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Myynti lentoon! Ilmoitus alkaen 50 euroa! Lehteä voi lukea internetissä: www.turist.fi /bestseller
Jakelu: Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Kiukaisten talouksiin yht. 11 000 kpl sekä Ulvilan ja Porin 
talouksiin yht. 23 000 kpl .   Pyydä tarjous tai mediakortti: 0500 597 259 tai bestsellermainos@gmail.com

Fiat grande punto air.

rahalle 
kunnolla 
vastinetta.
12.390

Jo entuudestaan hyvin varusteltuun Grande Puntoon tuli nyt 
vakiona ilmastointi. Kolmi- ja viisiovinen Grande Punto Air  
antaa kunnolla vastinetta rahoillesi.
Vakiona: Ilmastointi • ESP • Mäkilähtöavustin • CD/MP3/radio 
• Sähköikkunat edessä • Ajotietokone

SVH-hinta alkaen 10.085,00 €, autovero 2.305,51 €, kokonaishinta alkaen 12.390,51 €, toimi-
tuskulut 600 €, hinta yhteensä 12.990,51 € toimituskuluineen. EU-yhdistetty kulutus alkaen  
5,2 l/100 km, CO2-päästöt alkaen 123 g/km. Kuvan autossa erikoisvarustelu.

Taloudelliset ja tilavat
liikekumppanit.

Fiat Professional -hyötyajoneuvot eivät ole ainoastaan hyvännäköinen käyntikortti, vaan myös 
liikekumppani, jonka ansioluettelolla säästät sekä vaivaa että euroja. Esimerkiksi Fiat Groupin ke-
hittämää yhteispaineruiskutusjärjestelmää hyödyntävien MultiJet-dieselmoottorien alhainen kulu-
tus* ja CO2-päästöt** tuovat selvää kustannussäästöä. Lukuisten eri versioiden joukosta löydät 
juuri sinun kuljetustarpeitasi vastaavan auton. Ajoergonomiastaan tunnettu Fiat Professional -mal-
listo varmistaa myös, että työntekijät viihtyvät: nyt kaikissa malleissa on uusina vakiovarusteina 
ESP-ajonhallintajärjestelmä, ilmastointi ja radio/CD-soitin***.

2011
Fiat 

Doblò Van

Doblò Van
Hinnat alk. 19 992 €
Autovero alk. 3 826,94 €
Autoveroton hinta alk. 16 165 €

Fiorino
Hinnat alk. 17 989,52 €
Autovero alk. 3 284,52 €
Autoveroton hinta alk. 14 705,00 €

Scudo
Hinnat alk. 25 988,09 €
Autovero alk. 3 553,09 €
Autoveroton hinta alk. 22 435,00 €

Ducato
Hinnat alk. 27 291,98 €
Autovero alk. 3 136,98 €
Autoveroton hinta alk. 24 155,00 €

Doblò autovero alk. 3 826,94 €, autoveroton hinta alk. 16 165 €, kokonaishinta toimituskuluineen
alk. 20 591,94 €, Fiorino autovero alk. 3 284,52 €, autoveroton hinta alk. 14 705,00 €, 
kokonaishinta toimituskuluineen alk. 18 589,52 €, Scudo autovero alk. 3 553,09 €, 
autoveroton hinta alk. 22 435,00 €, kokonaishinta toimituskuluineen alk. 26 588,09 €, 
Ducato autovero alk. 3 136,98 €, autoveroton hinta alk. 24 155,00 €, kokonaishinta toimituskuluineen 
alk. 27 891,98 €. *Keskikulutus (l/100 km): Doblò alk. 4,8–7,2, Fiorino 4,4–4,5, Scudo 6,9–7,6, Ducato 
7,8–9,3. **CO2-päästöt (g/km): Doblò 126–166, Fiorino 115–119, Scudo 181–200, Ducato 208–246. 
***Ilmastointi lisävarusteena Doblò 1.3 MultiJet malleihin.  Kuvan autot erikoisvarustein. Toimituskulut 
600 €. Takuu 3 vuotta/100 000 km.

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

Pekka Tuunainen 044 560 1269
Riikka Laaksonen 044 560 1274

Huolto 044 560 1277
Varaosat 044 560 1276

MONIMERKKITALO

Kuukauden kontaktit s.4

Rakentajan palsta s.6

Osta ja myy:
Asunto-on  s. 6
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Ydinvoima ja takinkääntäjät

INFO

HÄTÄNUMERO  112
TERVEYSKESKUS
HARJAVALTA . . . . . . . . . . . .02-6773111
NAKKILA . . . . . . . . . . . . . . . .02-6773444
KOKEMÄKI . . . . . . . . . . . . . .02-6773361
ULVILA . . . . . . . . . . . . . . . . .02-6772230
Panelia/terveysas. . . . . . . . . . .02-83980611
Kiukainen/hammaslääkärit . . .02-83980618
EURA/lääkäripäivystys . . . . . .02-83980400
PORI, terveyskeskus . . . . . . . .02-6213500
Satakunnan Keskussairaala . . .02-62771
               - Päivystysaikana . . .02-6276868

HARJAVALLAN KAUPUNKI  . . . .02-5359011
NAKKILAN KUNTA . . . . . . . . . . . .044 7475800
KOKEMÄEN KAUPUNKI . . . . . . .02-5406111
ULVILAN KAUPUNKI . . . . . . . . . .02-6774511
EURAN KUNTA  . . . . . . . . . . . . . . .02-839901

TAKSI
HARJAVALTA . . . . . . . . . . . .060030035
NAKKILA . . . . . . . . . . . . . . . .0100-85222 
KOKEMÄKI . . . . . . . . . . . . . .1060664
ULVILA . . . . . . . . . . . . . . . . .0600-30033
KIUKAINEN/Rosenberg J.  . .0500-598340

Mainos ja tiedotusjakelua 2 kertaa viikossa Ydin-
Satakunnan alueella, Harjavallan jakelupalvelu ja 
Covire Oy p. 0500-597259

Nakkilan Kuriiri, joka keskiviikko Nakkilaan 
jaettava julkaisu p. 0400-723085 / Markus Ketola

Bestseller etsii osa-aikaista

MYYNTINEUVOTTELIJAA/
PUHELINMYYJÄÄ

Ulvilan/Porin alueelle.
Jarmo Virtanen, puh. 0500 597 259 

TYÖTÄ TARJOLLA

TIPUTELLEN

Krista L, 2011

Mitä varpunen tekee kirjastossa?

- Etsii lukutoukkia.

Painos: n. 34 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Nakkilan,
Kokemäen ja Kiukaisten talouk-
siin yht. 11 000 kpl sekä Ulvilan 
ja Porin talouksiin yht. 23 000 kpl 

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

Keski-Satakunnan uusin ja laaja-
levikkisin markkinointi ja tiedotuslehti.

Ilmestymispäivät
Vk 13 .............ke 30.3.2011
Vk 15 .............ke 13.4.2011
Vk 17 .............ke 27.4.2011
Vk 18 .............ke 4.5.2011
Vk 20 .............ke 18.5.2011
Vk 22 .............ke 1.6.2011
Vk 24 .............ke 15.6.2011
Vk 26 .............ke 29.6.2011
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.

Lehteen tarkoitettu aineisto tulee 
toimittaa viikkoa ennen ilmesty-
mispäivää.

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

Painopaikka:
Allatum Oy

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

On nähty jo monta kertaa, 
että ihminen ei voi mitään, 
kun ydinvoimalassa tapahtuu 
katastrofi . Yhdysvallat, Neu-
vostoliitto ja viimeisenä Japa-
ni ovat hyviä esimerkkejä. Ei 
oteta huomioon kaikkia mah-
dollisia luonnon katastrofeja ja 
rakennetaan uusia ja isompia 
ydinvoimaloita.

Suomessakin kansanedusta-
jat hyväksyivät kahden uuden 
ydinvoimalan rakentamisen 
vuonna 2010, jopa Vihreät oli-
vat hallituksessa siunaamassa 
asiaa.

Olkiluodossa rakentaminen 
on ollut hyvin tuskallista. Kol-
matta voimalaa rakennettaes-
sa on tehty paljon virheitä ja 
kaikenlaisia ongelmia on ollut, 
ja tuntuu siltä, että saadaan-
ko valmiiksi asti koskaan. No 
tämä on ollut ongelmana rans-
kalaisella fi rmalla, joka siellä 
pääduunia tekee.

Kansanedustajat eivät 
ymmärrä
Satakuntalaisista kansanedus-
tajista kahdeksan hyväksyi uu-
den, neljännen voimalan ra-
kentamisen Eurajoelle. Vain 
yksi edustaja, Veijo Puhjo vas-
tusti uusien ydinvoimaloiden 
rakentamista.

On alkanut tuntua siltä, ett-
eivät kansanedustajat ota mi-
tään vastuuta ihmisistä, kun ta-
pahtuu pahoja. Ei ole kulunut 
vielä vuottakaan uusista ydin-
voimalapäätöksistä, kun jot-
kut kansanedustajat ovat kään-
täneet takkinsa, tai ovat hyvin 
hiljaa, ettei asiasta vain puhut-
taisi mitään.

Miten tiedotetaan, mitä 
tehdään
Suomessa on varmaan sellai-
nen laki, että naapurikuntiin 
tiedotetaan mitä ydinvoima 
on, ja miten toimitaan, kun jo-
tain pahaa tapahtuu. No se ei 
paljoa auta kun jotain tapah-
tuu esim. Olkiluodossa. Ensin 
jännitetään sit,ä mikä on tuu-
len suunta ja mihin radioak-
tiivinen säteily tulee. Toiseksi 
jännitetään, mitä tapahtuu ja 
mihin mennään. No mennään 
kauas, ainakin 200-300 kilo-
metriä ja jos se ei auta, men-
nään pois maasta. 

Isona ongelmana näyttää 
olevan ydinsaasteen varastoin-
ti kallioperässä ja kuka sitä voi 
käyttää. Se asiana on saanut 
ison käänteen, kun saksalai-
nen fi rma Eon on aikeessa siir-
tyä pois Suomen Fennovoiman 
ydinvoimala organisaatiosta. 
No saa kuulla, mitä tapahtuu? 

Eurajoellakin voimalat ovat 
toimineet 70-luvulta lähtien, 
pian 40 vuotta. Meille asiak-
kaille luvattiin, että sähkö mak-
saa 7 penniä kW ja voimalan 
käyttöikä on 25 vuotta. Juu-
ri mikään ei ole pitänyt paik-
kaansa. Ainoa mikä on pitänyt 
paikkansa, on se, että energia-
fi rmojen omistajat ovat saaneet 
rahansa moninkertaisesti takai-
sin ilman mitään vastuita tule-
vaisuudesta.

Japani hyvä esimerkki, 
miten ei pidä toimia
Nyt Japanissakin puhuttiin, 
että on muutamasta kymme-
nestä kilometristä kiinni, mi-
hin laskeutuma tulee. Eikä ole 
kulunut kuin 25 vuotta, kun 
Tzernobylistä laskeutumat tu-
livat Suomeen asti, jopa 3000-
4000 km.

Säteily jatkuu ilmakehässä 
kuukausia. Olen jopa itsekin 
sen kokenut. Olin Odessassa 
kesäkuussa 1986, noin 6 viik-
koa ydinturman jälkeen ja kun 
tuli iso voimakas sade, päänah-
ka kihelmöi pitkän aikaa sateen 
jälken. 

Kun päätöksiä tehdään ydin-
voimaloiden rakentamisesta, 
pitää ottaa huomioon tulevai-
suus. Ihmiset jotka syntyvät ja 
elävät vielä yli sata vuotta tästä 
eteenpäin. Ei pidä olla lyhytnä-
köisiä, kuten meidän poliitikot 
ovat.

Koska maailmassa on ydin-
voimaloita paljon, tulee tule-
vaisuudessa tapahtumaan vä-
hintään kerran kymmenessä 
vuodessa isoja katastrofeja, jot-
ka koskettavat isoa osaa maail-
man ihmisiä. 

Periaatteet ne pitää olla kan-
sanedustajilla, vaikka huonot-
kin.

J Virtanen
(Vieläkin hengissä, mutta ei ole 
mitattu säteilyä)

Järjestelyt
vähän sinne päin

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

UnskinUnskin
Sadas MaratonSadas Maraton

Kiikassa 2.4.2011Kiikassa 2.4.2011

Yksi erityinen muisto eräältä 
Tallinnan maratonilta on jenk-
kikaverista, jonka kanssa juoksin 
puolet matkasta. Tämä Barry kan-
toi puolentoista litran vesipulloa 
mukanaan, kun ei uskaltanut jär-
jestäjien juomiin koskea. Kun pul-
lo oli tyhjä, Barryn vauhti hiipui ja 
hän tavoitti maalin yli puoli tuntia 
jälkeeni. Tutustuminen johti pit-
käaikaiseen kirjeenvaihtoon, joka 
harmikseni loppui kuitenkin en-
nen seuraavaa tapaamista, jota ei 
sitten tapahtunutkaan.

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä

HPK taistelee pronssista 

Pauliina Vilponen on Nakkilan Paterien 
kasvatti. (kuva: www.mestaruusliiga.fi )

Isot kiitokset Porin Ässil-
le hyvästä pelistä jääkiekos-
sa. Pienellä budjetilla Suomen 
parhaimpia, hyvällä tuurilla ol-
taisiin mitalipeleissä, no ei pidä 
lannistua, tulevaisuutta kohti 
voimakkaammin, Porissa osa-
taan homma.

Hiihdossa Nakkilan Viren 
Jussi Simulalle, pienestä on ol-
lut kiinni, monta vuotta SM-
kisoissa sijoilla 4-6 menesty-
nyt urheilija, joskus saanut 
edustaa Suomea Maailman 

Naisten lentopallon Mestaruus-
liigan kuudennessa välierässä 
Orivesi kaatoi torstaina koti-
kentällään HPK:n luvuin 3-1. 
Se tiesi sitä, että Orivesi meni 
fi naaliin Saloa vastaan ja HPK 
taistelee pronssista Pislaplokia 
vastaan. Kahdella voitolla helti-
ää mitali.

HPK:n riveissä pelaa Nakki-
lan Paterien kasvatti Pauliina 
Vilponen. 19-vuotias Pauliina 
pelaa toista kautta Mestaruuslii-
gassa. Viime kaudella hän edusti 
LiigaEuraa. Pauliina on Mesta-
ruusliigan tilastoissa viidentenä 
torjunnoissa ja pistekeskiarvois-
sa. Hän on edustanut Suomea 
myös naisten maaotteluissa.

Juoksin Tallinnan maratonin en-
simmäisen kerran silloin, kun 
tapahtuma oli vielä ”itäblokki” 
henkinen. Viro ei ollut vielä ka-
ristanut sosialismin kaikkia haa-
muja harteiltaan ja touhu oli sen 
mukaista. Järjestelyt olivat vähän 
sinne päin ja aina silloin tällöin 
sai arvuutella mitä seuraavaksi 
pitäisi tehdä ja tapahtuu. Elet-
tiin vuotta 1997, eli vain kuusi 
vuotta itsenäistymisen jälkeen, 
joten tuo kaikki oli ymmärrettä-
vää. Nykyään Tallinnan maraton 
kestää vertailun monien mui-
den kansainvälisten tapahtumi-
en kanssa ja siihen osallistuu yhä 
enemmän tyytyväisiä suomalai-
sia juoksijoita. Enää huollossa ei 
ole pelkkää voimakashappoista 
mineraalivettä ja tummaa limp-
pua.

Urheilu ja
menestys

Cupissa, mutta läpilyöntiä ei 
ole tullut.

Pienenä kuriositeettina voisi 
sanoa, jos olisi hiihtänyt SM-
kisoissa pronssille, olisi valittu 
Oslon MM-kisoihin, ja olisi 
voinut olla siellä 20 joukossa, 
niin kun Tero Similäkin, jolle 
hävisi SM-kisoissa muutaman 
sekunnin.

Tzemppiä Jussille, ei pidä 
lannistua ! 

J Virtanen
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PYÖRÄLIIKE

VIREN KY
Nakkila, puh. 537 3517
Ma-pe 8.30-17, la 9-13

Yli 70 vuotta
PYÖRÄKAUPPAA 

NAKKILASSA!

HUOLTO  VARAOSAT

Kevytkulkuiset Tunturi 
Pregot naisille ja miehille!

3- tai 7-vaihteisina.

Edullisten hintojen lisäksi

Pyörän ostajalle yllätyslahja!Pyörän ostajalle yllätyslahja!

AJOLEIKKURIT 
ALKAEN

1395,-1395,-

Stigat Nakkilassa myy ja huoltaa:

T:mi REIJO KOSKINEN
Puh. 0400 860 036, ilt. (02) 537 2036

Meiltä myös upeat sälekaihtimet
tyylikkäällä Sa r-säädöllä,
mittaus- ja asennuspalvelu

”tietysti Koskiselta – Nakkilasta”

LaadukkaatLaadukkaat
ja kestävätja kestävät

puutaiteovetpuutaiteovet

Tyylikkäät markiisitTyylikkäät markiisit
mittatilaustyönämittatilaustyönä

Laadun Merkki

puutaiteovet

On March 2nd, 2011 Gordonva-
le State School hosted a workshop 
for students from 4 local schools 
in their Excelsior Program. The 
theme of the workshop was “sew 
a seed and grow a tree”.
During the workshop, Heidi Tay-
lor from Tangaroa Blue presented 
information about marine de-
bris and its impacts, along with 
practical ways that we can all 
make a difference to our marine 
and coastal environment. Pho-
to left: Lucy Peterson from Gor-
donvale State School and Heidi 
Taylor help collect debris along 
O’Leary’s Creek. 

Students then assisted in a clean 
up along O’Leary’s Creek which 
runs along the back of the school. 
In just 45mins, students clean-
ed up 814 items weighing 53kg 
from 350m of creek. The most 
common items were food wrap-
pers, plastic bags, 95 soft drink 
cans and 35 golf balls!
To celebrate Clean Up Austra-
lia Day on March 6th, students 
joined members of the Gordon-
vale community to clean up an 
additional 500m of O’Leary’s 
Creek where another 223kg 
of debris was removed in just 
1.5hrs!

Volunteers hauled out 80kg of 
carpet and 60kg of conveyor belt 
along with 550 food wrappers, 
91 plastic drink bottles 163 cans 
and another 13 golf balls!
Students are currently using the 
information from these clean ups 
to write a report which we will 
post in the near future.
Thank you to everyone invol-
ved in helping stop these items of 
rubbish from continuing its jour-
ney from the stormwater drains, 
into the creeks and ultimately 
into the ocean!

Heidi Taylor

Gordonvale State School 
hosts the Excelsior Program

Lucy Peterson from Gordonvale State School and Heidi Taylor 

Kirjoittajamme Heidi Taylorin 
isoäiti Anna-Liisa Virtanen os. 
Vuorinen on asunut 40-luvulla 
Porin Enäjärvellä ja isoisä Väinö 
Virtanen on Porin Toejoelta. He 
menivät naimisiin sodan lopussa 
ja heille syntyi neljä tyttöä. Anna-
Liisa ja Väinö muuttivat 1958 
perheineen Australiaan ja aset-
tuivat asumaan Sydneyn alueel-
le. Heille syntyi siellä yksi tyttö 
lisää. Isoisä Väinö kuoli 40 vuot-
ta sitten, mutta isoäiti Anna-Liisa 
asuu vieläkin Sydneyssä.
Heidin isä Bill Palmer on kotoisin 

Englannista ja äiti Pirjo Palmer 
os. Virtanen on siis alkujaan po-
rilainen. He asuvat 70 kilometrin 
päässä Sydneyn keskustasta Blue 
Mountain vuoristossa.
Isä Bill tekee osa-aikatyötä myyn-
tiedustajana tekstiilialalla ja äiti 
Pirjo hoitaa kotona kauniita kuk-
katarhoja ja kotieläimiä.
Heidi asuu miehensä Richardin 
kanssa Queenslandin osavaltios-
sa kaukana Sydneystä pohjoiseen. 
Julkaisemme myös tulevissa leh-
dissä kertomuksia heidän projek-
teistaan eri puolilta Australiaa.

Heidin juuret ovat PorissaHeidi ja Richard Taylor 

Rautakaupastamme kaikkea maan, meren ja taivaan väliltäRautakaupastamme kaikkea maan, meren ja taivaan väliltä
jo vuodesta 1965!jo vuodesta 1965!

Rautakaupastamme kaikkea maan, meren ja taivaan väliltä
jo vuodesta 1965!

Muuli 1250XL ja Muuli 1400LH
Saatavana myös muita Muulin peräkärryjä!

Kysy päivän 
hintaa!

POISTOTARJOUS 
ISOVER KL-35 -ERISTEITÄ

20 pkt 
KL-150/565x870
( 3,44m²/pkt )

10 pkt 
KL-50/565x870
( 9,83m²/pkt )

10 pkt 
KL-70/565x870

6,95/m2

2,95/m2

2,80/m2

www.pyssytlk.fi

Kasvihuoneet
Silver Line ja Multi Line

499,-

P 315xL193xK203

n. 6 m2

Myös muita 

kokoja!

8-kulmaiset viherhuoneet
4,5 m2 ja 7 m2. Mallit nähtävillä viikolla 14.

Tulossa:

Sympa-nova
Kosteantilan matot
65 cm, 4 kuosia

Lattialaatta
30x30
vaalean harmaa

7,50/m

16,90/m2

Valkolakattu paneeli
STP 14x120 
b-laatu

Kuusipaneelli
STV 14x95

0,85/m

0,95/m
Kysy myös muuta puutavaraa!

Varastostamme
Karitman/Lamellan laminaatteja  
sekä lisäksi erä korkkeja.

Kaipaako
Kaipaako

lattia uudistusta? 
lattia uudistusta? Kaipaako

lattia uudistusta? 

Työvälineet edullisin hinnoin!

Kaikki talvityö-

vaatteet ja kengät

- 30%
DIMEX, ABEKO, JALAS, FXA
Niin kauan kuin tavaraa riittää!

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

www.turist.fi /bestseller

Ei ole ollut helppoa Viipu-
rin pojalle mahtua Formula 
1 kuvioihin. Vitali syntyi Vii-
purissa 1984 ja kiinnostusta 
auto-urheiluun oli jo nuore-
na poikana. 2000-luvun alussa 
hän näytti taitonsa venäjällä ja 
voitti Volkswagen Polo ja Vor-
mel Rus sarjojen mestaruudet. 

Vuosina 2002-2006 hän pää-
si ajamaan Eurooppaan GP-
sarjoja ja tuli pieniä menesty-
misiä, jonka jälkeen hän pääsi 
hivuttautumaan Formula 1 sar-
jaan Renaultin tiimiin. Spon-
sori ym. vaikeuksin jälkeen 
hän pääsi ajamaan Formula 1:
siin vuoden 2010 alussa, pie-
nien vastoinkäymisten jälkeen, 
oli keskeytyksiä, ja muutenkin 
homma ei toiminut.

Syksyllä 2010, kun menes-
tystä ei ollut tullut, tallista an-
nettiin ymmärtää, että jos ei 
homma toimi, rahoitusta täy-
tyy löytyä. Vitalin isä liikemies 
Aleksander Petrov Viipurista, 
panttasi omaisuutensa ja hank-
ki takaukset liikemies ystävil-

tään, että poika Vitali saa ajaa 
vuoden viimeiset kisat. Loppu-
vuodesta 2010, kun tilanne oli 
kriittinen, Vitali hoiti hommat 
kotiin hyvin, sijoittuen useita 
kertoja pisteille. 

Tukena hänellä on ollut usei-
ta Venäläisiä fi rmoja, kuten 
Gazprom, Lada, Sberbank ja 
nyt takuumiehenä on Vladimir 
Putin, fi rmana Rostehnologia-
yhtiö. Yhteistyökumppanina 
on toiminut myös Viipurin Te-
lakka. 

Vitali Petrov on peräänanta-
maton taistelija ei anna senttiä-
kään periksi. Häntä on syytet-
ty entisten maailmanmestarien 
suulla häikäilemättömästä ajo-
tavastaan. Kauden 2011 avaus-
kisassa Australian Melbour-
nessa hän nappasi 3. tilan 
Renaultilla. Suomalaisena for-
mulafanaatikkona olisin kään-
tymässä Vitalin faniksi, koska 
näyttää siltä, että suomalaisia ei 
ole tilastoissa kovin korkealla.

J Virtanen

Vitali Petrov 
”Viipurin raketti”
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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

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

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

VuokrataanVuokrataan

Harjavalta, Ollilankatu 
(Sirkankadun kulmassa). 
Omakotitontti 1400 m2, 
kunnallistekniikka tontilla.
Hp. 4000 €
Puh. 040-8435293

Kiukainen, Panelia
Rivitalo-Liiketalo tontti 
3600 m2. Hp. 6000 €   
Puh. 040-8435293

Mummonmökki, edulli-
nen, maaseudulta, Bestseller-
lehden jakelualueelta. Tarjoa! 
Puh. 050-3245363

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

Edullinen, remonttia vailla 
oleva kerrostaloyksiö   
Keski-Satakunnasta. 
Puh. 050-3474500

Vitsi vitsi!

Mummonmökki ja 
Tynnyrisauna Nakkilan 
Hormistossa.  Oma kaunis 
n.1200 m2 tontti. 
hp. 22000 € 
Puh: 050-9111691

Karjalankatu 7 (ent. Lounainen Linjakatu) avoinna MA-PE 9-17

18€

50:lle ensimmäiselle
TÄLLÄ KUPONGILLA

ilmaiseksi
PUUNUPPI-
NAULAKKO
Leikkaa kuponki

ja tuo meille
keskiviikkona

30.3.

25 mm RUNKO-
TUULENSUOJALEVY

1200X2910mm

11mm SEINÄ-
LASTULEVY

1200X2600mm

22mm LATTIA-
LASTULEVY

600X2400mm

LASTU-
LEVYJEN

LOPPUUN-

MYYNTI

LASTU-
LEVYJEN

LOPPUUN-

MYYNTI

950

1150

Vaikka kevät kolkuttelee oville ja 
suurin osa kattolumista on histo-
riaa, eivät lumihuolet ole kaikilta 
vielä ohitse. Talojen vieressä saat-
taa tällä hetkellä olla jopa kol-
minkertainen määrä lunta ”nor-
maaliin” talveen verrattuna.

Pientaloasukin kannattaa vil-
kaista talon seinustalle. Jos näyt-
tää siltä, että seinän ja lumikasan 
välissä ei ole kuin neljävitosen no-
kialaisen mentävä tila, olisi syytä 
tehdä jotain. 

Nykyisissä säännöksissä sano-
taan, että maaperä pitää olla kol-
men metrin matkalta kallistettu 
rakennuksesta poispäin. Sama 
kolme metriä on suositus lumika-
san ja talon välissä.

Minun taloni on rakennettu 
kauan sitten, eikä moisista kal-
listuksista ole tietoakaan. Katolta 
pudonnut lumi on niin tiukoissa 
kasoissa, ettei sitä saa erkkikään 
lapiolla siirrettyä. Olen vuosien 
varrella tullut siihen tulokseen, 

että lumi sulaa itsestään, enkä ole 
erään tuttavan tapaan tilannut lu-
menkuljetusta pois tontilta. Tosin 
jos vahinko sattuu, lumen kulje-
tuksen hinta on pieni verrattuna 
vesi- tai homevahingon aiheut-
tamiin kustannuksiin. Jokainen 
pohtikoon kohdallaan mikä on 
viisain ratkaisu.

Pääasiahan kuitenkin on, et-
tei talon seinustalle kehity järveä 
eikä vesi makaa päin perustuksia 
tai pääse livahtamaan kellariin. 
Vanha kunnon konsti on tarttua 
petkeleeseen tai rautalapioon ja 
kopistella ojia ja uria, joita pit-
kin vesi pääsee kulkemaan pois 
vaarallisista paikoista. Jos talos-
ta ei löydy moisia vempeleitä, 
voin kokemuksesta kertoa, että 
jäähän syntyy kivasti uraa myös 
kirveellä. Tosin ainakin minun 
kirveestäni moinen homma teki 
entisen.

Maj-Lis Krouvi

Lumiongelmia?

Europarlamentaarikko

Timo Soini
Lauantaina 2.4.2011
Porissa:
Eetun-aukio, klo 10-11
Huittisissa:
Härkäpakari, klo 12-13.30

Tule kuulemaan tosi asiaa!

Ekonomi ja kaksi rakennusinsinööriä olivat lounaalla.
Tarjoilija kysyi ensin ekonomilta mitä saisi olla.
Ekonomi: Pippuripihvi uuniperunalla
Tarjoilija: Entäs vihannekset?
Ekonomi: Ne ottaa samaa

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

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
puh. 040 7530869

www.rakentajatoivonen.fi
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Puhelin 040 503 6149, www.maisanpaja.info
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LÄHETÄ JUTTU
TAI JUTTUVINKKI

bestsellermainos@gmail.com,
tai soita 0500 597 259.

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

www.npm.fi
Nakkilan Pyörä ja Mopo Oy

Harjavallantie 7 - 29250 Nakkila - p. (02) 535 2500

VARASTON KEVÄTSIIVOUS !
-50%
-30%

Avoinna: Ark. 9.00 - 17.00 - La 9.30 - 13.00

2.590 €
sis. toimituskulut (150€)

MOPOKAUDEN 
AVAUS

ERÄ DERBI
SUPERMOTO MOPOJA

PALJON AJOVARUSTEITA 

-20%

Pilot Road 3
Michelinin huippu-uutuus 

saapunut varastoon.

Tule varaamaan omasi!

www.turist.fi /bestseller
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Jartin Jurinat TAPAHTUMIA

MTV3 siirtää uutistoimit-
tajia vuokrafi rmaan
”On se helppoo, ottaa hyllylt 
takasi hommii ko tarttee”

Opetuslupia kristillisille ja 
steinerkouluille
”Ovatko alkant kilpailee au-
tokoului kans”

Saarinen: Paukut eivät riit-
täneet
”Vois seuraaval kerral käyttä 
kovii panoksii”

Vanhempainliitto: Risikko 
haluaa lonkeron virtaavan 
lapsille
”On siin kans ministeri, jois 
vaikk ite”

Sinnemäki: Uuden halli-
tuksen sitouduttava ydin-
voimattomuuteen
”Voipi varma sitoutu, jos 
vihreet olis pois sielt”

Koirankakka ei kuulu kau-
punkimaisemaan
”Kaupukilaise varma haluu, 
ett ne vierä maaseurull”

Pohjalaisilla keskimäärin 
muita surkeampi eläke
”Täyrty varma muutta Sata-
kunta, jos se siit nousis”

Rinnan mitalla Väyrysen 
haastajaksi
”Varmanki o nais erustaja, 
jos Väyryse haasta”

Valtio hölmöilee, tällä ker-
taa sähköisesti
”Ei varmaki oll ens kertta, ko 
o sitä hölmö energii”

Lahtelainen hurjasteli kort-
tinsa hyllylle Lusissa
”Lusis o varmaki isot hylly, 
ko löyt paikk lusii”

Kaivoi verta nenästään – sai
”Ei oll ekakert, ko nenä haas-
teta”

Suksivoiteet pitävät pintansa
”Se o pakk pitä pintans, jos 
meina menesty”

Ahdistava elämä kaapissa
”Ahrista ko ahrista, elämä 
jatku”

J Virtanen

HUHTIKHUHTIKUUN TÄRKEÄT KONTAUUN TÄRKEÄT KONTAKTITKTIT

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

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

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

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

Kylmätekniikka Ulver Oy
Jari Saustamo, puh. 040 5280 417

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

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

Tattaran Romu
Nakkila, romunkierrätys
Puh. Vesku 0400 461 422

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

Ahokannas Putkitarvikemyymälä
ja Asennuspalvelu P.02-5373079

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

Autovarikko Valkeapää
Rengas ym. työt P.040-8374009

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

Tilitoimisto Sata-Euro
Satakunnan alueella P.02-6742072

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

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

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

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

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

Maisan paja
040 503 6149 , www.maisanpaja.info

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

Kirjanpidot edullisesti
Tiia Virtanen, puh. 0440-356240

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

Otsikoista poimittua

Ei tietänyt Antti Vaskivuori 30 
vuotta takaisin, kun aloitti eläin-
kuljetukset, mitä tuleman pitää. 
Hän tilasi Saksasta 7 kuukautta 
sitten eläinkuljetukseen Menkke-

siihen rakennettiin paljon hallin-
talaitteita.

Puoliperävaunua rakennettaes-
sa otettiin huomioon sekä asiak-
kaan että possujen toivomukset. 
Sisätilat on rakennettu alumii-
nista ja ruostumattomasta teräk-
sestä, on ilmastointi, lämmitys ja 
juottosysteemit.

Hän toimii Atrian ajossa ja 
toimittaa kasvatuspossuja emak-
kosikaloista kasvatus sikaloihin.
Yleensä possut ovat 6-8 viikkoa 
vanhoja. Edellisellä autolla hän 
pystyi viemään kolmessa kerrok-
sessa 450 possua. Tällä uudel-
la kuljetussysteemillä on neljässä 
kerroksessa tilat 850 possulle.

Tilaukseen Saksasta vaikutti 
ensimmäisenä hinta, koko sys-
teemi tuli hänelle maksamaan 
100000 € vähemmän kuin Suo-
messa valmistettaessa.

Vaskivuori on hyvin tyytyväi-
nen uuteen investointiin.

J Virtanen

Antti Vaskivuori tyyty-
väisenä uuden kuljetus-
pelin edessä.

Possuja moneksi, 
850 yhdessä autossa

Rouva Pääministeri, Olet-

teko perehtyneet Paavo 

Väyrysen bisneksiin?

”Kaikissa 

tapauksissa on 

tärkeää, ett ä 

asiat ovat avoi-

mesti esillä”

Miten on teidän 

2007 vaalira-

hoituksenne?

” Kaikissa tapauk-

sissa on tärkeää, 

ett ä asiat ovat 

avoimesti esillä”

” Kaikissa tapauksissa 

on tärkeää, ett ä asiat 

ovat avoimesti esillä”,     

Kyllä se on tosi !

Otsikko saattaa olla hieman har-
haanjohtava. En käsittele tässä 
artikkelissa rasismia yleisesti. Ra-
sismia ja syrjintää on ja tulee ikä-
vä kyllä aina olemaan. En todel-

Missä menee 
rasismin raja?

lakaan itse kannata rasismia tai 
muutenkaan syrjintää.

Tässä artikkelissa käsittelen lä-
hinnä ”neekeri” -sanan käyttöä. 
Onko väärin lajitella ihmiset ro-

puoliperävaunun, mitoilla 13,90 
pitkä, 4,20 korkea, neuvotteluis-
sa hänellä oli konsultti- ja tulkki-
apua. Uusi veto-auto Volvo toi-
mitettiin myös Saksaan, koska 

tuihin kuten esimerkiksi koirat?  
Mielestäni se on jotenkin teko-
pyhää, että kaikki ihmiset olisivat 
muka samanlaisia. En tarkoita täl-
lä sitä, etteikö ihmiset olisi saman-
arvoisia vaan sitä, että mitä pahaa 
on lajitella ihmiset rotuihin?

Ymmärrän silti hyvin sen ettei 
ihmisiä saa mennä osoittelemaan 
ja huutamaan jotain kuten ”Hei 
katsokaa kaikki, musta mies!” tai 
”Mene takaisin viidakkoon, nee-
keri!”. Mutta kun puhutaan vaik-
ka ihmisestä, joka on homosek-
suaali, niin hänestäkin käytetään 
ihan asiallisesti adjektiivia homo. 
Miksei myös sanaa ”neekeri” voi-
taisi käyttää ihan asiallisesti ilman 
että leimataan rasistiksi?

PS. Jos joku ymmärsi väärin 
ja/tai loukkaantui tästä tekstistä, 
olen pahoillani.

Kopy1

NAKKILA

Lasten kuvataidekisan 
JUHLAHUMUA ! näyttely
21.3.2011, klo 13 -8.4.2011, 
klo 19, Nakkilan kunnan 150v 
juhlavuoden lasten kuvataideki-
san näyttely, Nakkilan kirjaston 
alakerta, Porintie 9. Järjestäjä: 
Nakkilan kulttuuritoimi.

Näytelmä “Eikka Ekoveikka”
9.4.2011, kello 15, Ekologinen 
kierrätyskiertuenäytelmä “Eik-
ka Ekoveikka”, Kirkonseudun 
koulun juhlasali, Kirkkokatu 
22. Järjestäjä: Nakkilan kult-
tuuri-, nuoriso- ja ympäristö-
toimi. Sopii 4-11 -vuotiaille. 
Kesto 40 min. Osa turkulaisen 
Linnateatterin ympäristöhan-
ketta. Vapaa pääsy!

KOKEMÄKI

Musa- ja runoretki 
ELÄIMELLISTÄ MEININKIÄ
31.3.2011, klo 10-10.45, Mu-
sateatteri Vinkuintiaanit, musa- 
ja runoretki lapsille ja lapsen-
mielisille. Koulukeskuksen 
auditorio, Haapionkatu 13. Jär-
jestäjä: Kokemäen kaupunki, si-
vistysosasto. Vapaa pääsy. www.
vinkuintiaanit.fi 

Koiranäyttely
2.4.2011, Kokemäen ratsas-
tusmaneesi, Härkisuontie 65. 
Järjestäjä: Loukon Erämiehet, 
Säpilän Metsästäjät ja Teljän 
Metsästysseura. www.showlink.
fi /kokemaki11/index.html

50-vuotis Juhlakonsertti
2.4.2011, klo 16-17.30, Koke-
mäen Mieslaulajat, Mauri Ve-
santo, Harjavallan Laulusiskot, 
Kokemäen Torvisoittokunta, 
Juontajana Juhani Merikallio. 
Kokemäen koulukeskuksen au-
ditorio, Haapionkatu 13. Li-
put: 12 €, sis. kahvituksen. Lip-
puja kuoron jäseniltä tai ovelta 
ennen konsertin alkua. 

HARJAVALTA

Anne Kimiläisen AIKA 
TAULUSSA –näyttely
14.3.2011, klo 12- 22.5.2011, 
klo 16, Emil Cedercreutzin mu-
seo, Museotie 1. Liput: Vaih-
tuvat näyttelyt 3 €. Satakun-
talainen taiteilija - sarjassaan 
porilaisen kuvataiteilijan Anne 
Kimiläisen. Lisätietoa: www.
harjavalta.fi /palvelut/museo

EURA JA KIUKAINEN

Viisaat ja vireät –
luento Luento Euran 
seurakuntakeskuksessa, 
vapaa pääsy
Ke 6.4. klo 13, kirjailija, Mie-
likuvitusta vai totta? – Kuin-
ka paljon kirjailijat kirjoittavat 
omista kokemuksistaan ja mikä 
on mielikuvituksen tuotetta? 
Toimittaja Ulla-Maija Paavilai-
sen neljäs romaani Kylmä ka-

mari tapahtuu satakuntalaisessa 
maalaispitäjässä.

Tanssiteatteriesitys lapsille
7.4.2011 klo 18 Tanssiteatteri 
Raatikon Kalevalainen Tanssi-
saari, Koulukeskuksen juhlasali. 
Liput 5€ varattava ennakkoon, 
puh. 02 83990266 tai Euran 
kunnan kotisivuilta. Järj. Euran 
kulttuuripalvelut.

Lentopallokarnevaalit
9.4.2011 klo 10 Lentopallo-
karnevaalit Euran urheilutalol-
la. Pelaamaan ovat tervetulleita 
kaikki lentopalloharrastajat jun-
nusta veteraaniin. Joukkueet ar-
votaan tilaisuuden aluksi, joten 
kuka tahansa voi tulla paikan 
päälle yksinäänkin. Ilmoittau-
tuminen alkaa klo 9.30 ja pelit 
kestävät iltapäivään. Osallistu-
mismaksu on 5 euroa. Kisakah-
vio, arvontaa. Yhdyshenkilö: 
Teijo Kööpikkä, puh. 040-595 
3213. Järjestäjä: Euran Raiku 

ULVILA

Pääsiäispaja
13.4.2011, klo 13-19, Kansa-
laisopiston käsityökeskuksessa, 
Lääkärinpolku 2. Maksuton, 
materiaalimaksu alkaen 5 €. 
Järjestäjä: Porin seudun kansa-
laisopisto. Tervetuloa mukaan 
sinulle sopivana ajankohtana! 
Lisätietoa: www.pori.fi /kansa-
laisopisto

PORI

PORIN TEATTERI
Hallituskatu 14, lipun hinta: 
18/15/13€ Lipun myynti: 
(02) 6344 840. Ohjelmisto: 
www.pori.fi /teatteri

Vaalityömies
Matti Putkonen
ja Satakunnan Kansan-

edustajaehdokkaita
tavattavissa

Lauantaina 
9.4.2011

Porissa:
Eetun-aukio, klo 11-12.30
Nakkilassa:
Onni-Pekka, klo 13-13.30
Harjavallassa:
S-Market, klo 14-15

Tule keskustelemaan 
kanssamme!
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Hiirijärven Koulutie 71 
29200 HARJAVALTA 
Gsm. 040 535 0784 

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

PORAKAIVOT

     p. 040-550 74 24

kaivonporauskaivonporaus
LÄMPÖKAIVOT

h. peltomaah. peltomaa

LÄMPOKAIVOT

         www.kaivonporauspeltomaa.com

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!

Mediatuotteiden jakaja
Oma auto välttämätön.

Alueena Kauvatsa 2-3 viikon välein.
Covire Oy / Postinjako ja Bestseller-lehti

Jarmo Virtanen, Puh. 0500 597 259

TYÖTÄ TARJOLLA

Raskaankaluston
Huollot ja korjaukset

Kylmäkoneet
Thermo, Lumikko
Määräaikaishuollot ja korjaukset

TL-nostimet
Foco
Huollot ja korjaukset

Henkilöautojen huollot ja korjaukset
Kaikki merkit

Määräaikaishuollot
Jakohihnojen uusinnat
Jarrutyöt
Alustatyöt
Lisälämmittimien korjaukset ja asennukset
OPD-testaus ja vikakoodien luku
Ilmastoinnin huollot

Pakettiautojen huollot ja korjaukset
Ducato, Citroen, Peugeot, MB Sprinter ja Vito

Jakohihnat
Kytkimet
Pyörän laakerit
Määräaikaishuollot
Ilmastoinnin huollot

Nestekaasulaitteet
Asuntoautot ja -vaunut, veneet, mökit
Asennukset, tarkastukset, koeponnistukset, 
korjaukset

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

KARTANON  AUTOHUOLTO  OY

Kartanon Autohuolto Oy 
Kartanontie 57, 28430 Pori     www.kartanonautohuolto.fi

Puhelin:  0207 479 520, Raimo 040 705 2213, 
Antti 0400 157 771, Kari 0400 375 920

Avoinna klo 6-20            PÄIVYSTYS  24 h  Puhelin 040 705 2213  

Lasagne
Aineet:
2 sipulia
0,5 kg jauhelihaa
500-600 g tomaatteja tai 2 kpl 400 g tomaattimurskatölkkejä
2 dl lihalientä
5 valkosipulinkynttä puristettuna 
2 tl basilikaa 
0,5 tl mustapippuria 
1,5 tl paprikajauhetta 

VALKOKASTIKE
8 dl maitoa 
Suurus:
2 dl kylmää maitoa
3/4 dl vehnäjauhoja

0,5 tl suolaa
150-200 g juustoraastetta

juustoraastetta lasagnen pinnalle
250 g lasagnelevyjä

OHJE:

Tomaattikastike:
Kuori ja hienonna sipuli. ruskista jauheliha ja sipuli. Lisää tomaatit 
pilkottuina tai tomaattimurska, lihaliemi ja mausteet. Anna hau-
tua miedolla lämmöllä n. puoli tuntia, tai kunnes  valkokastike on 
valmis. 
Valkokastike:
- Sekoita suurus 
- Kiehauta maito. lisää suurus koko ajan sekoittaen kiehuvaan mai-
toon. Anna kiehua 5 min. Kastike voi jäädä hieman löysäksi, se ei 
haittaa.
 - Lisää juusto, ja katkaise levyltä virta.
Valkokastike saa olla n. 5 min hellalla. Maista kastikkeita, ne saavat 
olla aika mausteisia, varsinkin tomaattikastike koska lasagnelevyt 
imevät itseensä makua.
Lado vuokaan järjestyksessä:
Tomaattikastike, lasagnelevyt, valkokastike
tomaattikastike lasagnelevyt, valkokastike
jne. niin kauan kun kastikkeita, ja vuokaa riittää, päällimmäiseksi 
kastikekerros.
Ripottele pinnalle juustoraastetta 
Paista uunin alatasolla 175 astetta n. 45 min

Hyvää ruokahalua toivottaa Henna Nielikäinen

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 

KONEPISTE MATTILAKONEPISTE MATTILAKONEPISTE MATTILAKONEPISTE MATTILA
Itäkeskuksenkaari 4, Pori, (Prisman lähellä)
Puh. (02) 630 5800, www.konepistemattila.fi 

Kodintekniikka Mattila  

www.teknisetmattila.fi     

AVOINNA
ma-pe

9.30-17.30

Siltakatu 2, Harjavalta, 
puhelin (02) 674 3400

Uutuudet!
Uutuudet!

Kätevänkokoiset

Jonsered
etuleikkurit

tehokkaaseen

ja helppoon
ruohon-

leikkuuseen!

 

ENNAKKOETU:

11.4.2011 asti

Näihin leikkureihin

KAUPANPÄÄLLE

82 sweeper TAI

laustausrampit+

perävaunu+suojapeite!

EDUN ARVO n.530,-

3990,-3990,-3990,-
3490,-3490,-3490,-FR 2213 RA, 

Hydro, RIDER

FR 2215 MA, 
Hydro, RIDER

ENNAKOI KESÄN SAATAVUUS!ENNAKOI KESÄN SAATAVUUS!

2690,-2690,-2690,-RIDER etu-
leikkurit alkaen

SSuru jauru ja kkuuolemaolema
www.surujakuolema.
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Mainosjakelua
Harjavallan ja Nakkilan talouksiin 

6600 kpl kaksi kertaa viikossa

 Kokemäen, Kiukaisten ja 
Panelian talouksiin

3800 kpl kaksi kertaa kuussa

Ulvilan talouksiin
5400 kpl kaksi kertaa viikossa

Jakelua myös Porin, Luvian ja Noor-
markun alueilla

Erittäin edullisesti!
Vuonna 2010 jaoimme

1.200.000
suoramarkkinointituotetta, joten voimme 

hyvällä omallatunnolla sanoa, että

Meihin voit luottaa!

Soita ja kysy lisää: 0500 597 259
www.turist.fi .

PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
NAKKILA JA HARJAVALTA

ILMAINEN KULJETUSPALVELU!

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

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

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

- POLKUPYÖRÄT
- MOPOT JA MÖNKIJÄT 
- MOOTTORISAHAT
- PIENKONEET

KORJAA JA HUOLTAA

KATSO MYÖSKATSO MYÖS
www.sportnelli.fiwww.sportnelli.fi

Polkupyörän

täyshuolto

talvihintaan

50,-

-30%

-60%-50%

-40%Loppuunmyynti

Loppuunmyynti

jatkuu
jatkuu   Nakkilassa!

Nakkilassa!

Tupla-Tupla-
potkutpotkut

Nakkilan
Nakkilan

myymälän

myymälän

tyhjennys!

tyhjennys!

Jätti-Jätti-

ALE!
ALE!

Skootterit 
ja mopot!

Tervetuloa

tutustumaan!

TULIKIVI-STUDIO: Tulikivi-studio, Uusikoivistontie 40, (Linja-autoaseman vieressä), Pori
puh. (02) 635 1400, palvelemme ma-pe 10-17
TULIKIVI-PISTEET: Eura: Euran Rakennustarvike Oy, Rakentajantie 2, puh. (02) 8387 9150, Honkajoki: Rau-
ta ja Maatalous Heinola, Kankaanpääntie 374, puh. 040 300 8523, Huittinen: Rautia K-maatalous Huittinen, 
Kauppiaskatu 1, puh. (02) 560 6100, Isojoki: Rautakortes, Teollisuustie 4, puh. 0207 299362, Kankaan-
pää: Rautia Kankaanpää, Rautatienkatu 2, puh. (02) 572 900, Kokemäki: Kokemäen Rakennustarvike, Skaf-
farinkatu 1A, puh: (02) 546 1355, Laitila: VS-rauta Oy, Vihtorinkatu 10, puh. (02) 842 7100, Pori: K-Rauta 
Pori,Satakunnankatu 39, puh. (02) 631 3300 ,Rauma: K-rauta Papinhaka, Papinhaankatu 9, puh. (02) 838 
7000, Tuorila: Konetuorila Oy, Harjutie 5, puh. 040 5486906, Uusikaupunki: VS-Rauta Oy, Kettukalliontie 4, 
puh. (02) 842 7100

MONTA TAPAA TAISTELLA KYLMÄÄ
MAAILMAA VASTAAN.  |  TAPA 3

Meiltä saat hyvin lämpöä varaavat ja sähköä säästävät Tulikivi- ja Kermansavi-uunit kätevästi kokonais-
palveluna. Kysy myös Tulikivi Green W10-vesilämmitysjärjestelmää, joka mahdollistaa uunin lämmön 
siirron käyttöveteen tai lattialämmitykseen. Saatavana moniin Tulikivi- ja Kermansavi-malleihin.

Hyödynnä nopean päättäjän edut ja tilaa uunisi nyt. Tule tutustumaan Tulikivi-studiolle tai 
soita ja sovi ilmainen kotikäynti!  

Piilota 
sähkölaskut

patjan alle.
Tai hanki Tulikivi tulisija 

ja pienennä 
lämmityskustannuksiasi.

NOORA 1900

5.990
. 55 

asennettuna
+ rahti

HARMAJA
alkaen

1.890
+ asennus  
+ rahti

HARMAJA T 
päältäliitosmalli

.190 
+ asennus  
+ rahti

AADA 1700

2.990
.519 

asennettuna
+ rahti

LU 2800/13

4.990
5.5 1 
ilman eduslaattoja
asennettuna
+ rahti

Lue netissä:
www.turist.fi /

bestseller


