
www.ulvilanajo-opisto.fi 
Tehtaantie 4, Ulvila, p. (02) 538 8555

Vuoden 2009 jälkeen 
suoritettuihin C-ajokortteihin
AMMATTIPÄTEVYYS 

EDULLISESTI
Kysy Pekka Järvinen, 050 522 5626

9 / keskiviikko 19.8.2015
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Tosi penkkiurheijoita, 
perslihakset kovilla, s. 4

Pääkirjoitus: Pakolaisille vastaan-
ottokeskus Satalinnaan, s. 4

Grillit huurussa ja 
nauru herkässä, s. 7

j

 Puupakkauslaatikot 
 Merikuljetuslaatikot
 Puutavaran myynti

  * 22 x 100mm TS  0,65€/jm

Tulikivi uunimestari 
Markku Peltonen
0400 736 006

Vuolukiviset Tulikivi-uunit 
ja keraamiset uunit

myynti, huolto ja 
mittauspalvelu

MP-MUURAUS, 
Paistilankuja 11, Kokemäki

ja

PIENKONEHUOLLOT, 
VARAOSAMYYNTI
Ruohonleikkurit, moottorisahat, moottorisa-
haketjut ym. pienkoneet, mopot ja mopoau-
tot, mönkijät. Mopoautojen kolarikorjaukset 
Sairaalantie 31, 29200 Harjavalta
044 972 6097
juhani.haviala@gmail.com

ma-pe 
klo 8-17

PARHAAT OSTOKSET
MATTILASTA HARJAVALLASTA

Markkinoiden 

ylivoimaisin 

hinta-laatusuhde! 

1095,-1095,-KIRAMIN KIRAMIN 
KYLPYTYNNYRITKYLPYTYNNYRIT
SYKSYN ERIKOISHINTAAN!SYKSYN ERIKOISHINTAAN!
Nopeat toimitukset!Nopeat toimitukset!

POLARIS POLARIS 
MÖNKIJÄTMÖNKIJÄT
ERIKOISHINTAAN!ERIKOISHINTAAN!
(Esittelykoneita)(Esittelykoneita)

MANKI MANKI 
MOPOMOPO

MAD CROC FATBIKE PYÖRÄ MAD CROC FATBIKE PYÖRÄ 
Joka sään ja vuodenajan pyörä, ei Joka sään ja vuodenajan pyörä, ei ainoastaan maastoon, ainoastaan maastoon, 
lumelle, hiekkarannalle vaan myös lumelle, hiekkarannalle vaan myös 
työmatka- ja hyötypyöräilyyntyömatka- ja hyötypyöräilyyn

499,-499,-

• Renkaat 26” x 4”
• Hi-Ten-teräsrunko
• Rungon koko: 18”
• Etu- ja takanapa: KT
• Vaihteet: 7, Shimano Acera
• Levyjarrut edessä ja takana
• Aluvanteet, koko 26”
• Kasettikeskiö
• Teräskammet
• Sporttiset lokasuojat
• Seisontatuki
• Heijastimet
• Rungolla 5 vuoden takuu, 

muilla osilla vuoden takuu

-10%-10%POLKUPYÖRÄT ALENNUKSELLAPOLKUPYÖRÄT ALENNUKSELLA
LASTEN-, NUORISO-, MIESTEN- 
JA NAISTENPYÖRIÄ SEKÄ 
SÄHKÖPYÖRIÄ YM. YM.

JopaJopa  
--50%50%

1-vaihteinen 1-vaihteinen 
alk alk 349,-349,-

Kodintekniikka Mattila
Siltakatu 2, Harjavalta, puhelin 02 674 3400, www.teknisetmattila.fi

JOS HALUAT  LISÄTIETOJA TUOTTEISTA,  SOITA 040 523 7008JOS HALUAT  LISÄTIETOJA TUOTTEISTA,  SOITA 040 523 7008

Ma-pe klo 9-17
Kuusiniementie 136, Harjavalta

040 635 3909 • junu@bikestoppi.fi 

Meiltä Tekniikan Maailman 
testin voittajamerkki 
Haibike!
Meiltä myös 
muut laatumerkit:
Boostbike, 
Staiger sinus, A2B, 
Winora ja BH.

Muista, että meillä voit huollattaa myös tavalliset polkupyörät!

Koirien oma
UIMALA

Kirsi Järvinen

0400 513 175

Ark. 10-20, la 10-16
Sookarintie 1, Luvia

Varaukset myös facebookissa

Oivallinen omatoiminen loma-, hiihto-, kokous-
ja leirikoulupaikka luonnon keskellä 

järven rannalla upeassa tunturimaisemassa,
ympärivuotiseen käyttöön.

Hinnat alkaen 360 €/viikko/ 4-henkeä
045 633 3388 tai 040 912 7299, 

reijo.hernesniemi@nic.fi  

www.myllyniemi.info

Soita ja kysy lisää!Soita ja kysy lisää!
Hannu 02 5336220 tai 
Riitta-Liisa 02 6741447

Ostosmatka Tallinnaan 16.-18.10.Ostosmatka Tallinnaan 16.-18.10.
Hotelli Tallink Spa, hHotelli Tallink Spa, hinta 220,-inta 220,-
KÄDENTAITOMESSUTKÄDENTAITOMESSUT, , 

Seinäjoki 3.10.2015Seinäjoki 3.10.2015

www.valtaliikenne.com

Koulutusohjelmat hyväksytty kuljettajien jatkokoulutukseen. ( ei tulityö)

Ajokorttiluokan C:stä CE:hen 
koulutus yhteistyössä Siltala Oy 

Taksinkuljettajien ammatti-
pätevyyskoulutus!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040 592 4455 tai 
timo.kallionpaa@adrkoulutus.com tai www.adrkoulutus.com

ADR-KOULUTUS TIMO KALLIONPAA OY
www.adrkoulutus.com

ADR-peruskurssit: ...................Huittinen ....... 17.-18.10. ja 24.10.
 Pori ................. 5.-6.9. ja 12.9.  

ADR- säilökurssit: ....................Huittinen ....... 31.8.-1.9., 26.-27.10.

ADR-räjähteille (E1) ................Huittinen ....... 2.9., 28.10.

ADR- radioaktiivisille (E7) ....Huittinen ....... 3.9., 29.10.

Yhdistetty täydennyskurssit   
 Huittinen ...15.-16.8., 27.-28.8., 19.-20.9., 28.-29.9., 9-.10.10., 22.-23.10.
 Pori ............2.-3.10.
 Kaarina ......25.-26.9.  

Täydennysperuskurssit                                                                
 Huittinen .. 15.8., 27.8.,19.9., 28.9., 9.10., 22.10. 
 Pori .......... 2.10.
 Kaarina ..... 25.9.    

Työturvallisuuskorttikoulutus ....Huittinen ............. 21.8., 18.9., 5.10.

Tieturva I –koulutus ......................Huittinen ............. 20.8., 17.9., 8.10.

Ennakoiva ajaminen ................... Huittinen ............. 13.9., 16.10 .

Turvallisuusneuvonantaja koulutus ... Huittinen ..... 14.-15.9.

Terveyttä Teille ...............................Huittinen ............. 12.10. 

Hätä ensiapu ....................................Huittinen ............. 23.9., 15.10.

Ensiapu (perusosa) .........................Huittinen ............. 29.8., 6.10.
Ensiapu (syventäväosa) ..................Huittinen ............. 19.9., 20.10.

Trukkikoulutus ...............................Huittinen ............. 5.9.

Ennakoiva-ajaminen .....................Huittinen ............. 13.9., 16.10.

Kuorman sidonta/Digipiirturi ....Huittinen ............. 10.10 .

Ennakoiva-ajaminen
Liikennetraktorin kuljettajille .....Huittinen ............. 23.9.    
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Painos: n. 20 000 kpl

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

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

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

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy, 
p. 0500 597 259 / Jarmo Virtanen
tai 050 401 4784 / Pirkko Maantila
bsmyynti@gmail.com
Aineisto tulee toimittaa ilmestymis-
päivää edeltävän viikon torstaina.

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

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori

Mediatiedot: www.turist.fi
Näköislehti: www.best1.fi

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Ilmoitushinnat alkaen 50 €!
Pyydä tarjous: 0500 597 259 tai 
jarmo@turist.fi

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

Bestseller 10/2015 aineistopäivät:
Valmistettavat ilmoitukset: 3.9. klo 16 men.
Painovalmiit ilmoitukset: 4.9. klo 16 men.

Seuraava BS Nackila ilmestyy 29.8.  
materiaalin toimitus viimeistään 22.8. 

Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksen 
hintaan.

9.9.
30.9.

14.10.
4.11.

25.11.
16.12.

Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia
Nakkila

Takaluukkukirppis/rom-
petori
22.8.2015 Pyssykankaan-
tie, Nakkila Storage. Kaik-
ki myyntipaikat ilmaisia.

Harjavalta

Kun käsky kävi
31.12.2015 asti Harjaval-
lan kaupunginkirjasto. 
Harjavaltalaisen sotave-
teraaniperinteen pysyvä 
näyttely. 

Mustan paperin maail-
ma – suomalaista siluet-
titaidetta
27.9.2015 asti Emil Ce-

dercreutzin museo. Kesä-
kauden päänäyttely

Valokuvan tanssi
27.9.2015 asti Emil Ceder-
creutzin museo. Vaihtuva 
näyttely

Sukellus Sibeliukseen
19.8.2015, Harjavallan 
kaupunginkirjasto. Musiik-
kitieteilijä, musiikkipedago-
gi Jaana Elonen avaa uusia 
ikkunoita kansallissäveltä-
jän tuotantoon. Tule tutus-
tumaan.

Kokemäki

Luo oma elämyksesi Sata-
kunnassa
10.8.-4.9.2015 Kokemäen 
kaupunginkirjasto.Näyttely.

Kokemäen iltatori
19.8. ja 26.8.2015 keski-
viikkoisin kello 15-18, Ko-
kemäki. Tervetuloa iltato-
riostoksille ja maistelemaan 
esim. maukkaita räiskäleitä 
keskiviikkoisin klo 15-18 
elokuun loppuun.

Pihakirppis
29.8.2015 klo 10-15 Rei-
nonkujalla. Useita myyjiä 
paikalla. Tervetuloa! 

Ulvila

Siivouspäivä
29.8.2015, kello 10-14 
puistot, Pori ja Ulvila
Kanna itsellesi turhat tava-
rat lähipuiston kirppista-
pahtumaan, myy ja kierrä 
ostamassa toisilta.

Sieniretki Kullaalle
12.9.2015, kello 8-13.30 
Metsäopiston ympäristö 
(Winnova), Pori, Ulvila. 
Retki on tarkoitettu aloit-
televille sienestäjille. Ennen 
metsään menoa käydään 
läpi ohjeet sienestäjälle.

Pori

Porin Kirjojen Yö
20.8.2015, klo 17-22 Porin 
kaupunginkirjasto. Porin 
ensimmäinen Kirjojen Yö 
tarjoaa runoutta, rakkautta 
ja rikoksia tummenevassa 
elokuun yössä.

Konserttimestareiden kir-
jastodialogi
20.8.2015, klo 21-21.30 
Porin kaupunginkirjasto, 
Pori. Kirjojen yö –tapah-
tuma

Kamari 2015
20.8.2015 klo 20. Porin 
kaupunginkirjaston aikuis-
ten kirjahalli.

Porin prikaatin vala ja 
vakuutus
21.8.2015, klo 10-16 Kir-
jurinluoto. Porin prikaatin 
heinäkuun 2015 saapumi-
serän varusmiehet vanno-
vat sotilasvalansa ja antavat 
sotilasvakuutuksensa.

Rakennuskulttuuritalo 
Toivon 20 vuotta
21.8.2015, klo 16- 23.30 
Rakennuskulttuuritalo Toi-
vo. Toivon 20-vuotisjuhla. 

Valtakunnan karaokemes-
tari 2015 semifi naali
21.-22.8.2015, klo 21 Yy-
terin Kylpylähotellin yöker-

hossa. Ohjelmamaksu 10 
€/ilta

Merilokki Open - tapah-
tuma
22.8.2015, klo 10 Marina 
Merilokki. Koko päivän ja 
illan esiintyjiä. Mm. Eino 
Grön, Elina Wallin juon-
taa. Makkaranpaistoa ja 
lettuja, kanoottiajelua…

Pori Folk
22.8.2015, klo 10-18.30 
Rakennuskulttuuritalo 
Toivon ja Korsmanin ta-
lon pihapiriissä.
klo 10-16 Pelimannisoitot
klo 10-16 Käsityötori
klo 17-18.30 Ehtookellot

TUOHITORI KIRPPIS
Suuri ja suosittu

Rängenkatu 2, Kokemäki
02 546 7227

 www.tuohitori.net

TULOSSA ROMPEPÄIVÄT
12.-13.9.2015

Varaa myyntipaikkasi ajoissa

NAKKILAN APTEEKKI 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTTÄRIVIIKOLLA 24. – 29.8 TARJOUKSESSA: 
Beko stong B12-vitamiini 100tabl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 18.40 
        (24.58) 

 

PALVELEMME  
Kesä-, heinä- ja elokuussa 
Ma – pe   8.30 - 17 
La     9 - 14 

a
  NAKKILAN APTEEKKI 
           Kauppatie 3 (ent. Nordea) 
           Puh. (02) 5319320 

-25% 

Nakkilan apteekki ”siin Nakkila kirko vaiheill” 
täyttää 90 vuotta! 

TERVETULOA KAKKUKAHVILLE 
to 27.8  klo 10 – 17. 

1
 

-2
Multivita Plus 200tabl. 
monivitamiini ja -hivenainevalmiste 

18.10  
      (22.73) 

Tiedätkö B12-vitamiinitasosi? 
Ke 26.8 mahdollisuus mittauttaa  
B12-vitamiini.  
Tarkemmat tiedot mittauksesta sekä 
 ajanvaraus p. 09 7738 6380 / BIOHIT 

Ti dä kö B12 i i

Ophtim Eye Hydra 20 x 0,5ml 
kostuttava, säilöntäaineeton silmätippa 
UUDELLEENSULJETTAVA PIPETTI! 

10.10 
     (12.62) 

Mainosjakelua Euraan
Haluamme yhteyttä urheiluseuraan, yhdistykseen, 
tai muuhun mainosjakeluista kiinnostuneeseen 
tahoon. Tarkoituksena olisi jakaa Bestseller-leh-
teä ja muita ilmaisjakeluita tarvittaessa viikonlop-
puisin Euran alueella. Jakelupalvelua hoidetaan 
nykyään Kiukaisten alueella.

Bestseller-lehti
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259

Eino Grön

Nakkilan naiset SuomiAreenalla
Suomi Areenalta Porin Käviksellä Heinäkuussa 
Nakkilan naiset  Maaret Naski (oik) ja  Maria Leh-
muskallio (kesk) JHL:n osastolla.  

Vapaaehtoinen siltamak-
su kerätään  Harjavallan 
jokisillalla Harjavallan 
markkinoiden yhteydes-

Siltamaksun kerääminen 
Harjavallan sillalla

sä lauantaina 29.8.2015. 
Keräyksen suorittaa 

Harjavallan Seudun Ke-
hitysvammaisten Tuki ry 

Akselintie 2, 29250 Nakkila, 
02 537 2131, 040 552 2984
nakkilan.laakintavoimistelu@dnainternet.net

• Eevan herkuille (Maistiaisia ja ohjeita)
• Kuntovälineisiin tutustumaan (Ohjausta)
• Kuntoa katsastamaan (Vapaaehtoista)
• Päivän tarjousostoksille 30% alennuksella

- 10 x kuntosalikortti
- 10 x ohjatut ryhmät

• Osallistumaan nimikilpailuun
- Lahjakortti palkintona

Tarvittaessa voit tilata kyydityksen 
puhelinnumerosta 040 55 22 984

Paas poiketen Kuusiston Kaijan luo 
Nakkilaan Akselintie1:een 

ma 7.9.2015 klo 9-12

Tervetuloa!
Tervetuloa!

Kokemäen jäähallikiin-
teistön nettihuutokaup-
pa päättyi maanantaina 
17.8. Viimeisen päivän 
aikana useita kymmeniä 

Kokemäen jäähalli 
huutokaupattiin

tuhansia noussut hinta-
tarjous päätyi 181 000 
euroon (alv 0 %). Huu-
toja jäähallista tehtiin 54 
kappaletta. 

Sairasloma on pidetty, 
vaikka toipuminen jatkuu...

Pianotunnit
jatkuvat!

Merja Matomäki
Eskolantie 8B, Nakkila

Soittele 0400 596 451

Lue veloituksetta netissä!
www.best1.fi
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SILTATIE 6, HARJAVALTA SILTATIE 6, HARJAVALTA 
(02) 674 2530(02) 674 2530

LLOOPPPPUUKKIIRRII!!
KESÄVAATTEITA KESÄVAATTEITA 

KIRPPISHINTAAN!KIRPPISHINTAAN!
Vielä reilut puolitoista viikkoa.Vielä reilut puolitoista viikkoa.

KAUPPIAS VAIHTUU!KAUPPIAS VAIHTUU!

Tervetuloa 

REILUILLE 

kaupoille!

Alennus Alennus 
kaikista kaikista 

tuotteista!tuotteista!

HUIPPUTARJOUS! HUIPPUTARJOUS! 

MACin miesten MACin miesten 

farkkujafarkkuja  

vainvain
  50,-50,-89,95  

nan taholta tehdä päätöksiä 
ja sitten, kun päätökset on 
tehty, siitä ilmoitetaan vain 
ilmoitusluonteisena asiana. 
Kaiken huippu on se miten 
kielteisesti suhtautuneisiin 
suhtaudutaan. Heidät lei-
mataan rasisteiksi, jotka ei-
vät välitä hätää kärsivistä ja 
ovatpa eräät jopa verranneet 
näitä tulevia turvapaikanha-
kijoita Ruotsiin sodanaika-
na turvaan vietyihin sota-
lapsiin. Se nyt on kuitenkin 
saletti, että jotain vahinkoa 
tästä aiheutuu, sillä muut-
taa kuka vain vieraaseen 
kulttuuriin tulee ongelmia. 
Ensinnäkin rauhallinen taa-
jama saattaa muuttua rau-
hattomaksi ja pahinta mikä 
saattaa olla seurauksena, on 
se pelko, jota ainakin van-
hemmat ihmiset kokevat. 
Eihän kaupunginhallituk-
sen puheenjohtajan, kuten 
ei myöskään kaupunginjoh-
taja Jaana Karrimaan, joka 
toivotti jopa nämä pakolai-
set tervetulleeksi, tarvitse 
asua näiden monikulttuuris-
ten naapurina, mutta moni 
muu tavallinen kuntalainen 
joutuu, ja se jos mikä, ei luo 
sitä turvallisuutta johon ol-
laan totuttu.

Ossi Qvist 

TEHDÄÄN 
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autostaTili- ja Toimistopalvelu

SATA - EURO Ay
Pirkkalantie 34, Harjavalta
050 369 6237(02) 674 2072

info@sataeuro.fi

€
Tilitoimistot

**********Meillä Meillä PALVELLAAN **********

Lakiasiaintoimisto

Varatuomari Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

(02) 641 0310, 040 548 6900 
kari.pessi@pp.inet.fi

www.karipessi.fi
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

Kuukausihinnat: 
1 palsta x 30mm: 35€, 
1 palsta x 20 mm: 25€, 
2 palsta x 30 mm: 60€   

Hintoihin lisätään alv 24% 

Hautauspalvelut
EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

HAJOTTAMO
                                    .com
Nakkila, p. (02) 537 3423

Jakelupalvelua
Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/Covire Oy

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot

Polttopuuta
Polttopuiden tekoa
Asiakkaan tarpeista asiak-
kaan kotona Pilke Master 36 
-koneella. Ei matkakuluja.
Myös pienet erät.
Jalkapatikka Oy, 0400 484 114

TUOHITORI
KIRPPIS

Rängenkatu 2, Kokemäki
Suuri, siisti ja suosittu

02 546 7227
 www.tuohitori.net

Kirpputorit

Lounasravintola

Lounas ark. 10.30-14
Pitopalvelua!

Huovinkatu 2, Harjavalta
040 931 1200

Taina Ijäs
Jalkahoidon ammattitutkinnon 

suorittanut sosionomi
040 411 7009, 

kiinteistohuolto@hotmail.fi

Jalkojen hoito
Myös kotikäynnit

Jalkojen hoitoa

ASIAA LÄÄKÄRILLE?
Gynekologinen tutkimus, 

gynekologinen UÄ, luomen-
poistot, ajokorttitodistus, 

muut yleislääkärin palvelut, 
kysy lisää.

Vastaanotot 2-4 x / kk
Ajanvaraus  
ma-pe klo 9-12
044 058 6363
Kauppatie 3
Nakkilan fysioterapia

Lääkäripalvelut

BESTSELLER-LEHDEN ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄT:
Valmistettavat edellisen viikon torstaina klo 16 mennessä
Painovalmiit edellisen viikon perjantaina klo 16 mennessä

Maalari roiskii

mik
utta joho

Missä on suomalaisten kun-
tien itsemääräämisoikeus? 
Sitä ei taida ollakaan, sillä 
ainakin Harjavalta on täl-
lä hetkellä oiva esimerk-
ki sen olemattomuudesta. 
Ken kuuntelee uutisia, kuu-
lee sieltä myös asioista, jot-
ka saavat tavallisen ihmisen 
ihokarvat nousemaan. Itse 
kuulin uutisen, jossa kerrot-
tiin harjavaltalaisen kulttuu-
rielämän muuttuvan moni-
kulttuuriseksi. 

Nykyään on pääkaupunki-
seudulta ohjailtu meitä maa-
laisjuntteja harrastamaan 
ja suosimaan monikulttuu-
ria, ja nyt saamme tuta tätä 
kulttuuria. Maailma muut-
tuu ja sen myötä myös ih-
misen elämä. Näin ovat 
myös päättäneet Suomen 
Punaisen Ristin edustajat, 
suunnitellessaan pakolais-
keskusta Harjavallan Sata-
linnaan. Tiedottamisessa he 
ovat olleet hyvin vaitonaisia 
ja itsekin sain kuulla asiasta 
vasta uutislähetyksessä. Sii-
nä kerrottiin, että Satalinnan 
sairaalaan sijoitetaan 260 
turvapaikanhakijaa ja mikä 
ihmeellisintä oli se, etteivät 
asiasta tienneet edes kau-
pungin päättäjät, saati sitten 
muut silmää tekevät. Tava-
tessani Harjavallan torilla 

kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajan Markku Rau-
dan hän tosin kertoi, että 
joitain huhuja olisi kesällä 
hänen korviinsa kantautu-
nut, mutta sen enempää ei 
hänkään siitä sanonut tietä-
vänsä. 

Huhuja on minullekin vä-
hän väliä kerrottu ja olihan 
eräs porilainen liikemieskin 
muutama vuosi sitten val-
mis ostamaan Satalinnan 
sairaalan kiinteistön perus-
taakseen sinne pakolaiskes-
kuksen. Sillä kertaa hänen 
aikomuksensa jäi silleen, 
mutta nyt kun pakolaisia 
tulee maahamme ovista ja 
ikkunoista on tilanne toi-
nen. Ilman kuntalaiskysely-
jä ”uudisasukkaat” aiotaan 
majoittaa kahteen sairaalan 
kerrokseen ja hyödyn täs-
tä majoituksesta taitaa tällä 
kertaa kerätä sairaalan kiin-
teistöt nykyään omistava lii-
kemies. 

Yksi asia mikä itseäni 
kummastuttaa on se tapa, 
jolla tätä asiaa on Punai-
sen Ristin taholta hoidettu. 
Onko niin, ettei lähiseudun 
asukkaille, kuten Pirilän ky-
läläisille ole tarvinnut in-
formoida, eikä heillä ole 
mitään sananvaltaa asias-
sa. Voidaanko yhteiskun-
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Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

VANHA

Harjavallan kaupungil-
la on Suvannontien ase-
makaava-alueella vii-
si rantaan ra joittuvaa 
omakotitonttia, kunnal-
listekniikka on suun-
niteltu rakennettavak-
si syksyn 2015 aikana. 
Tonteille pääsee raken-
tamaan viimeistään ke-
väällä 2016. Omaran-
taisista tonteista on ollut 

Suvannontien rantatonttien myynti

kysyntää sen verran, että 
ne esitetään myytäväk-
si ostajien tekemien 
tarjousten perusteella. 
Myyntitavaksi on suun-
niteltu nettihuutokaup-
paa. Kaupunginhallitus 
on päättänyt, että Va-
rekselan 352 kaupun-
ginosan korttelissa 5 
sijaitsevien rantaan ra-
joittuvien erillispien-

talotonttien myynti to-
teutetaan, jolloin tontit 
laitetaan yksi kerrallaan 
myyntiin. Myyntiehto 
sisältää rakentamisvel-
voitteen kolmessa vuo-
dessa. Huutokaupassa 
otetaan huomioon vain 
valtuuston hyväksymän 
pohjahinnan ylittävät 
tarjoukset ja kukin tont-
ti myydään eniten tar-

Omakotitontti, Kokemäenjoen rantaa 80 m niemenkärjessä, Harjavalta. Ei vielä tarjouksia. Lähtöhinta: 75000 euroa. Huuto-
kauppa päättyy maanantaina 24.8.2015 klo 19, seuraava tontti siitä viikon päästä, joten aikaa tarjouksen tekoon vielä on. 

jonneelle. Kaupunki on 
laittanut tonteille hyvin 
korkean pohjahinnan, 
jolloin lehden painoon 
mennessä ei ole tullut 
yhtään tarjousta, jos ei 
ole kilpailua, mikä tä-
män netti huutokaupan 
tarkoitus on.

J Virtanen

PÄÄKIRJOITUS

Pakolaisille vastaanottokeskus Satalinnaan

Punainen Risti perustaa vastaanottokeskuksen Harjavaltaan, Satalin-
nan sairaalaan. Vastaanottokeskus perustetaan sairaalan 3. ja 4. kerrok-
seen, jonne voidaan majoittaa 260 turvapaikanhakijaa.

Maahantulijat asuvat siellä sen ajan, jonka heidän turvapaikka asiansa 
käsittely kestää, eli käytännössä 1-2 vuotta. Osa palautetaan kotimaihin-
sa ja osalle järjestetään Suomesta asuinpaikka, niihin kuntiin, mitkä ovat 
lupautuneet ottamaan pakolaisia. Satakunnassa ei taida olla montaakaan 
kuntaa, millä olisi myönteiset päätökset asian suhteen. Keskus huolehtii 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, majoituksesta, palveluista ja odo-
tusaikaa tukevista toiminnoista. Turvapaikanhakijoille järjestetään työ- ja 
opintotoimintaa sekä lapsille mahdollisuus koulunkäyntiin. 

Ensimmäiset asukkaat voivat muuttaa Satalinnan sairaalan tiloihin Syys-
kuussa. Vastaanottokeskukseen palkataan johtaja, sosiaalityöntekijä, ter-
veydenhoitaja, toimistosihteeri sekä 6-10 ohjaajaa. Vastaanottokeskus 
käyttää paikallisia kuljetus-, elintarvike-, turvallisuus- ja siivouspalve-
luita. Vastaanottokeskusta käytännössä pyörittää Suomen Punainen Risti.

Harjavallan kaupunginjohtaja Karrimaa kertoo Harjavallan neuvotelleen 
pakolaiskeskusasiasta elokuussa TE-keskuksen ja Punaisen Ristin kans-
sa. Tuolloin todettiin, ettei Satakuntaan tarvita uusia tiloja pakolaisille, 
vaan pikemminkin on syytä kehittää jo olemassa olevia tiloja.

Periaatteessa Harjavallan kaupungin suostumusta ei tarvita pakolaiskes-
kuksen sijoittamiseen Satalinnaan. Yleensä kuitenkin sijoituspaikkakun-
nan kanssa sentään keskustellaan ja etsitään yhteinen näkemys hank-
keesta. Tärkeää on myös kunnan tai kaupungin päättäjien myönteinen 
suhtautuminen keskuksen perustamiseen. Harjavallan kaupungin elimis-
sä ei ole kuitenkaan käsitelty ko. asiaa.

Ilmainen terveyden- ja hammashoito sekä hyvät sosiaalituet houkutte-
levat maahanmuuttajia jäämään sosiaaliturvan varassa eläviksi. Rikolli-
suus kasvaa ja turvallisuuden tunne vähenee, lähiseudulla pelko kasvaa, 
ihmisillä ei ole turvaa. Paljon riippuu siitä myös, minkä ikäisiä turvapai-
kanhakijat ovat. Vaikka vastaanottokeskus on Harjavallassa, niin Nak-
kilassakin ollaan huolestuneita asiasta. Ihmiset ovat huolissaan kiinteis-
töjen arvosta, tulevista remonteista, mitä tehdä tulevaisuudelle. SK:n 
gallupkyselyssä tulevan keskuksen puolesta äänesti 56 %, ottaen huomi-
oon sen, että siihen vastasivat kaikkialta Satakunnasta olevat, myös ne 
joilla ei ole paljonkaan huolestumisen aihetta asiaan.

Ruotsi on hyvä esimerkki, Haluammeko mellakat ja uskontoryhmien vä-
liset sodat myös koti-Suomeen, siellä poliisitkaan eivät uskalla mennä 
partioreissulle määrättyihin kaupungin osiin. Entä muu mahdollinen ri-
kollisuus?

Maahanmuuttoviraston mukaan hakijamäärät tulevat kasvamaan reilusti 
tänä vuonna. Hakijamäärä on ylittänyt 5 000 vain vuonna 2009 (5 988). 
Viime vuonna turvapaikkaa haki 3 651 henkilöä. Valtion Talousarviossa 
2015 kulut on arvioitu lähelle 26 milj. €, 2014 arviossa yli 30 milj.euroa, 
sekä vuonna 2013 on käytetty yli 35 milj. euroa. Tänä vuonna pakolai-
sia on tulossa puolet enemmän, niin jotain pitää tehdä, että kustannukset 
pienenee roimasti.

Miinuksena kaupungin tiedottamisesta tässä asi-
assa on, että tiedotustilaisuuksia järjestetään vas-
ta nyt, eikä kerrota kaikille kaupunkilaisille, eikä 
naapurikuntalaisille, joita asia myös koskettaa. Ti-
laisuudet ovat 20.8. Kaupungintalolla, sekä 30.9. 
Satalinnassa, molemmat tilaisuudet alkavat klo 
18.00. Siellä voi tehdä kysymyksiä kaupungin ja 
SPR:n edustajille.

J Virtanen

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Avoinna la klo 10-14

Huom! Lauantaina 5.9. 
myymälä on suljettu!

Tosi penkkiurheijoita, 
perslihakset kovilla
Yhteensä 100 vuoden 
kisamatkat, 50-luvulta 
alkaen herrat Arvo Kar-
hapää (Vantaa) ja Pauli 
Saarnisto (Vaasa) ovat 
kiertäneet Kalevan Ki-
soja, muutamia pois-
jääntejä matkan var-
relta on tullut, kun on 
ollut ylitsepääsemättö-
miä esteitä. Porin Ka-

levan Kisoissakin he 
olivat perseet paukku-
en katsomossa torstais-
ta sunnuntaihin, aamus-
ta alkaen, tuli katsottua 
kaikki alkukilpailutkin.

Herroja on yhdistä-
nyt vuosien ajoilta sama 
työnantaja, Tukkukaup-
pojen Oy, jossa he ovat 
tehneet elämäntyön-

sä kiertävinä myynti-
miehinä. Arvo on myös 
kiinnostunut hiihdon 
SM-kisoista, joita hän 
on käynyt seuraamassa 
70-luvulta alkaen, sekä 
lisäksi hän on harras-
tanut veteraaniurheilua 
kestävyyslajeissa aina 
EM-kisoja myöten. Hän 
on myös HJK:n futis-

kannattaja ja on vuosien 
aikana kiertänyt paljon 
vierasotteluissa ja katso-
nut kaikki kotiottelut. 

Seuraava yhteinen ki-
samatka on syyskuussa, 
reissu Tukholmaan, mis-
sä kaverukset kohtaavat 
Suomi-Ruotsi maaotte-
lussa, ”Finnkamppen”, 
siellä se urheilutunnelma 
on katossa, hampaat kirs-
kuen. DonPauli kertoi en-
simmäisen kerran olleen 
vuosi 1953, kun hänet oli 
viety maaotteluun, siel-
tä alkaen se kipinä urhei-
luun lienee peräisin. 

Tässä heiltä vanhem-
pien neuvoja uusille tu-
leville urheilumenesty-
jille: ”Yleisurheilussa 
vain pitää reenata ei tule 
tuloksia jos on kännykkä 
käsissä ja verkkareiden 
vaihtamista kentällä. 
Olemme yleisurheilussa, 
lukuun ottamatta Teroa 
ja Anttia, suon pohjassa, 
koska alkaa suolla yleis-
urheilu, sitä on jo jalka-
pallossa. Uskoa tulevai-
suuteen ja yleisurheilun 
johto vaihtoon ja nope-
aan”, ohjeistavat Arvo 
ja Pauli.

J Virtanen

Harjavallan torilla perjantaina 21.8. klo 10-12
Ulvilan torilla tiistaina 25.8. klo 16-18
Nakkilan torilla keskiviikkona 26.8 klo 10-12 

Tarjoilu tapahtuu Kikka Heinosen kioskivaunusta

Tule turisemaan ja tuo mielipiteesi lehden juttuihin!

BESTSELLER-LEHTI TARJOAA PERINTEISET BESTSELLER-LEHTI TARJOAA PERINTEISET 
LETTU-KAHVIT ILMOITTAJILLEEN JA LUKIJOILLEENLETTU-KAHVIT ILMOITTAJILLEEN JA LUKIJOILLEEN

a

DonPauli vasemmalla ja Arska oikealla.
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Rakentajat ja remontoijat huomio! Rakentajan palstalta löytyy apu pieniin ja suuriin töihin!

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

045 673 2373, Nakkila
   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

Sat-Electric Oy
 p. (02) 54 64 048, Kokemäki 
Sähkösuunnittelu ja -asennukset, 
keskusvalmistus ja tarvikemyynti

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

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

Ahokannas Oy
0500 124 420

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079

* LVI-myymälä
* LVI-asennukset ja -huollot

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

T:mi Rami Salo
Uudis- ja Korjausrakentaminen
Pesuhuoneremontit/ 
Vesieristykset
Korventie 3, Nakkila
0500 427 930
(02) 537 3864

rami.salo@netti.fi 

Rakentajan palstan 
kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€.  020 447 64 0 

020 447 64 0

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

2 palstaa x30 mm: 60€.
 Hintoihin lisät. alv 24%. 

Petteri Granö, p. 044 028 5295

  PEPEN
MAALAUS

KAIKKI MAALAUS- JA 
RAKENNUSALAN TYÖT

Sorvaajantie 6
28800 Pori

Myynti: 0500 597 259 
tai 050 401 4784

JKS Rakentajat Oy 
Ammattitaitoista rakennus-

palvelua  Harjavalta 

KIMMO, p. 0400 598 197 
kimmo.jksrakentajatoy@gmail.com 

JANI, p. 0400 951 703 
jani.jksrakentajatoy@gmail.com

Miehet ja Rouva Fox 
alle 35-vuotiaana: Aina 
tutka päällä. Komistuk-
set kyllä huomataan. 
Flirtin jalo taito hans-
kassa ja aina kohti uusia 
huimia seikkailuja.

Miehet ja rouva Fox 
yli 45-vuotiaana: Juu 
tarvitaan raavasta fyy-
sistä voimaa vaativis-
sa tilanteissa, muutoin 
ei havaintoja. Huo-
mio keskittyy pääosin 
omaan heimoon eli nai-
siin. Naisten kanssa 
vaan on niin paljon hel-
pompaa ja mukavam-
paa, puhutaan nääs sa-
maa kieltä.

Meikkipussi alle 35-v: 
Metrin mittainen ja kaik-
ki mahdolliset kohotta-
vat, kutistavat ja liftaavat 

Mikä on muuttunut
Rouva Fox pohdiskelee tässä elämää ennen 
35-vuotissynttäreitään ja nykyistä elämää yli 45-vuotiaan, 
niin mikä on muuttunut?

voiteet käytössä. 
Meikkipussi yli 45-v: 

Pääosin hukassa. Yksi 
ripsari ja sekin kuivu-
nut. Perusvoide joka 
sopii kaikkiin tilantei-
siin, niin nassuun kuin 
jalkapohjiinkin. Liftaa-
va/kiinteyttävä ei autta-
nut, joten turha yrittää 
enää. Erittäin vapautta-
vaa vaan olla sitä mitä 
on.

Naisten kanssa alle 
35-v: No jos miehillä 
on kilpavarustelu auto-
jen suhteen niin naisil-
la on ulkonäkövertailu-
kisat. Pääosin vihollisia 
naiset siis keskenään.

Naisten kanssa yli 45-
v: Yhteiset viholliset, 
miehet. Yhteinen vah-
vuus, me naiset. Mitä-

hän me vielä saamme-
kaan yhdessä aikaiseksi 
ihanaiset.

Työ alle 35-v: Pakko 
tehdä jotta voi kattaa 
hillumiset, bilettämi-
set ja kaiken maailman 
kaunistukset. 

Työ yli 45-v: Tässä 
kohtaa iskee Maslovin 
tarvehierarkia pahas-
ti pöydälle ja henkiset 
arvot kukoistavat. Työ 
on elämä ja sisältö. Jos 
näin ei ole niin viimeis-
tään harrastusten tulee 
tukea rouvan henkistä 
kehitystä.

Vapaa-aika alle 
35-vuotiaalla rouva Fo-
xilla: Mielellään ihan 
koko ajan, mutta kun 
nää ruuhkavuodet puk-
kaa päälle. Vielä on vir-

taa jäljellä.
Vapaa-aika yli 

45-vuotiaalla rouva 
Foxilla: Melkein pyhä 
asia. Mulle kuuluu mun 
omat harastukseni ja 
niistä ei tingitä enää. 
Tosin vähän vähempi-
kin riittää ja viikonlop-
puvapaita ei enää tar-
vita siinä määrin kuin 
ennen. 

Vaatekaapin korko-
kenkäosasto on ka-
ventunut 20 parilla. 
Lähtökohtaisesti siel-
lä nököttää kaksi paria 
järkeviä korkkareita ja 
nekin mustia. Seeprat ja 
kaikenkirjavat korkka-
rit ovat saaneet väistyä. 
Niin nyt on kenkäkaap-
pi täynnä tennareita ja 
lenkkareita. Juu näin se 

vaan on!
Näin Rouva näitä asi-

oita pohtii. Älkää nyt 
suinkaan keski-ikäiset 
naiset masentuko näistä 
pohdinnoistani. Puuma-
vuodet ovat vasta edes-

sä ja kukaan ei voi tie-
tää miten rouvakin tästä 
vielä villiintyy. Jos näin 
käy, niin siitä kuulette 
siten myöhemmin.

Rouva Fox

Jartin Jurinat

Nordean uusi konser-
nijohtaja: Vien pank-
kia eteenpäin
”Kyll häne pitäs palat 
alkuruutu, ennenku 
mene etiäpäi”

Teemu avautuu 
koirastaan joka on 
homo
”Viell koiraki, viel 
avio-ooki menos?”

90-vuotias sankari 
pelasti vaimonsa – 
haki palavasta talosta
”Siin oll oike seniori-
sankari, mitali viel”

Sydäntäsärkevä 
näky: Orpo sarvikuo-
no luuli autoa äidik-
seen
”Ei siin paljo ero tai 
roll, jos äit kävele neli-
kontin”

Suomalainen NHL-
tähti teki avioehdon!
”Suure seteli, ne pitkä 
mult saa, lauletti lau-
lussaki”

Karannut kilpikonna 
kipitti päivässä 800 
metriä
”Tais men oike karkaa-
mal, ko nii pitkäll men”

Rovaniemen putkat 
menivät ihan tuk-
koon ihmisistä
”Oliks oike rovanieme 
markkina?”

Munax Oy laajentaa 
tuotantotilojaan Lai-
tilassa
”Munill o kysyntä, ko 
oike laajenneta”

Maratoonari Henri 
Mannio: ”Viimeisellä 
kympillä isken”
”Suuret sanat ne o en-
nenki oll syypä juoksu”

Kettukylän asu-
kit saavat sydämen 
pamppailemaan
”Siell o paljo ketui, ko 
vaikutta oike syräme”

Mikä määrä hiusten-
lähtöä on normaalia?
”Kaikk o liika, sano 
mumm, ko papa tukka 
ajeli”

Avoimet Haka 
pariboccia  kilpailut 
Harjavallassa
Ensi torstaina 20.8. 
Harjavallan Haka jär-
jestää avoimet kansal-
liset HAKA pariboc-
ciakilpailut Honkalan 
kentällä. Kilpailuun on 
saapumassa yhdeksän 
naisparia ja yleiseen 
sarjaan 27 paria.

Naiset käyvät yksin-
kertaisen pelin suoraan 
fi naalina pelaten kah-
della eri kentällä. Nais-
ten sarjassa on useampia 
SM-tasollakin menesty-
neitä henkilöitä, kauim-
paa tulevat Vantaan In-
validien ja Nokian sekä 
Uudenkaupungin yh-
distysten edustajat. Lä-
hialueen pelaajia osal-
listuu Harjavallasta, 
HaKa:sta, Harjavallan 
Eläkkeensaajista, Kiu-

kaisten Eläkkeensaajien 
ja Kiukainen – Panelia 
– Invalidien pari. Po-
rista ja Ulvilasta saapuu 
tasaväkisiä pelaajia. 

Yleisessä sarjassa on 
mukana osallistujia Uu-
destakaupungista, Eu-
rasta, Lapista/Raumal-
ta ja Eurajoelta. Porista 
kolmesta eri yhdistyk-
sestä mm. AVH-ker-
hosta, Pomarkusta, 
Kyläsaaresta Rohean 
pariskunta. Akaan Seu-
dun Invalidit. Mel-
koinen joukko ylei-
sen sarjan pelaajista 
on menestynyt hyvin 
SM-tasolla. Harjaval-
lasta on mukana Eläk-
keensaajista yksi pari ja 
HaKa:sta 4 paria. Ylei-
sen sarjan pelit pelataan 

ensin kolmena eri alku-
lohkona, joista kustakin 
kolme parasta pääsee fi -
naaliin. 

Kilpailu kestää pitkän 
päivän. Naisten pelit 
päättynevät noin kello 
17 ja yleisen sarjan pe-
lit arviolta noin kello 
18.30. Sekä naisten että 
yleisessä sarjassa mo-
lemmissa neljä parasta 
paria palkitaan. Järjes-
tävän seuran, Harjaval-
lan Hakan on tarkoi-
tus järjestää nämä kisat 
myös jatkossa ja aina 
elokuussa. Ensi kesä-
nä kilpailua kehitetään 
edelleen ja luvassa on 
käyttää Pykilän muisto-
kisojen titteliä.

Savusaunan entinen 
haapapuusta tehty pä-
rekatto kesti 15 vuotta. 
Sateet haittasivat uuden 
mänty- ja haapapuus-
ta tehtävän katon töitä, 
mutta isolla talkooporu-
kalla kuitenkin homma 
saatiin kuntoon. Nakki-
la Seuran puheenjohta-
ja Hannu Ranne kertoi, 

että päreet oli itse tehty-
jä ja katto tervataan eri-
koissekoituksella vielä 
myöhemmin, kun saa-
daan Tappuri-tapahtuma 
vietettyä. 

Hän kertoi myös, että 
museo on auki kesäsun-
nuntaisin kello 13-15 
sekä tilauksesta myös 
muuna aikana. Viran-

Nakkilan Museon savu-
saunaan uudet päreet

omaisten tarkastus by-
rokratiaan hän ei ollut 
lainkaan tyytyväinen, 
sillä kun järjestetään jo-
kavuotisia tapahtumia, 
niin aina joku viran-
omainen haluaa päteä 
muita enemmän.

J Virtanen
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Nakkila Storage tarjoaa turvallisia, äskettäin remontoituja erikokoisia ja eri 

tarpeisiin sopivia lämpimiä ja kylmiä tiloja yrittäjille, karavaanareille, autohar-

rastajille, veneilijöille, tee se itse -asiakkaille sekä muille säilytys- ja toimitiloja 

tarvitseville ja niiden käyttäjille. 

Nakkila Storage  
– mahdollisuudet vaikka mihin

N
O

 4
7,

5 
x 

35

N
O

 3
5 

x 
35

(VSS) LJH

SOS.TILA

20m2

17,5m215m215m215m212,5m212,5m210m210m2

5m2 5m2 5m2 5m2 5m2 5m2 5m2 5m2

7,5m2 7,5m2 7,5m2 7,5m2 7,5m2 7,5m2 7,5m2 7,5m2

Mittava, 18 000 m2:n asfaltti-
alue erilaisiin tapahtumiin.

Isommatkin veneet sopivat 
meille.

Hallit B4 – B9 vuokrausta ja säilytystä varten, esim. autoharrastajille. 

Halli A2 lämpimät pienvarastot 2,5 m2 välein.

Erikokoisia halleja säilytystä ja 
vuokrausta varten.

Puh. 0500 316 194 | www.nakkilastorage.fi

Pyssykankaantie 171, 29270 Hormisto (Nakkila) 

Stand up –koomikko 
Sami Hedberg vieraili 
Porin torilla ja paikal-
lisilla grilleillä 30.7. 
Hedbergin Porin vie-
railu liittyy teeveessä 
Jimillä keväällä 2016 
alkavaan ohjelma ni-
meltä Grillit huurussa. 
Kuvaukset tehdään ke-
sällä 2015 ja luvassa on 
lämpimän humoristi-
nen matka suomalaisil-
le grilleille Samin joh-
dattamana. Ohjelmassa 
seurataan Hedberg 365 
stand up -kiertuetta ja 
matkalla etsitään kul-

Grillit huurussa ja 
nauru herkässä 

loisenkin keikkakau-
pungin paras grilli, 
kokkaillaan, nauretaan 
ja nauratetaan sekä tu-
tustutaan paikallisuu-
teen ja paikallisiin ih-
misiin.

Jokaisessa jaksossa 
nähdään Samin tutus-
tuminen kaupunkiin ja 
sen asukkaisiin ja eri-
tyisesti eri grillien eri-
koisuuksiin. Kaikista 
kohtaamistaan grilleistä 
Sami valitsee sen, min-
kä annokset häntä eni-
ten miellyttävät. Par-
haaksi rankkaamaansa 

paikkaan Sami tekee 
uuden vierailun ja listal-
le suunnitellaan hänen 
nimikkoannoksensa, 
yhdessä grilliomista-
jan kanssa. Ohjelmassa 
seurataan myös Samin 
valmistautumista illan 
stand up -keikkaan ja 
sen viimeisiin minuut-
teihin. Keikalta valit-
tujen vieraiden kans-
sa Sami lähtee lopuksi 
maistamaan tuoretta ni-
mikkoannostaan paikal-
liselle grillille.

J Virtanen

Grilliruoka maistui Sami Hedbergille Porissa.

Rikosuhripäivystys laa-
jenee Pyhäjärviseudul-
la loppuvuodeksi niin, 
että Euraan, Säkylään 
ja Köyliöön tulee sään-
nöllinen päivystysaika, 
jolloin apua saa ilman 
ajanvarausta. Päivystys-
tä voidaan hoitaa laa-
jennettuna ainakin lop-
puvuosi. Eniten sitä 

Euraan, Säkylään 
ja Köyliöön 
rikosuhripäivystys

tarvitsevat väkivallan 
uhrit.

Rikosuhripäivystyk-
sen yhdyshenkilö Heidi 
Väkiparta toivoo, että 
elokuussa alkavalla kou-
lutuksella saataisiin työ-
hön lisää tukihenkilöitä. 

Lähde:ASK 18.8.

Sunnuntaista alkaen nii-
tä on taas saanut eli pe-
rinteistä satakuntalaista 
syysherkkua nahkiais-
ta. Nahkiaiset ovat rau-
hoitettuja 1. huhtikuu-
ta – 15. elokuuta, joten 
nahkiaispyynti käyn-
nistyi heti sunnuntaina 
puolenyön jälkeen.

Nakkilan Nahkiais-
paistamon Mika Vilpo-
sen mukaan ensimmäiset 
saaliit Kokemäenjoessa 

Nahkiais-
kaudesta 
tulossa hyvä

ovat olleet lupauksia an-
tavia.

Tällainen kostea kesä 
on nahkiaisille hyvä, sil-
lä joet ovat hyvässä ve-
dessä. Edelliset kesät 
ovat olleet kuivia, min-
kä vuoksi  emme ole 
ensimmäisenä päivänä 
saaneet nahkiaisia uunin 
ritilälle lainkaan.

J Virtanen

Kilpailujen parasta antia 
oli Miesten Keihäs, 1) 
Antti Ruuskanen Piela-
vSa 88,98, uudella Pie-
laveden ennätyksellä. 2) 
Tero Pitkämäki Seinä-
jSU 87,82, molemmat 
maailmanluokan tulok-
silla. 

Kalevan Kisat Porissa

Myös Naisten Seiväs 1) 
Minna Nikkanen SomE 
456, uudella Suomen en-
nätyksellä, jota hän pa-
ransi vielä myöhemmin 
lukemiin 460. Myös nais-
ten pitkänmatkan juoksut 
olivat mielenkiintoisia 
kamppailuja.

Miehet, Moukari: 1) 
David Söderberg IFVom 
74,68 (kkk), 2) Tuo-
mas Seppänen Noorm-
No 73,95, M. 400 m: 1) 
Jani Koskela TampPy 
47,85, 2) Matti Välimä-
ki NoormNo 48,00, 10) 
Juho Vanhala HarjavJy 
49,55,

Naiset, 100 m aj Lop-
pukilpailu: (+0,9): 1) 
Nooralotta Neziri TuUL 
13,08, 2) Matilda Bog-
danoff HIFK 13,30 N. 
100 m (+0,5 m/s): 1) 
Hanna-Maari Latva-
la JyväskKU 11,70, 2) 
Milja Thureson Tur-
To 11,78, 3) Nooralotta 

Neziri TuUL 11,79, N. 
7-ottelu Lopputulokset 
1) Jutta Heikkinen Jo-
ensKa 5618, 2) Hert-
ta Heikkinen JoensKa 
5554, 9) Martta Rautala 
KiukKi 4894, N Kuula 
Loppukilpailu: 1) Sanna 
Kämäräinen LapinlVe 
15,70, 10) Katariina 
Valla NakkVire 

Pekingin koneeseen 
tulivat valituiksi alueel-
tamme Nooralotta Nezi-
ri ja Tuomas Seppänen, 
tilastotulosten mukaan, 
toivotetaan molemmille 
tzemppiä kisoissa.

J Virtanen
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KotiapuKotiapu

050 301 2303050 301 2303

Kotiaputyöt Kotiaputyöt 

tehokkaasti ja tehokkaasti ja 
edullisestiedullisesti

 Vanhusten avustus  Kuljetuspalvelut
 Kodin korjaus- ja maalaustyöt

 Puutarhatyöt  Siivoustyöt
 Muuttoapu  ym. ym.

 Pori  Ulvila  Luvia  Nakkila  Harjavalta 
 Eura  Eurajoki  Rauma

Tarjous syyskuun loppuun asti 20 €/tunti!

Bestseller-lehden ja Val-
taliikenne Brunnilan 
yhdessä järjestämä lu-
kijamatka Kauhajoen 
Ruokamessuille on saa-
nut lukijat innostumaan. 

Matka on loppuun-
myyty ja liikkeelle läh-
detään suunniteltua 
isommalla joukolla lau-
antaina 5. syyskuuta Ko-
kemäen linja-autoase-

Lukijamatka 
Kauhajoen Ruokamessuille

malta kello 6.30.
Matkalle ilmoittautu-

neet voivat nousta kyy-
tiin myös reitin varrelta: 
Harjavallasta (linja-
auto asema) klo 6.50, 
Nakkilasta (valtatie kak-
kosen pikavuoropysäk-
ki) klo 7.00 ja Ulvilasta 
(valtatie kakkosen pika-
vuoropysäkki) klo 7.10. 
Matkan varrelta kyy-

tiin nousevien kannattaa 
huomioida, että edellä 
mainitut ajat ovat viit-
teellisiä.

Vinkkejä ja 
makuelämyksiä
Kauhajoen Ruokames-
suilla juhlitaan lähiruo-
an juhlaa jo 25. kerran. 
Hämes-Havusen histori-

allisessa pihapiirissä voi 
kokea unohtumattomia 
makuelämyksiä ja löy-
tää uusia vinkkejä omaan 
ruokapöytään. Messukä-
vijälle on tarjolla moni-
puolista ohjelmaa, aitoja 
makuja ja ruokavinkkejä. 
Reilut 150 näytteilleaset-
tajaa esittelee, maistattaa 
ja myy tuotteitaan mes-
suvieraille.

MATKALLE ILMOITTAUTUNEET VOIVAT 
NOUSTA KYYTIIN MYÖS REITIN VARRELTA:
LÄHTÖ: Kokemäeltä (linja-autoasema), klo 6.30.
Harjavallasta (linja-auto asema) noin klo 6.50, 
Nakkilasta (valtatie kakkosen pikavuoropysäkki) noin klo 7.00 
Ulvilasta (valtatie kakkosen pikavuoropysäkki) noin klo 7.10.
HUOM! MATKA ON LOPPUUNMYYTY! 

Lankosken KöffiLLLLLaaaaannnnnkkkkkooooossssskkkkkeeeeennnnn KKKKKöööööffffffffffiiiii  
Matkailijan viihtyisä kahvi- ja lounas-

paikka Merikarvian Tuorilassa 
Vaasan tien varrella.

Avoinna ympäri
vuoden klo 8-23

Tervetuloa
Lankosken Köffi

puh. 02 551 4191
Vaasantie 847
29790 Tuorila

pppppppppppupppu

Martsan ja Jartsan

Reseptit
Tuotokset nautitaan 
omalla vastuulla!

1 kesäsipuli varsineen
4-5 viipaletta pekonia
150 g metsä- tai herkkusieniä
nokare voita
0,25 tl suolaa
oliiviöljyä
mustapippuria myllystä

1. Paloittele pekoni ja paista kyp-
säksi omassa rasvassaan. Nosta 
kypsät pekonipalat pois ja jätä 
rasva pannulle

2. Viipaloi herkkusienet. Sulata 
pekonin rasvan sekaan nokare 
voita ja paista sienet pannulla 

pikaisesti. Mausta suolalla ja 
kaada sienet salaatin päälle

3. Lirauta salaatin päälle oliiviöl-
jyä ja rouhi runsaasti mustapip-
puria

4. Tarjotaan lämpimänä

Sieni-pekonisalaatti (2 annosta)

Lankamessuille 4.-6.9.
Kauhajoelle Tapionkauppaan

Paljon hyviä tarjouksia!

Lankatalo Tapion Kauppa
Oikotie 4, 61980 PÄNTÄNE, KAUHAJOKI
0400 362 416, www.tapionkauppa.net

Käsillätekijän paratiisi!

Messujen ajan avoinna Messujen ajan avoinna 
pe 9-18, la 9-16 pe 9-18, la 9-16 

ja su 11-16ja su 11-16

Eko Ontelokude 
ohut ja paksu vain 1010 €/kg€/kg

Avoinna
ark 9-17
la 9-14

Osallistu arvontaan! 
Palkintona 

1 kpl 100€ lahjakortti ja 
10 kpl 1kg lankapakettia!

Kahvitarjoilu 
Kahvitarjoilu 

joka joka 

messupäivä!
messupäivä!

Heijastava Lumio lanka
Novita Wool ja 7 veljestä ym. 

best1.fi 
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KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!
Heinox-Hormit Oy

 TERÄSSISÄPIIPUT
 PIIPUNSADESUOJAT

 RAKENNUSPELTITYÖT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Lounaskahvila 
UNSCA CAFE
Harjulantie 6, Kullaa
Puh. 044 769 6453
Avoinna joka päivä

Poikkea maistuvalle
lounaalle tai 
munkkikahville

ILMALÄMPÖPUMPUT
myynti, asennus ja huolto
Mittarihuolto 
Pentti Ahokas Oy
Sami 0440 722 466
ahokas43@dnainternet.net  
www.mittarihuoltoahokas.fi 

TUKES:n ja maahantuojan 
hyväksymä asennusliike

Syksy lähestyy...SSyykksyy lläheestyyy...
Hitachi Summit 
Performance 35  alk 1550,-

Sata-Puu
Pyykkialhonkatu 2, 
Harjavalta, 
p. 02 674 3055, 
satapuu@nic.fi

14 x 120 stp kuusi . . . . . 0,85/jm
12x120 hpl mänty. . . . . . 0,45/jm

S
P
H
p

Lisäksi kattava valikoima 
ET-listojen tuotteita. 

Nyt hyvälaatuisia Nyt hyvälaatuisia 
talouspaneeleita talouspaneeleita 
tosi edullisesti!tosi edullisesti!

Avoinna 
ma-pe 7-16.30

 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOSUUNNITTELU
 KESKUKSET  ASENNUKSET  TARVIKEMYYNTI

myynti@sat-electric.fi     www.sat-electric.fi

Skaffarinkatu 13, Kokemäki
Puh. (02) 546 4048
Faksi (02) 546 4049

SUUNNITTELU JA  ASENNUS
Vesa Nylund, 0400 412 967
Jukka Helin, 040 546 5301
TARVIKEMYYNTI
Ismo Jalonen, 0400 976 332

Hiekkaa * Murskeita
Salaojasoraa * Multaa

Kuljetus SNÄLLSTRÖM Oy
Ulvila, puh. 538 8077, auto 0400 228 825

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

Timo Kälviäinen T:mi

040 703 4296
VTT 

Märkätilan 
sertifi kaatti

MESSINin HUIPPUTARJOUKSET! 

Lattomerentie 162, 28580 Pori
Puh. 02 6475 777 - info@messin.fi  - www.messin.fi 

Edullinen tuotepaketti esim. opiskelijalle:
Bonnel-runkopatja, 90x200cm
väri vaaleanruskea tai antrasiitinharmaa
+ VM-petauspatja 
+ kermanvärinen Dora-pääty 
   + kiinnikkeet (päädyn korkeus 86 cm)
Nyt  pakettihintaan 229€ 

ORIENTAL-sänkypaketti:
Oriental-metallisänky, 140x190cm
musta/harmaa keskiosa
+ Messin-joustinpatja, 
   5-vyöh. pussijousitettu,
   väri vaaleanruskea tai antrasiitinharmaa 
+ Aero-sijauspatja 
Nyt pakettihintaan 498€

Barcelona-divaanisänky
Huonekaluterästä, väri mustakromi/musta
- 140x200/210cm tarjoushintaan 611€
- 180x200/210cm tarjoushintaan 631€
Huom! myös erikoispituus 210 cm mahd.

Toimitukset verkkokaupasta kotiin 
kuljetettuna tai nouto myymälästämme.

    Bonnel-runkopatja

         Dora-pääty

    Oriental

    Barcelona

Valitse näistä 
Valitse näistä 

itsellesi itsellesi 

sopivat tuotteet!
sopivat tuotteet!

Hoitoa - Kuntoa - Hyvää oloa!
 

* fysioterapiaa * hierontaa 

* kuntosali

* Personal Trainer -ohjaus

(02) 674 2696, Joka päivä 6-22 

Pirkankatu 3, Harjavalta

(02) 674 2696, Ark. 8-17 (tai sop.)


