatilaus-
ovet vanhaan keittiöön!
Vanhojen 
väliovien
pinnoitus!

UUSIEN
Ligier Ixo ja Due

mopoautojen
myynti Porissa

Jussin Moottori- ja Laitehuolto

Tervetuloa tutustumaan!
Liike avoinna arkisin 8-17 ja la 10-14

Kielokatu 114, 28120 Pori
www.jussinmopoauto.fi

0400 590 412 Jussi tai 044 301 4522 Ilkka

SUORITAMME
TEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYÄ

Yli 15 vuoden kokemuksella maalaamossamme Porissa
 HIEKKAPUHALLUS  LASIKUULAPUHALLUS 

 MÄRKÄMAALAUS  LIIKKUVA KALUSTO

Puh. 0400 121 058/Pekka,
040 911 1712/Atte

Teemme kotisi sisä- ja 
ulkomaalaukset sekä 
muut remonttityöt

Friitalan Saneeraus Oy
Puh. 050 408 4422

BESTBOOK
TASKUKOKOINEN PUHELINKALENTERI

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

BESTBOOK

KOEAJOKIERTUE

2012

TERVETULOA KOEAJAMAAN!

ABARTH  –  ALFA ROMEO  –  FIAT  –  JEEP

Korjuuntie 17-19, Herralahti, Pori
AV. ARK. 9-18, LA 10-14
www.autotalopelttari.fi 
Juhani Paloviita 044 560 1267
Markus Koivisto 044 560 1268

Riikka Laaksonen 044 560 1274 Huolto 044 560 1277
Varaosat 044 560 1276

MONIMERKKITALO Autoja
nopeaan

toimitukseen!

PORISSA MAANANTAINA 4.6. klo 9-18

Tarjoilua!

Koeajaneille

yllätyslahja!
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Onko järkee vai ei?

Painos: n. 20 000 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 13.6. 2012
ke 4.7. 2012 
ke 8.8.2012
ke 22.8. 2012
ke 5.9.2012
ke 26.9.2012

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/
COVIRE OY

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

sataeuro@jippii.fi 

€

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%. 

ke 10.10.2012
ke 24.10. 2012
ke 7.11. 2012
ke 21.11.2012
ke 5.12. 2012
ke 19.12. 2012

TAPAHTUMIA

HARJAVALTA

Picassosta Vanniin - Pertti 
Ala-Outisen taidekokoelma
30.4.- 22.7.2012 Emil Ce-
dercreutzin museo. Kesä-
näyttelyssä Pertti Ala-Ou-
tisen taidekokoelma.

Vihkimusiikin konsertti
27.5.2012 klo 18 Harjaval-
lan vanha kirkko. Hää-
marsseja ja vihkitoimituk-
seen sopivia lauluja. Tanja 
Kulkki ja Esa Klankki, 
laulu, Jenni Tuomi, huilu 
ja Leena Kivi, urut. Tilai-
suuden jälkeen on mahdol-
lista keskustella kanttorin 
kanssa oman hääjuhlan 
musiikista. Tervetullei-
ta ovat erityisesti häitään 

suunnittelevat, häistä haa-
veilevat ja häitään muiste-
levat!

Huittisten seudun kansa-
laisopiston yksinlaulun 
kesäkurssien päätöskon-
sertti 
10.6.2012 klo 18 Emil Ce-
dercreutzin museo. Museon 
kahvio avoinna konsertin 
väliajalla.

Suvisäveliä
13.6.2012 klo 18 Harjaval-
lan vanha kirkko. Konser-
tissa esiintyvät Markku 
Haavisto, laulu ja urut sekä 
Leena Kivi, laulu ja urut.

Klikkaa:
www.turist.fi /bestseller

Porin Teatteri järjestää odo-
tetun roolivaatteiden kirppu-
torin tiistaina 29. toukokuuta 
klo 12 - 18. Harvinaislaatui-
sessa myyntitempauksessa 
on tarjolla näyttämöllä näh-
tyä puvustoa; on housuja, 
mekkoja, paitoja, kenkiä ja 
monenlaista muuta. Varas-
toa tyhjennetään huokein 
hinnoin eli suurin osa vaat-
teista myydään jopa 1-10 
eurolla! Viime kerralla lähes 
kaikki tuotteet vietiin käsistä 
muutamassa tunnissa. Tänä 

Odotettu rooli-
vaatekirppis Porin 
Teatterissa

vuonna myyntiin on tulossa 
vanhojen rooliasujen lisäk-
si myös uudempia vaatteita 
kauden 2011 - 2012 näytel-
mistä. Asiakkaita pyydetään 
huomioimaan, että paikan 
päällä ei ole kortinlukulait-
teita, joten maksuvälineenä 
käy vain käteinen. Torihuli-
nat järjestetään Pienen näyt-
tämön aulassa osoitteessa 
Hallituskatu 14, Pori. Lisä-
tietoja voi kysellä puvuston-
hoitaja Eila Santaselta, pu-
helin (02) 6344 823.   

KOKEMÄKI

Syksystä kevääseen -näyttely
2.-25.5.2012 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Tulkki-
lan esikoulun ja iltapäivä-
toiminnan näyttely.

Ravikausi 2012 Kokemä-
en raviradalla
20.5.-24.08.2012 Kokemä-
en ravirata

Saappaanheiton Satakun-
nan Mestaruus
26.5.2012 klo 12 Pitkäjär-
ven urheilukenttä. Satakun-
nan Mestaruus / Kumiset 
ry:n 20-vuotis juhlakisa. 
World-cup ensimmäinen 
osakilpailu.

Järilänvuoren Kisa
27.05.2012 klo 9-17 Järilän 
FK-rata. Kilpailu on kansal-
linen.

Kokemäen MLL:n leikki-
kenttätoiminta 
4.6.-21.6. ma-to klo 9-12 
toiminta on kaupunkipuis-
tossa (S-marketin takana) 
ja klo 12.30-15.30 ma ja 
ke Matomäessä, ja ti ja to 
Penttilänniemessä. 

Tulkkilan Yö
9.6.2012 Kokemäen keskus-
ta. Tervetuloa koko perheen 
Henrikin markkinoille! 

4H:n kesäleiri 12.-
14.6.2012 Porissa
12.-14.6.2012 Levon lei-
rikeskus, Porissa lähellä 
Yyterin santoja. 

NAKKILA

Risto Räppääjä ja pakas-
taja Elvi
Nakkilan kesäteatteri. Kat-
so esitysajat: www.nakki-
lankesateatteri.fi 
Sinikka ja Tiina Nopolan 
kirjoittama koko perheen 
näytelmä.

Lasten ja nuorten yleis-
urheilukilpailut
31.5.2012 klo 18 Nakkilan 
urheilukenttä.
Seurakisat osakilpailu.

Kesäliikuntakoulu päivä-
leirinä jakso 1
4.6.2012 klo 9 Nakkilan 
urheilukenttä.

Kierrätystapahtuma
7.6.2012 klo 12 Nakkilan 
kierrätyskeskus. Kierrätys-
tapahtumassa voit askar-
rella kierrätysmateriaaleis-
ta, vaihtaa perennoja ym. 

Kesäliikuntakoulu päivä-
leirinä jakso 2
11.6.2012 klo 9 Nakkilan 
urheilukenttä.

Lisää tapahtumia:
www.pori.fi /tapahtumat

Ranska sai uuden presi-
dentin Francois Hollan-
den. Heti ensimmäisenä 
työpäivänään uunituoreen 
presidentin Saksan matka 
oli tyssätä alkuunsa, kun 
presidenttiä kuljettanee-
seen lentokoneeseen iski 
salama. Onneksi ei käynyt 
samoin kuin Puolan Presi-
dentille.

Kreikkaan ei saatu uutta 
hallitusta kasaan, neuvot-
telut kyllä olivat nopea-
tempoisia. Uudet vaalit on 
päätetty pitää, mutta näyt-
tää siltä, ettei tilanne pal-
joa tule muuttamaan hal-
lituksen muodostamista. 
Kreikkalaiset ovat päättä-
neet luistaa kaikista vas-
tuista, eli antavat piut paut 
Euroopalle. Olisi heille pa-
rempi laittaa setelipainoko-
neet toimintavalmiuteen. 

Suomen johtajakaksikko 
ja muutkin Euroopan johta-
jat ovat alkaneet puhua, että 
pitäisi luoda työpaikkoja li-
sää Eurooppaan, vaikka 
ovat koko ajan olleet vie-
mässä työpaikkoja Aasian 
maihin, ja on aika varmaa, 
ettei niitä sieltä pois saada 
muilla kuin tullimääräyk-
sillä. Mielestäni niitä pitäi-
si luoda Suomeen, hallitus 
seisoo tumput suorana, eikä 
tee mitään asian korjaami-
seksi.

Nakkilassa Suominen 
Kuitukankaat Oy:ssä on 
aloitettu neuvottelut yli 
80 työpaikan vähentämi-
sestä. Aina, kun tapahtuu 
fuusioita, sanotaan, ettei 
se vaikuta työpaikkoihin, 
mutta vaikuttaapa kuiten-
kin. Täytyy toivoa parasta 

Euroopassa kaikki hyvin?
ja pelätä pahinta. Saamme 
kuulla kesän aikana kuin-
ka käy.

Kuuntelin maanantai-
aamuna Satakunnan kan-
sanedustajien jutustelua 
radiosta. Tuli mieleen 
siinä kuunnellessa, kun 
kaikki kertoivat töitä pais-
kitun oikein roppakaupal-
la valiokunnissa, että 80 
% asioista oli tullut Eu:
lta, ja varsinkin näitä mui-
den maiden asioita, missä 
Suomalaiset vain menet-
tävät omaisuuttaan Väli-
meren maiden huonoista 
asioiden hoidoista.

Suurena ongelmana pi-
dettiin myös lentoliiken-
teen yhteyksiä Porista 
Helsinkiin. Minusta pi-
täisi hoitaa valtatie 2 kun-
toon ensin, jolloin ei olisi 
isompaa tarvetta lentolii-
kenteelle. Autoilijat mak-
savat kyllä moninkertai-
sesti veroina Suomen tiet, 
mutta lentoliikenne hoide-
taan yhteiskunnan avuilla.

Valtatie 2 Huittisista 
etelään päin on niin huo-
nossa kunnossa, ettei sel-
laista löydy Suomesta 
mistään muualta. Karkki-
lan ja Forssan välillä on 
kyllä aloitettu tien levitys, 
kun se valmistuu joskus, 
niin toivotaan sen autta-
van liikkumista. 

Satakunnan kansan-
edustajien pitää huolehtia 
koko kakkostien määrä-
rahoista vuosittain, koska 
tien varrelta ei löydy mui-
den maakuntien edustajia 
paljonkaan.

J Virtanen 

Ei näy Suomen lippua mita-
leilla, vaan pakan korjasivat 
Sini-Puna-Valkoiset maat.

Suomella oli kyllä Prons-
si-ottelussa saumoja hoi-
taa homma kotiin, mutta 
ei, puolustuspeli ei hoitu-
nut tarpeeksi hyvin ja teh-
tiin isoja virheitä, jolloin 
vastustaja rokotti heti. Ve-

näjän ottelut Malkinin joh-
dolla olivat suurta näytöstä. 
Ei tarvinnut tavata toreilla 
ja muutenkin mahalaskut 
puuttui.

Mutta yksi asia on hyvin, 
oltiin kuitenkin Ruotsia pa-
rempia, oltiin neljänsiä.

J Virtanen

Ei tarvinnut 
jääkiekkokansan 
tavata toreilla

Porin Pyrinnön Tuomas Sep-
pänen kilpaili perinteikkäil-
lä Hallen heittopäivillä Sak-
sassa. Seppänen oli kuudes 

tuloksella 73,67 metriä. Hän 
voitti moukarinheiton Eu-
roopan mestarin slovakialai-
sen Libor Charfreitagin.   

Seppänen moukarin 
kuudes

Oulun steinerkoulun 4.lk on 
vierailulla Penttalassa. Kol-
mipäiväisen leirikoulun ai-
kana kylvetään kauraa ja 
heinää. Keritään, pestään, 
kammataan ja huovutetaan 

villaa, luodaan lantaa ja ra-
kennetaan komposti. Ateri-
at hoituvat myös omatoimi-
sesti ammattikokin johdolla. 
Taitaa yhtyä hupi ja hyöty - 
vai oliko se sama asia?   

Arvovieraita aika 
kaukaa

Kylvö sujuu Oulun steinerkoululaisilta.
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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

OPISKELE  TYÖSI  OHESSA!
HIEROJAN  AMMATILLINEN 

MONIMUOTOKOULUTUS  ALKAA 
ELOKUUSSA  2012.

E-P:N  URHEILUHIEROJAKOULU/
FYSIOKULMA

www.ephierojakoulu.com

PUH. 0500 615 365

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

Mercedes-Benz  410 Diesel 
Pakettiauto (B-kortti). 
Voimavirta. Kylmäkoneella ja  perälauta-
nosturilla. Hinta sis. Alv:n.
Tied. puh: 0500-597259 hp. hp. 4.8004.800€€

Jos olet teini-ikäisen pojan 
tai tytön äiti, olet saattanut 
huomata lapsesi kuuntele-
van outoa musiikkia. Nuor-
ten suosiossa oudoimmalta 
kuulostavin musiikki on taa-
tusti dubstep-musiikkia. 

Dubstep-musiikki kuulos-
taa erilaisten sähköiskujen 
kokonaisuudelta. Ihmeellistä 
ritinää ja rätinää eikä kovin 
usein sen kummempaa me-
lodiaa. Miksi tämä tällainen 
musiikki on sitten nuorten 
suosiossa? Dubstep-musii-
kissa basso kuulostaa usein 
erittäin hyvältä. En itsekään 
ymmärrä, mitä muuta hienoa 
dubstepissa on. Jos omistaa 
auton, jossa on hyvät kaiut-
timet, myös dubstep kuulos-
taa erittäin hyvältä.

Suosituin dubstep-musii-
kin tekijä tunnetaan nimel-

lä Skrillex. Hän ei tosin tee 
pelkkää dubstep-musiik-
kia, vaan myös kaikenlaista 
muuta elektronista musiik-
kia. Hänen dubstep-musiik-
kinsa on useiden mielestä 
ns. ”kaupallista dubsteppiä”. 
Tämän takia kunnon dubste-
pin kuuntelijat eivät hänen 
tuotannostaan erityisemmin 
välitä.

Jos siis olet huomannut 
poikasi/tyttäresi kuunte-
levan outoa musiikkia, se 
saattaa olla dubsteppiä. Sitä 
ei tarvitse pelästyä, vaikka 
se hieman oudolta kuulos-
taakin. Se ei liity esimer-
kiksi saatananpalvontaan tai 
muihin outoihin kulttuurei-
hin, vaikka se siltä saattaa 
kuulostaakin.

Kopy1

Dubstep uutena 
nuorten suosiossa

Kesäkauden avaus Kirpputorilla
Su 27.5.2012 Klo 10-17
Tule tekemään löytöjä!
MYYNNISSÄ: KAHVIA JA PULLAA, 
GRILLIMAKKARAA, LETTUJA

ARVONTAA!
Markkinoilta tutun Ojalan puutarhan
KUKKA- JA TAIMIMYYNTI PIHA-ALUEELLA  

Tervetuloa!
Nakkilan Vammaiset ry, Asemakatu 2

NAKKILAN
TORI-

PARLAMENTTI
joka keskiviikko

klo 10-11
Tule kahville ja 

ottamaan kantaa!

�����������	�	

���������

Vuokrattavana
200 m2 HALLITILAA
Nakkilan keskustassa! 

Tied. Puh. 0400 937555
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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

Sillantaantie 12 A, 23800 LAITILA

0400 470 803
www.htg-asfaltti.com

Omakotitalojen piha-asfaltoinnit

ASFALTTI OY

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

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

FBI Beat
Pe 8.6.2012

Tanssiorkesteri Veikko Nieminen
La 16.6.2012

Palapeli & Sanna-Mari Titov
La 14.7.2012

Huuhkurockin 5-vuotisbileet
La 28.7.2012

Huuhkublues-tapahtuma
La 11.8.2012

Tangokuninkaallinen 2012
La 18.8.2012

Tampereentie 304, Lavia           Lavian Kisa ry

Bestseller-lehden 9.5.2012 
kirjoituksessa Moni-ilmei-
nen yleislakko mainittuis-
ta lakkovahtien kierroksis-
ta hieman lisätietoja: Eräs 
sulattomies oli Pirkkalan 
metsässä kaatamassa pui-
ta omaa rakennustaan var-
ten. Nähdessään tuttujen 
lakkovahtien tulon, hän 
meni kaatamansa puun 

6.3. 1956 Merstolan lakko-
toimikuntaa kehotettiin sel-
vittämään tehdäänkö Ruu-
susen kenkätehtaalla ja 
Marttilan konepajalla töi-
tä. Pirilään otettiin yhteyttä 
ja kehotettiin lopettamaan 
metsätyöt. Metsätyömaan 
ajomiehet suostuivatkin 
aloittamaan lakon. Harjaval-
lan voimalaitoksella todet-
tiin työskenneltävän SAK:n 
ohjeitten mukaisesti. Ku-
paritehtaan varastonhoita-
ja Helevuolle ilmoitettiin, 
että hän on lakko-ohjeit-
ten vastaisesti antanut ben-
siiniä pääkonttorin autolle. 
Samoin Rikkihappotehtaan 
virkailijoitten pääluottamus-
mies Heinoselle kerrottiin, 
että Huovilainen ja Nikkilä 
ovat antaneet ohjeitten vas-
taisesti bensiiniä tehtaan au-
tolle. Porin lakkotoimikunta 
ilmoitti, että öljy-yhtiö Es-
son työt koko maassa on ju-
listettu lakonalaisiksi. 

7.3. 1956 Porista tiedotettiin, 
että bensanjakelumääräykset 
koskevat koko maata, mut-
ta lämmitysöljy on kuiten-
kin vapaa klo 10.00 jälkeen. 
Ruususen kenkätehtaan kel-
larissa mestari Sirénin alai-
sena tehty rikkurityö saatiin 
lopetettua, mutta A. Huhtala 

tekee vielä lakonalaista työ-
tä poikansa ja Einar Huhta-
lan kanssa. Talouspäällikkö 
ilmoitti, että hän on saanut 
Porista tälle työlle luvan, il-
moitus tarkistetaan. Satalin-
nan maalaustyöt hyväksyt-
tiin luvan mukaisiksi. 

Taito Haviala lähetettiin 
Havingin kulmalle selvittä-
mään siellä tehtäviä metsä-
töitä ja -ajoja. Harjavallan 
Piirisairaalan talouspäällik-
kö kysyi voitaisiinko entisen 
ylilääkäri Jäntin aikaisempi 
asunto korjata. Keskuslak-
kotoimikunta ei voinut asi-
asta päättää, vaan se ratkais-
taisiin lakkotoimikunnan 
kokouksessa. 

Porin keskuslakkotoimi-
kunnalta kysyttiin kuuluu-
ko Pori-Helsinki-pikatien 
Lauttakylässä oleva työpis-
te lakon piiriin. Vastauk-
sessa kerrottiin sen olevan 
lakonalainen ainoastaan Po-
rilaisten kohdalla. Aamulla 
klo 8.00 alkoi lakkolaisten 
kokous Työväentalolla, läs-
nä oli noin 400 henkilöä. J. 
Levula ehdotti, että järjestet-
täisiin lakkolaisten marssi ja 
juhla. Vastustavissa puheen-
vuoroissa varoiteltiin kui-
tenkin, että jos lakkomars-
si epäonnistuu, siitä tulee 
heikkouden merkki. Päätös 

jätettiin keskuslakkotoimi-
kunnan harkittavaksi. 

Porista SAK:lta tilattiin 
tiedonantolehteä ”Palkka-
työläinen” 500 kpl, lehdet 
maksoivat 10 mk kpl, jos-
ta myyjälle jäi 2,50 mk kpl.
(HAP:n pöytäkirja nro 2.) 

”Poliisit provosoivat 
levottomuuksia 
Harjavallassa.” 
”Tänään noin klo 15.10 po-
liisit partioivat neljällä au-
tolla Harjavallan bensiini-
asemilla ja ilmoittivat, että 
bensiiniä saa jakaa, vaikka 
Harjavallan keskuslakkotoi-
mikunta oli tehnyt kaikkien 
bensiiniä jakavien asemi-
en kanssa sopimuksen, ettei 
bensiiniä jaeta. Lakkovarti-
joita oli asetettu 2 Kummun 
Keskuskaupalle, ja he ker-
toivat konstaapeli Markku-
lan sanoneen, että painukaa 
helvettiin tai heitetään Mus-
taan Maijaan.”Vaikka polii-
sit käyttäytyivät röyhkeästi, 
lakkovartijat suhtautuivat 
tilanteeseen rauhallisesti ja 
kertoivat välikohtauksesta 

Keskuslakko-toimikunnal-
le. Tapahtuneesta ilmoitet-
tiin edelleen SAK:hon, josta 
luvattiin ottaa yhteys eteen-
päin. Keskuslakkotoimikun-
ta soitti Kokemäen piirin 
nimismiehelle, joka vilpit-
tömästi pahoitteli poliisin 
käyttäytymistä. Hän lupasi 
ottaa asiasta selvää ja sanoi, 
ettei ole antanut lupaa täl-
laiseen partiointiin. Bensii-
ninjakelupaikkojen hoitajat 
eivät olleet pyytäneet vir-
ka-apua ja bensiiniasemilla 
oli rauhallista, joten poliisin 
operaation tulkittiin johtu-
van apulaisnimismies Ran-
taman virkaintoisuudesta. 
Kun tieto tapahtuneesta levi-
si, noin 100 lakkolaista ko-
koontui suojelemaan lakko-
vartijoita. SAK:n järjestäjä 
Kallion kanssa sovittiin, että 
hän tulee seuraavana päi-
vänä 8.3.1956 Harjavaltaan 
Työväentalolla klo 13.30 
pidettävään kokoukseen. 
(HAP:n pöytäkirja nro 2.) 

Yleislakon vaiheista kerrotaan 
lisää 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 7/2012)

alle piiloon. Lakkovahti 
”löysi” hänet sieltä ja huu-
si toisille lakkovahdeille: 
”Tulkaa auttamaan, täällä 
on mies jäänyt puun alle” 
Tästä episodista seurasi, 
ettei mies enää palannut 
lakkoa edeltäneeseen työ-
paikkaansa, vaan sairastui 
henkisesti pysyvästi.

Lisätietoa lukijalta

Tule Nakkilan torille ottamaan kantaa!
  ToriParlamentti

JOKA KESKIVIIKKO klo 10-11
Pullakahvit tarjoaa Bestseller-lehti

Havupuu-
uutejuoma
Vuoden 2010
luontaistuote!
Nyt saatavana meiltä!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Palakankaat
Muovipussillinen 9€/pss

Ompelu-
Saumurilangat
Itsevalinnan mukaan 5€/10kpl

Tule katsomaan
muut tarjoukset 

myymälään!
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Palveluitamme ovat mm.
 betonin kuljetus ja siirto  maansiirtopalvelut

 vaarallisten aineiden kuljetus  auraus ja tien kunnossapito
 muut tieliikenteen, teollisuuden ja rakennuksen monialapalvelut

Me toimimme vankalla ammattitaidolla ja
vuosien tuomalla kokemuksella!

Tervetuloa asiakkaaksemme!
MEKU - Merstolan Kuljetus Oy

Harjavallankatu 3, 29200 Harjavalta, puh. 0400 780 432, faksi (02) 674 1633
meku@merstolankuljetus.fi , www. merstolankuljetus.fi 

Suoritamme betoniantura- ja laattavalut 
sekä lattiavalut.

Annamme valuista kiinteän hinnan!

3/5 KUUKAUDEN LEVY
Tällä palstalla arvioidaan kerran  
kuukaudessa uusi ja mielenkiintoinen 
kotimainen tai ulkomainen albumi. 
Arvosteluasteikko 1-5

Heti alkuun on myönnettävä, 
että otin riemulla vastaan Pa-
lefacen tyylin- ja kielenvaih-
doksen edellisen Shangri-La 
-albumin ilmestyttyä 2010. 
Albumi sai runsaasti huomio-
ta ja radiosoittoa ja sai myös 
ostavan yleisön huomion 
platinalevyn muodossa. Mie-
hen tinkimätön tyyli ja laadu-
kas tuotanto ei ollut jostakin 
syystä (ehkä musiikkilajin 
takia) herättänyt minussa ai-
emmin suuria tunnekuohu-
ja, mutta yhteiskunnallinen 
ja kantaaottava sanoma suo-
men kielellä potkaisi rajusti 
palleaan. Vihdoin joku sanoi 
ääneen asioita yhteiskunnan 
epäkohdista. Uudella Maan 
tapa -albumilla Paleface eli 
Karri Miettinen jatkaa edel-
lisen pitkäsoiton tunnelmissa, 
mutta nyt kirjo on entisestään 
laajentunut. Voidaan puhua 

hip-hop levystä, joka rikkoo 
raja-aitoja progen, jazzin ja 
kansanmusiikin puolelle. 
Levyn nimi viittasi ainakin 
omassa päässäni Suomen po-
liittiseen epärehellisyyteen ja 
kähmintään, mutta haastat-
telujen perustella Palefacen 
ajatus on ollut suurempi, eli 
maailmanlaajuinen epäoi-
keudenmukaisuus. Maa on 
tässä tapauksessa koko pla-
neetta.

Yhtenäinen kokonaisuus
Parhaiten levyn materiaalista 
nousee esiin tarttuvalla ho-
kemalla varustettu avausbii-
si Miten historiaa luetaan? 
ja sitä seuraava groovempi 
Ikivanhat tekosyyt (kadotet-
tujen mantra). Paleface on 
myös kirjoittanut kappaleen 
arabikevään kansannoususta. 
Amana-kappaletta tähdittää 

Sidi Hossni Boudalin arabi-
ankielinen kertosäe. Albumin 
muita vierailijoita ovat Red-
rama ja Tommy Lindgren 
sekä erinomainen saksofo-
nisti/huilisti Sakari Kukko. 
Tyylien kirjosta huolimatta 
levy kuulostaa yhtenäisel-
tä kokonaisuudelta ja tuotta-
ja Joel Attila on onnistunut 
tehtävässään. Kyseessä on 
bändilevy, jonka soundista 
vastaa Räjähtävä Nyrkki -yh-
tye, jossa vaikuttavat Tuo-
mo Prättälä, Aki Haarala, 
Mikko Pöyhönen, Heikki 
Laine ja DJ Leijonamieli. 
Välillä uidaan todella syvissä 
vesissä ja saarnamies on tu-
kahduttaa kuulijansa kaikes-
sa epätoivossaan. Kokonais-
kuva on tumma ja raskas, 
josta hyvänä esimerkkinä al-
bumin nimibiisi Maan tapa. 
Onneksi loppupuolella tun-

nelma rentoutuu ja laajenee 
varsinkin musiikillisesti. Ta-
kaisin susiluolaan -kappa-
leen Piirpauketta muistutta-
va etno proge luo mukavaa 
vaihtelua kuten myös ska-
tyylinen Tyhjästä sanasta 
sakko -poljento. Viimeisenä 
kuultava Isot töpselit irti soi 
funkisti ja sisältää palan toi-
voa. Tarinoita, puhetta, sano-
ja ja sanomaa löytyy enem-
män kuin tottumaton kuulija 
pystyy sulattamaan, jätän ne 
mielelläni kuulijan itsensä 
löydettäviksi.

Toisinajattelija
Palefacen harteille on lan-
gennut radikaalivasemmis-
tolaisen viitta. En tiedä kuin-
ka oikea tuo kuva on, mutta 
tekee hyvää, että Suomen 
popmusiikkikentällä on vi-
rallinen toisinajattelija, joka 
sanoo, että hommat ovat oi-
keastaan päin helvettiä. Mat-
ti Apunen suivaantuu kun 
Miettinen saarnaa, mutta ei 
tarjoa parannusta. Toimiiko 
tämä albumi taustamusiik-
kina kansannousulle? Ehkä 
ei, mutta jos se saa kuulijan 
hetkeksi ajattelemaan omaa 
napaansa pidemmälle on se 
jo onnistunut. Rahan valtaa 
ei ehkä pysty horjuttamaan, 
mutta mietitään välillä sitä 
hintaa, jonka me tästä rahas-
ta maksamme.

3/5 pistettä
Jani Virtanen

Kannanottoja
suomen kielellä

Paleface
MAAN TAPA
Exogenic, 2012

Miten historiaa luetaan. 
Ikivanhat tekosyyt 
(kadotettujen mantra) 
Amana
Maan tapa
Nestehöyryjää
Koivunpahkasyndit
Muista
Takaisin susiluolaan
Tyhjästä sanasta sakko
Isot töpselit irti

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jartin Jurinat
Kadoksissa ollut näyttelijä 
löytyi
”Kerkiskö roolii valit joku toine 
näyttelij”

Pankkiautomaatti jakoi il-
maista rahaa – poliisi kutsut-
tiin hätiin
”Olis täytyn oll myös ite paikall, 
enne poliisei”

Venäjän maajoukkue 
hamstrasi kalaa Kauppato-
rilla
”Siinä sen salaisuus, kala voi-
mall hakkasiva suomen miehe”

Saako Suomi tähdet kuriin?
”Eivä saane, täytty vaa toivo, 
ette enskerrall oll lainka tähti”

Kuopiossa paljastui valepa-
lomestari
”Onneks meill o oike palomes-
tari”

Karhut suuntasivat kohti ky-
lämarkkinoita
”Oliva saane varma lentopost, 
ett o hunaja markkinoill”

Pikavipit pilasivat elämäni
”Kyll ne o pilannu pitkät lai-
natki” 

Koira löysi ison nipun lah-
jusrahaa

”Mist koira se ties, ett oli lah-
jotturaha”

Rehellinen rattijuoppo ajoi 
poliisiasemalle
”Välill voi oll poliisillaki help-
poi nakkei”

Yläosaton nainen herätti 
kummastusta Kehä III:lla 
”Tääl päi noi paidattoma 
miehet herät mittä mielekiin-
to” 

Orpoa ehdotetaan maakun-
tahallituksen johtoon
”Täyty varma valita Orpo, jos 
ei muit löydy”

Näin pääset eroon lentope-
losta
”Ei kaikki paran usko, se o ja pysy”

Kolmen kerroksen väkeä
”Se nähtiin parvell, ministerit 
yllä ja kansa alla” 

Kreikkalaiset vievät sairaa-
laan omat wc-paperit
”Alkas vaa paina sit oma raha, 
ni tääki asia paranis”

Tutkimus: Luomuruoan 
syöjät muita ilkeämpiä
”Löyty niit muitaki ikeit, ko 
luomut”

Suurin pudottaja aloittaa 
ryminällä
”Se o alotettava  ryminäll, et 
pärjä”

MYYDÄÄN UUSIA 
ISOJA IKKUNOITA
Lev. 2340 x Kork.1400  5 kpl
Lev.2570 X Kork. 1400  4 kpl
Lev. 3400 X Kork. 1400 1 kpl

Myös asennus!
puh. 050-5719408

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

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

Painekyllästetyt 
postilaatikkojen tausta-
elementit.                      alk.170,-170,-6969,-,-

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!
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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 

- Kestovahaukset - Päälipesut
- Alustapesut - Tehdastakuun lisäturva

- Ruosteenestokäsittelyt

Kartanon Autosuojaus
Mäkipuistontie 8, 28430 Pori

Puhelin (02) 6460113

Porin Ruosniemen pos-
ti muuttaa Tili- ja Yritys-
palvelu S. Mattila Ky:n ti-
loista Siwa Koulumäkeen. 
Posti 28220 aukeaa Siwas-
sa maanantaina 11.6. kello 
9. Pori Tili- ja Yrityspal-
velu S. Mattilassa posti on 
viimeistä päivää auki per-
jantaina 8.6. kello 16.30 
asti.

Ruosniemen Siwa Koulu-
mäen posti palvelee kaikki-
na viikonpäivinä, maanan-
taista lauantaihin kello 8-22 
ja sunnuntaisin kello 10-22. 
Muutos ei vaikuta posti-
osoitteisiin eikä postinjake-
luun. Postipalveluiden muu-
toksesta jaetaan erillinen 
tiedote alueen kotitalouksiin 
ja yrityksiin.   

Porin Ruosniemen 
posti muuttaa 

Nakkilan kesäteatterin la-
valla ovat tänä kesänä pää-
osassa nuoret. Toukokuun 
24. päivä kesän esitykset 
aloittaa Risto Räppääjä ja 
Pakastaja-Elvi ja heinä-
kuussa lavan valtaa Härän-
tappoase. Molemmat näy-
telmät ohjaa Paul Salonen, 
joka vakuuttaa, että näytel-
mät sopivat erinomaisesti 
myös varttuneemman väen 
katsottaviksi. 

Salosen mukaan näytelmät 
ovat nyt erityyppisiä kuin 
aiempina kesinä. Häjyt toi-
vat viime kesänä paljon uut-
ta yleisöä ja heidät halutaan 
nyt houkutella uudelleen ka-
tosmoon. 

Sinikka ja Tiina Nopolan 

kirjoittama vauhdikas Ris-
to Räppääjä -tarina kertoo 
siitä, kun Rauha Räppääjän 
jalka nyrjähtää ja hän hä-
lyttää apuun serkkunsa El-
vin. Eläkkeellä oleva pakas-
taja-pussittaja Elvi yrittää 
saada uudenlaista komen-
toa Räppääjien huusholliin. 
Mutta hänessä on jotain sa-
laperäistä, sillä Risto alkaa 
kuulla keittiöstä yöaikaan 
kummallisia keskusteluja. 
Risto ja naapurissa asuva 
Nelli ryhtyvät selvittämään 
Elvin salaisia suunnitelmia. 
Kenelle Elvi yöllä puhuu ja 
kenestä hän käyttää peiteni-
miä “Huuhkaja” ja “Kana-
varas”? Se selviää Nakkilan 
kesäteatterissa.   

Risto Räppääjä ja 
Häräntappoase 
Nakkilassa

Sekä Risto Räppääjän että Härän-
tappoaseen esityksiä ohjaava Paul 
Salonen kertoi painon putoavan ke-
sän näytelmien treenien aikana useita 
kiloja. 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

Leirikoululaiset 
kiittää
Nakkilan Kukonharjan kou-
lun leirikoululaiset kiittävät 

tukijoitaan, jotka mahdollis-
tivat kivan tapahtuman.   
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Kokemäen Risteellä ja Huit-
tisten Vanhan WPK:n ran-
nassa järjestetään 21. heinä-
kuuta Kokemäenjoki-päivä. 
Mukana on toistakymmentä 
toimijaa Huittisista ja Ko-
kemäeltä ja kiinteiden ta-
pahtumapaikkojen lisäk-
si nähtävää ja koettavaa on 
järjestetty joen varrelle kau-
punkien välille. 

Kokemäenjoki-päivänä 
pääsee sekä kokeilemaan 
että näkemään näytöksiä eri-
laisista jokeen liittyvistä toi-
minnoista. Lisäksi voi tulla 
kannustamaan omaa kunta-
suosikkiaan Huittisissa jär-
jestettävään kiihkeään kun-
takisaan. Myös Satakunnan 
Kansansoutua suunnitellaan 

järjestettäväksi jossakin 
muodossa samana päivänä 
ja Kiettareen ympärisoutua 
testataan, vaikka varsinai-
nen soutu toteutuu ensi ker-
ran vuonna 2013.

Suurtapahtuma 2013
Varsinainen iso rysäys on 
tarkoitus järjestää kesällä 
2013, jolloin Kokemäenjo-
ki-päivät olisivat koko joki-
varren tapahtuma Sastama-
lasta Poriin asti. Tarkoitus 
on tuoda esiin joen moni-
puolisuutta ja sen varrel-
la olevia kuntia ja yrityksiä 
kaikkine tarjottavineen.

Vuonna 2013 toteutetta-
vien Kokemäenjoki-päivien 
suunnittelu ja toteuttajaver-

Kokemäenjokipäivä harjoitusta 
tulevaan suurtapahtumaan

koston kokoaminen on osa 
Satakuntaliiton EAKR-ra-
hoittamaa Verkostoidu Po-
rin seudulla -hanketta. Tä-
män, sekä Kokemäen ja 
Huittisten kaupunkien ansi-
osta Kokemäenjoki-päiviä 
valmistelevaan koordinoin-
tihankkeeseen esiselvitys-
työtä tekemään on saatu va-
paaehtoisten kunta-aktiivien 
tueksi palkattua puolipäiväi-
seksi projektikoordinaatto-
riksi Piia Palmgrén.

- Mielenkiintoa ja intoa on 
riittänyt nyt mukana olevis-
sa kunnissa ja niiden keskei-
sillä toimijoilla ja ensi vuo-
deksi mahtuu lisää porukkaa 
mukaan Sastamalasta Poriin 
asti, vakuuttaa Palmgrén.   

Kokemäenjoki antaa mahtavat puitteet minkä tahansa tapahtuman järjestämiselle. Kuva: Jarmo Virtanen.

Juhlavin menoin Eduskun-
nan 2. varapuheenjohtaja 
Anssi Joutsenlahti leikka-
si nauhan, ja totesi uuden 
piiritoimiston otetuksi ko-
vaan käyttöön, tuleviin koi-
toksiin. Mukana oli myös 
kansanedustaja Ari Jalonen, 
Satakunnan piirin puheen-
johtaja Seppo Toriseva, sekä 
Porin osaston puheenjohtaja 
Janne Salonen.

Piirille tervehdyksiä toi-
vat muun muassa muut Sa-
takunnan poliittiset piirijär-
jestöt. Paikalla oli lehdistöä 
aina Kankaanpäästä lähtien, 
myös Yle Satakunta oli te-

kemässä juttua sekä televisi-
oon että radioon.

Puolueen Satakunnan pii-
rin puheenjohtaja Seppo To-
riseva pitää piiritoimiston 
avaamista erittäin tärkeänä. 
Puolue aikoo järjestää uu-
sissa tiloissa kokouksia sekä 
koulutusta muun muassa 
syksyllä valittaville uusille 
valtuutetuille.

- Tulevissa kunnallisvaa-
leissa valitaan varmasti pal-
jon uusia valtuutettuja, joil-
la ei ole aiempaa kokemusta 
järjestötoiminnasta. Opetam-
me heille, miten asioita kun-
nallispolitiikassa hoidetaan.

Piiritoimistoa pidetään 
tässä vaiheessa auki talkoo-
hengellä vähintään kerran 
viikossa. Torisevan mukaan 
myöhemmin saatetaan vali-
ta puolipäiväinen toimiston-
hoitaja. 

Kunnallisvaalivalmistelut 
ovat perussuomalaisilla hy-
vässä vauhdissa.

Tilaisuudessa muistettiin 
talkooväkeä, ja koordinaat-
tori Reijo Lehtoa erikseen. 
Lehto kertoi talkootyötun-
teja tulleen noin 350. Hän 
kertoi myös, että kierrä-
tysmateriaaleja on käytetty 
paljolti kalustamisessa. Re-

monttiryhmää veti ansiok-
kaasti ja suurella innolla 
Kari Seppä.

Tiloja käyttää vakituises-
ti Perussuomalaisten Sata-
kunnan piirin lisäksi myös 
Porin osasto, Satakunnan 
Perussuomalaiset Naiset 
Laura Huhtasaaren johdol-
la ja Satakunnan piirin puo-
lueosastot.

Tervehdys Helsingistä
Puolueen järjestösihteeri, 
Riikka Slunga-Poutsalo, oli 
paikalla. Hän seuraili ta-
pahtumia ja käytti puheen-
vuoron avajaisissa. Hänellä 
on selvä käsitys siitä, miten 
puolue menestyy tulevai-
suudessa. 

- Organisaatio ja rakenne 
on nyt saatava kuntoon. Sil-
lä tavalla asema vakiintuu, 
sanoi Slunga-Poutsalo.

Kansanedustaja Kike Elo-
maa toi naapuripiirin ter-
vehdyksen Turusta. Hän 
viihdytti vieraita ja esitti 
Hannu Takalan säveltämän 
ja sanoittaman kansanlau-
lun ”Suomi on mun maa”. 
Elomaa kertoi levyttäneensä 
laulun jo aikoja sitten, mutta 
se on edelleen ajankohtainen 
isänmaalliselta sanomaltaan 
ja voisi sopia Perussuoma-
laisten omaksi juhlalauluk-
sikin.

Juhlavieraita omalla laulu-
esityksellään viihdytti myös 
kansanedustaja Jari Mylly-
koski (vl.) Nakkilasta.

Tarjoiluna oli grillattua 
makkaraa ulkotiloissa ja si-
sällä kahvitusta höystetty-
nä monenlaisilla maukkailla 
maistuvilla.

J Virtanen

Perussuomalaisille 
piiritoimisto Poriin

Tässä vielä tyhjillään olevat tilat  Satakunnankatu 33-35:ssä täyttyivät julavierais-
ta, kun uusi piiritoimisto otettiin virallisesti käyttöön 14.5.2012.

Anssi Joutsenlahti leikkasi nauhan, ja julisti uuden piiritoimiston otetuksi kovaan 
käyttöön. Avustamassa kansanedustaja Ari Jalonen ja  Seppo Toriseva.

Kike Elomaa ja Laura Huhtasaari viihtyivät hyvin avajaisissa.

Kansanedustaja Kike Elomaa toi naapuripiirin tervehdyksen Turusta ja viihdytti vieraita esittämällä laulun ”Suomi on mun 
maa”. Taustalla kuuntelevat Kari Kuisti, Ari Jalonen, Jari Myllykoski, Riikka Slunga-Poutsalo, Seppo Toriseva ja Anssi Jout-
senlahti.

Testimenestyjä!

Myös joustava RESURS BANK -rahoitus
- Maksuaikaa jopa 12 kk ilman korkoa
- Aina vähintään 1 kk maksuaikaa ilman kuluja
- Voit maksaa saldosi pois kokonaisuudes-
  saan koska tahansa ilman lisäkuluja
Soita ja kysy lisää!

Maahantuojan 
virallinen jälleenmyyjä!

1495 €
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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

KORJAA JA HUOLTAA

Polkupyörän

täyshuolto

50,-

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

Tällä kupongilla:

STIGA SGT 2220A
AKKUTRIMMERI

Litiumakulla

129,-129,-
PY

Ö
R

Ä 
JA

 V
AP

AA
-A

IK
A 

O
Y

OVH
164,-

Master
kalastusverkot

20,-20,-OVH 39,-

Madison 
Belluno 
Matalarunkoinen

Madison
Budabest 
3-vaihteinen

PEUGEOTPEUGEOT
JA KYMCOJA KYMCO
SKOOTTERITSKOOTTERIT

TORO LEHTIPUHALLIN YM. YM.TORO LEHTIPUHALLIN YM. YM.

Pihat ja terassit kuntoon!Pihat ja terassit kuntoon!

arkisin 8-20
la ja su 9-18

S E T O L A N  P U U T A R H A
Hovinkuja 10
29250 Nakkila

(02) 537 3995
050 596 1260

K O M E I T AK O M E I T A

Multaa
säkeissä

4 säkkiä 
10€

K E S Ä K U K K I A  J A  A M P P E L E I T A !K E S Ä K U K K I A  J A  A M P P E L E I T A !

Varaudu 

kesään!
Meiltä löytyy

polkupyörä jokaiselle!

Tule koe-

ajamaan!

Valtuutettu Tulikiven ja Kermansaven

uunimestari Markku Peltonen

0400 736 006
myynti, 

huolto ja 
mittauspalvelu

MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

ÖLJYSÄILIÖHUOLTO
VELI-MATTI OJALA

Suoritan 26 vuoden kokemuksella öljysäiliöiden
puhdistuksia, tarkastuksia, korjauksia

ja suojauksia
EDULLISESTI ILMAN MATKAKULUJA

Puh. 040 543 3450

Remontit ja 
saneeraukset !
Katso lisää:

www.mkw-service.fi 

Kaipaako kattosi remonttia 
tai talosi uutta maalia?

MKW-Service tarjoaa 
kattavaa remonttipalvelua 
Satakunnan alueella.

Teemme mm.
ulkoremontit
saneeraukset
kattoremontit
purkutyöt
maalaukset
lattiaremontit

Soita! Mika 045 872 9388
MKW-SERVICE 
mikawallin@hotmail.com

•
•
•
•
•
•

Meiltä Innova Disc Golf
frisbeet edullisestiSTIGA, TORO JA VIKINGSTIGA, TORO JA VIKING

RUOHON-RUOHON-
LEIKKURITLEIKKURIT

TULE KATSOMAAN TULE KATSOMAAN 
MALLEJA MYYMÄLÄÄN!MALLEJA MYYMÄLÄÄN!

l


