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Myynti lentoon! Ilmoitus alkaen 50 euroa! Lehteä voi lukea netissä: www.turist.fi /bestseller
Jakelu: Nakkila-Harjavalta-Kokemäki-Ulvila-Kiukainen -Pori YHTEENSÄ  n. 30 000 TALOUTEEN
Pyydä tarjous tai mediakortti: 0500 597 259 tai bestsellermainos@gmail.com

Kino Huovi
Elokuvateatteri

HARJAVALTA
Ohjelmisto osoitteessa:
WWW.SEKK.FI

Tiedottaa: Matti Hautala
Puh: 0400-598338

”Xtravaganza tupsahti

elämääni kuin tilauksesta!”

Eeva kertoo. ”Olin kyllästynyt 

pettymään omaan itseeni

epäonnistuneiden ryhdistäy-

tymisyritysten jälkeen. Päätin 

luopua tekosyistä

ja onnistua.”

Lue lisää: www.xtravaganza.fi

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

Avaamme Kaupungissa
uuden xtravaganza Klubin!

Lähetä hakemuksesi xx.xx.2011 
mennessä kirjeitse osoitteeseen:

Xtravaganza Keskus Kaupunki, 
xtravaganzankatu xx
xx xxx Kaupunki

Voit myös soittaa numeroon: xxx 
xxx xxx

tai lähettää s-postia:

kaupunki@xtravaganza.fi

Haluatko pudottaa painoasi?
Kohta 

alkaa
 uusi 

painonpudotus-

ohjelm
a!

Eeva,
-14 kg

Nakkilassa

1.6.2011

Xtravaganza Klubi Nakkila
Kauppatie 2
29250 Nakkila

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

KESÄ - HEINÄKUUN TUNNIT

Avoinna: Ark. 9.00 - 17.00 - La 9.30 - 13.00Harjavallantie 7 - 29250 Nakkila - p. (02) 535 2500

1.575 €
+ toimituskulut

Nakkilan Pyörä ja Mopo Oy
www.npm.fi - www.mpt.fi - www.ajovaruste.fi

MOPOMARKKINAT 
JATKUU...

2.590 €
+ toimituskulut UUTUUS KYPÄRÄ

Hinnat Alk. 109,00€

Pilot Road 3

Michelin 
huippu-uutuus.

Ylivoimainen kulutuskestävyys sekä

loistava märkäpito!

Daelim S-Five

Derbi  Senda X-Race

OUTLET myymälässä

Suuri valikoimaAjotakkeja , ajohousuja, käsineitä, suojia ym.Aprilia RX50

2.990 €
+ toimituskulut 

LAAJA VALIKOIMA KYPÄRIÄ
Hinnat Alk. 39,00€

-30%-20%
-50%

MUUTOKSET MAHDOLLISIA! SEURAA  www.nkk.fi 
Samalla näet kunkin tunnin ohjaajan.

Kauppatie 2, 29250 NAKKILA, 
Puh. 044 335 3143, www.nkk.fi 
Ma-pe 10-19, la-su suljettu

Sirukortilla 6-22, la 6-17

PUMPP

MA TI KE TO PE LA SU
RASVAN-
POLTTO-
MUOK-
KAUS

17.30-18.25

ZUMBA/
LATTARI

17.30-18.25

SPINNING
17.30-18.25

ZUMBA/
LATTARI

17.30-18.25

SPINNING
17.00-18.00

PUMPPI
18.45-19.40

SPINNING
18.45-19.40

PUMPPI
18.45-19.40

SPINNING
18.45-19.40

LATTARI
TAI

ZUMBA
18.15-19.10

KUNTO-
NYRKKEILY
20.00-20.55

Kunto
Nyrkkeily

Satakunnan ainoa
virallinen

-keskus

TOTEUTUAKSEEN 
TUNNILLA OLTAVA 

VÄH. 5 HENK.
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Ei pitkälle rakenneta

Painos: n. 30 000 kpl

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

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

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

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi ja tiedotuslehti.

Ilmestymispäivät
Vk 22 .............ke 1.6.2011
Vk 24 .............ke 15.6.2011
Vk 27 .............ke 6.7.2011
Vk 30 .............ke 27.7.2011
Vk 33 .............ke 17.8.2011
Vk 35 .............ke 31.8.2011

Kiukaisissa jakelu seuraa-
vana viikonloppuna!

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

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

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

Painopaikka:
Allatum Oy

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

Hallituskuvioita

Suomelle kolmas erä 5-0
Suomella oli hyvä joukkue Slo-
vakian kisoissa, erityisesti Suomi 
pelasi joukkueena hyvin, fi naalis-
sa Ruotsia vastaan Suomi oli hä-
tää kärsimässä. Toisen erän viime 
sekunneilla tullut 1-1 tasoitus pe-
lasti Suomen ja toi kolmannen 
erän hienolla pelillä maailman-
mestaruuden.

Suomen joukkue kasvoi koko 
ajan, kun kisat etenivät, ei ollut 
ihmeemmin huippuja joukkuees-
sa, mutta yhteishenki oli kova, ja 
se kantoi vielä viimeisen pelin vii-
meiseen erään saakka. Uskottiin 
omaan tekemiseen loppuun asti 
ja siitä tuli palkkio, Maailman-

mestaruus, joka oli kaikille en-
simmäinen, koska edellisestä oli 
kulunut jo 16 vuotta. Silloinkin 
Suomi-Ruotsi, tulos oli 4-1.

Itsekin joitain kisoja käyneenä 
penkkiurheilijana tämä maistuu 
oikein hyvältä.

Tasainen joukkue
Monta kertaa Suomi on lähtenyt 
kisoihin takki auki ja on odotet-
tu voittoa. Nyt kun alussa näytti 
siltä, ettei Suomi saanut kaikkia 
parhaita pelaajia mukaan kisoi-
hin, niin luultiin menestyksen 
olevan kaukana, mutta Suomen 
yhtenäinen joukkue näytti kaikil-
le närhen m..at. 

”Den Glider in””Den Glider in”

Suomi on 2011 Jääkiekon 
Maailmanmestari 6-1

Tukholmassa 16 vuotta aikai-
semmin, kun Suomi ja Ruotsi 
olivat fi naalissa, Ruotsalaiset te-
kivät maailmanmestareille oman 
laulun, nyt sitä ei ole kuultu, 
mutta sen voi ottaa vieläkin Suo-
men Voitonlauluksi. ”Den Glider 
in” ei ole unohtunut vieläkään.

Pelaajat kurinalaisia
Kisojen all-stars kuusikkoon va-
littiin pistepörssin ykkönen, Jark-
ko Immonen, ruotsi sai sinne kol-
me ja tzekit kaksi pelaajaa. Tämä 
osoittaa Suomen joukkueen ta-
saisuuden.

Kapteenin tontin hoiti hyvin 
Mikko Koivu tasaisella puurta-

misella ja joukkuehengen luoja-
na. Kisojen hienoimman maa-
lin teki Venäjää vastaan Mikael 
Granlund, tosi ”ilmaveivi.” Sata-
kuntalaisia pelaajia joukkueessa 
olivat: maalivahti Petri Vehanen, 
joka pelasi kisat huippuvahvas-
ti, Jesse Joensuu, joka ei päässyt 
esittämään taitojaan, sekä Eestin 
Narvasta kotoisin oleva, entinen 
Ässien pelaaja Leo Komarov, joka 
rytisteli kisoissa hyvin.

Suomen joukkueen valmentaja 
oli Jukka Jalonen, minkä ansiosta 
peli oli kurinalaista ja henkinen 
puoli oli hyvin hoidettu.

J Virtanen

Suomen Eduskuntavaaleista on 
kulunut kuukausi, mutta kuviot 
ovat aika lailla sekaisin. Aikaan 
on saatu Portugali-sopimus suu-
ressa valiokunnassa, jolloin lähe-
tetään Suomeen hankittua velka-
rahaa Portugaliin.

Vielä on hyvin epäselvää, kuka 
sinne puikkoihin pääsee sompai-
lemaan, onko se Jyrki, vai onko 
se Jutta, tai joku musta hevonen, 
kaikki kuviot ovat hyvin sekaisin. 
Hallituksella olisi töitä kyllä ihan 
tarpeeksi Suomessakin, tilanne 
on ja pysyy, mielestäni yli 100 
edustajan ryhmä voisi alkaa sou-
tamaan tätä laivaa oikeaan suun-
taan.

Perussuomalaisten puheenjoh-
taja kertoi uutisissa heidän tilan-
teestaan, he eivät voi mennä sel-
laiseen hallitukseen, jossa ei ole 
mitään linjaa heidän kansalta saa-
maan valtakirjaan. Perussuoma-
laiset on ajettu nurkkaan, jos ei 
mitään uutta kuvioissa tapahdu.

Tuomioja kertoi haluavansa 
vasemmistoliiton myös hallituk-
seen, ei puutu enää kuin keskus-
tapuolue, mikä ei ole mukana 
vielä. Vasemmistoliitto on valmis 

sopimaan EU:n kriisimaiden tu-
kemisen ehdoista ja osallistumaan 
kokoomuksen Jyrki Kataisen joh-
tamiin hallitusneuvotteluihin, jos 
Kataiselta kutsu tulee. SDP:n 
eduskuntaryhmä päättää tänään 
maanantaina illalla vastaukses-
taan Kataiselle ja SDP haluaisi 
vasemmistoliiton mukaan neu-
votteluihin. Katainen kertoo jat-
kaneensa yhteydenpitoa kaikkiin 
puoluejohtajiin, myös vasemmis-
toliiton Paavo Arhinmäkeen.

Me käymme keskusteluja kaik-
kien puoluejohtajien kanssa aivan 
jatkuvalla syötöllä, hyvä keskus-
teluyhteys on ollut mm. sosiaa-
lidemokraattien kanssa. Ei tässä 
mitään maata järisyttävää ole ja 
eteenpäin päästään. Nyt on jo 
positiivista, kun on myös puolu-
eita, jotka haluavat tulla hallituk-
seen, kun jossakin vaiheessa näyt-
ti vähän päinvastaiselta. 

Sellaisella hallituksella, joiden 
edustajilla on ennen vaaleja eri 
mielipiteet ja vaalien jälkeen ol-
laan samaa mieltä, ei pitkälle ra-
kenneta kotimaata.

J Virtanen

Porin torilla ja keskustassa juhlittiin heti fi naalipelin loputtua 
noin 1000 hengen voimin.

Maanantai-iltana juhlat jatkuivat Helsingissä. Poikani lai-
nasi Suomen lipun ja Suomi-paidan, mennäkseen kavereiden 
kanssa Hesaan juhlimaan ja maailmanmestarit vastaanotta-
maan kotiin pokaalin kanssa. Hänen kanssaan Helsingissä oli 
juhlijoita YLE:n arvion mukaan yli 70 000 ja Helsingin Sano-
mien nettilehti arveli faneja olleen kauppatorilla loppuillalla 
jopa 100 000. Juhla sujui valtavasta väkimäärästä huolimatta 
ilman suurempia häiriöitä.

J Virtanen

Kuvat: YLE TV2

Jääkiekkohuumaa 
toreilla

Me ollaan sankareita kaikki...

Den glider in i mål igen... Presidentti Halonen juhli muiden mukana. Nämä tytöt fanittivat numeroa 64.

Ihanaa leijonat, ihanaa...
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Ekologiset hautauspalvelut Satakunnassakologiset hautauspalvelut Satakunnassa
kokonaishinnat alkaen 299,-kokonaishinnat alkaen 299,-

www.ekoarkku.fi www.ekoarkku.fi 

Ekologiset hautauspalvelut Satakunnassa
kokonaishinnat alkaen 299,-

www.ekoarkku.fi 

SSuru jauru ja  kkuuolemaolema

www.surujakuolema.fi 
Risti ilmoitukset nettiin ilman maksua.

LÄHETÄ JUTTU
TAI

JUTTUVINKKI

sähköpostitse:
bestsellermainos@gmail.com,

tai
soita: 0500 597 259.

Erikoishammasteknikko
Kirsi Ehoniemi

kokoproteesit,
pohjaukset ja korjaukset

-pohjaus ja 
korjaus saman 
päivän aikana 

(ilmainen tarkastus)

Puh. (02) 865 4636
Kauppatie 3, Nakkila

Sorkkistentie 39, Eura
Pyhäjärventie 4, Säkylä

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

Hannu 02-5336220 ja Riitta-Liisa 02-6741447
www.valtaliikenne.com

TILAUSAJOA LÄHELLE JA KAUAS,TILAUSAJOA LÄHELLE JA KAUAS,
aina asiakkaan toiveiden mukaan!aina asiakkaan toiveiden mukaan!

SYKSYN SUOSIKKI:SYKSYN SUOSIKKI:
ENONTEKIÖN RUSKAMATKA vk 37!ENONTEKIÖN RUSKAMATKA vk 37!
Muutama paikka vapaana! Soita ja kysy lisää!Muutama paikka vapaana! Soita ja kysy lisää!

Viisi vuotta Harjavallan alueel-
la toiminut yritys, Valtaliiken-
ne Brunnila harjoittaa tilausajo-
liikennettä sekä viitenä päivänä 
viikossa vakiovuoroliikennettä 
välillä Harjavalta - Rauma - Har-
javalta.

Nykyään viidellä bussilla ja vii-
dellä henkilöllä toimiva bussifi r-
ma on erikoistunut myös pyörä-
tuoli asiakkaiden kuljettamiseen. 
Valtaliikenteen autoista neljä on 
kooltaan 17-50 henkilölle. Yksi 
iso bussi on alueen ainoa, missä 
on hissi- ja wc-laitteet erikoisasi-

akkaille ja pyörätuolien kiinni-
tykset viimeistä huutoa. 

Raskaan kaluston huoltoa
Autojen määrän ja korjauskulu-
jen lisääntyessä merkittävästi viime 
vuosien aikana, Riitta-Liisa ja Han-
nu Brunnila olivat ajatelleet omien 
tilojen hankkimista autojen huol-
to- ja korjaustoimintaa varten. Aja-
tus kypsyi pari vuotta. Kun heidän 
kotinsa läheltä tuli myyntiin sopi-
va halli ja Nakkilan Osuuspankki 
ja Ely-keskus suhtautuivat myötä-
mielisesti, asia eteni nopeasti. 

Ei tarvitse enää talvella tehdä 
remontteja ulkona eikä siivota 
pakkasessa, kun on isot sisätilat.

Nyt on mahdollisuus tehdä 
myös vieraan kaluston huoltoa ja 
korjausta. Esimerkiksi linja-auto-
jen sivuikkunoiden korjaustyöt 
ovat osa erikoisosaamistamme, 
kertoo Brunnilan.

Jälleenmyyntinä 
wc-kemikaalit
Valtaliikenne Brunnila myy jäl-
leenmyyntinä, Uni-Clean kemi-
kaalia, joka on tarkoitettu kemi-

Pajakatu 3, 29200 HARJAVALTA
Hannu 02-5336220 ja Riitta-Liisa 02-6741447

www.valtaliikenne.com

KARAVAANARITKARAVAANARIT ym.  ym. HUOMIO!HUOMIO!

Kemialliset WC-aineetKemialliset WC-aineet
suoraan meiltä litran pulloissa!suoraan meiltä litran pulloissa!

7€7€/litra/litrakaalisten vessojen puhdistamiseen 
linja-autoissa, matkailuautoissa ja 
-vaunuissa. Tuotetta myydään lit-
ran pulloissa. 

Perinteisten ajojen lisäksi jär-
jestetään mm. ruska- ja ensilu-
men matkoja Lappiin. Brunnilat 
kertovat, että yksilöllisen palve-
lun ansiosta asiakasmäärät ovat li-
sääntyneet ja asiakkaita tulee nyt 
laajemmalta alueelta kuin ennen.

Ei muuta kuin luotettavaan 
bussikyytiin.

J Virtanen 

Valtaliikenne Brunnilan hallissa on mahdollisuus omien autojen lisäksi huoltaa ja korjata myös vierasta kalustoa.

Azerbaidžanin kaksikko, 22-vuo-
tias Eldar Gasimov ja 30-vuotias 
Nigar Gamal ovat voittaneet vuo-
den 2011 Euroviisut. Ell ja Nikk -
duo keräsi kaikkiaan 221 pistettä.

Suomen Paradise Oskar eli 
Axel Ehnström jäi erinomaises-
ta ja rennosta esityksestään huo-
limatta loppukilpailun 25 maan 
joukossa sijalle 21. Suomi sai yh-
teensä 57 pistettä.

Azerbaidžanin duo pääsi kisaan 
karsinnan kautta, jossa valittiin 
artisteja edustamaan maata. Kos-
ka raati ei osannut päättää kum-

man parhaista he lähettävät Düs-
seldorfi in, päätettiin matkaan 
lähettää molemmat. Kappale 
Running Scared on täysin ruotsa-
laisten käsialaa: ruotsalaiset ovat 
sekä säveltäneet, sanoittaneet että 
tuottaneet kappaleen. Suomalais-
väriäkin tekijätiimistä löytyy: le-
vyn on masteroinut suomalainen 
Svante Forsbäck.

Tomi Putaansuuta haastateltiin 
radiossa ja häneltä kysyttiin: Mikä 
teki Lordista euroviisuvoittajan? 
- Väärä bändi väärässä paikassa, 
mutta oikeaan aikaan, hän vastasi.

Menestyäkseen Euroviisuissa, 
tulisi ottaa huomioon Euroopan 
eri alueet, musiikista osa slaavi-
laista rakkautta, itämaista kaihoa, 
etelä-amerikkalaista regeetä, sekä 
länsimaista koreografi aa. Sekin 
olisi mahdollista, että Suomen 
karsinnoista valittaisiin kolme 
parasta ja sekoitettaisiin musiik-
ki epämääräiseksi, ottaen huomi-

oon, että Suomen ryhmä on vä-
hintään 10 liikkuvaa henkilöä, tai 
eläintä. Jos tämäkään ei auttaisi, 
niin Suomen valtio voitaisiin siir-
tää kisojen ajaksi Mustanmeren 
alueelle, jolloin naapurikansoilta 
tulisi suuret pisteet.

Todennäköisyyden mukaan 
Suomi tulee voittamaan 40 vuo-
den välein. Nyt on kulunut viisi 
vuotta edellisestä voitosta, jolloin 
voitaisiin olla 34 vuotta poissa 
Euroviisuista.

Menestyäkseen ei riitä, että yk-
silönä olet hyvä, niin kuin Oskar 
oli. Suuret ryhmät ajavat ylitse 
hyvänkin esityksen, huonoim-
milla kappaleilla.

Lohduksi Paradise Oskar sai 
lehdistöltä parhaan esiintyjän 
voiton, niin kuin ”Hymypoika” 
patsaan.

J VirtanenHymypoika.patsas

Valtaliikenteelle 
uudet hallitilat

TAPAHTUMIA

NAKKILA

LASTEN JA NUORTEN 
YLEISURHEILUKILPAILU 
19.5.2011, klo 18, Lasten ja 
nuorten yleisurheilun I osakil-
pailu. Ilm. klo 18.00 Kilpailut 
alkavat klo18.30. Nakkilan ur-
heilukentällä. 
Lajit: 5-7 v. 40m ja pallo, 
8-9v. 40m, kuula ja kävely, 
10-11v. 60m, kuula ja kävely,
12-13v. 60m, pituus ja kävely,
14-15v. 100m, pituus ja kävely. 
Palkinnot 9.6.2011 paremmuu-
den perusteella kaikille, jotka 
ovat osallistuneet kahteen kol-
mesta sarjakilpailusta. Järjestä-
jä: Nakkilan Vire ry. Lisätietoa: 
www.nakkilanvire.fi 

KÄVELYKILPAILUT
26.5.2011, klo 18, Nakkilan ur-
heilukentällä. PM-ratakävelyt ja 
sisulisäkävelyt. Ilmoittautumi-

nen 24.05.2011 mennessä www.
kilpailukalenteri.fi . Järjestä-
jä: Nakkilan Vire ry. Lisätietoa: 
www.nakkilanvire.fi 

KIRKON VAIHEILL -kisat
29.5.2011, klo 15, yleisurheilu-
kilpailut Nakkilan urheiluken-
tällä. Järjestäjä: Nakkilan Vire 
ry. Lisätietoa: www.nakkilanvi-
re.fi 

KEVÄTMARKKINAT
Nakkilan torilla  Sunnuntaina 
29.5  Klo 10-16

NAKKILAN KESÄTEATTERI
Häjyt esitykset 1.7.2011-
29.7.2011. Lisätietoa: www.
nakkilankesateatteri.fi 

KOKEMÄKI

SAAPPAANHEITON 
SATAKUNNAN MESTARUUS
21.05.2011, Saappaanheitto-

kilpailu Pitkäjärven vapaa-ajan-
keskuksessa, Peipohjalla, Urhei-
lutie 15. Järjestäjä: Kumiset ry.

SATAKUNNAN 
HAASTEPYÖRÄILY 2011
1.5.2011-17.6.2011, Kauden 
aikana järjestetään yhteisiä tem-
pausajoja. Järjestäjä: Teljän Latu 
ry ja Kokemäen vapaa-aikatoi-
mi.

HARJAVALTA

RAVITSEMUSLUENTO 
LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN 
VANHEMMILLE, HYPER-hanke
24.5.2011, klo 18-19, Pääter-
veysaseman ruokasalissa, Kou-
lukatu 2. Tule kuulemaan eri-
tyisesti leikki-ikäisten lasten 
vanhemmille suunnattua ravit-
semusluentoa, josta saat ajan-
kohtaista ja puolueetonta tietoa 
ravitsemuksesta, terveydestä ja 
hyvinvoinnista. Luento on osa 

satakunnan sairaanhoitopiirin 
’hyvä ruoka perheen voimava-
rana’-hanketta (Hyper-hanke). 
Luennoitsijana ravitsemustera-
peutti Roope Mäkelä. Tapahtu-
ma on maksuton. Järjestäjä: Sa-
takunnan sairaanhoitopiiri.

KIUKAINEN

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

PORI

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

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

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

Varaa oma paikkasi: puh. 0500 597 259

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

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

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

P. 044-9688529 Nakkila
Turrontie 5, 27400 Kiukainen

Puhelin 0400 793 816

LVI-Martti

Kuukausihinnat rakentajanpalstalla: 1 palsta x 30 mm: 30 euroa. 1 x 20 mm: 20 euroa. 2 x 30 mm: 55 euroa.
Kaikkiin hintoihin + alv 23%. 

Vuosisopimusasiakkaille kaksi kuukautta kaupanpäälle! Puh. 0500 597 259

HS Saneeraus & MaalausHS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila

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

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

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
puh. 040 7530869

www.rakentajatoivonen.fi

OTETAAN VASTAAN ELEKTRONIIKKA- JA METALLIROMUA
Tarvittaessa haku (isommista eristä maksu).

RS-palvelu Kivimaantie 29, Nakkila, 
0440 730 509, AVOINNA ti ja to klo 10-18, la 10-14

Öljypoltinhuolto ja Asennus Matti Rekola
NAKKILA, puhelin 0400 456 925 

Öljylämmittäjät
Öljypolti nten myynti ,
asennus ja huolto

•
Nyt Ajankohtaista

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

•

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

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

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

Nämä ja muita kohteita:

www.turist.fi /asunto-on

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

Nakkila, Anolantie. Lampi-tila. 
Honkarakenteen pyöröhirsimökki. 
Kerrosala 10m2. Sähkölämmitys. 
Oma tontti 6020m2.  Metsälampi 
200m2, Kokemäenjoki, Ruskilan-
koski 200-300m.
Hp. 31000 € 
Näyttö La 21.5. klo11-13. 
Puh. ma 10-17 (02) 5373241.
kuvia: www.turist.fi /asunto-on

Karvia, Kiviluomantie 222. 
Mummon mökki, järvi näköalalla.
n. 22a (tontti), asuin pinta-ala n. 
23m2, 2h + eteinen, hirsinen ulko-
sauna, uskorakennus.
Terassi järvelle päin. Osuuskunnan 
vesijohto vesi. Sähköliittymä
Keskustan läheisyydessä. 
puh. 040-5254816
kuvia: www.turist.fi /asunto-on

Bestseller-lehti etsii osa-aikaista

MYYNTINEUVOTTELIJAA/
PUHELINMYYJÄÄ

Ulvilan/Porin alueelle.
Lisätiedot:

Jarmo Virtanen, puh. 0500 597 259 

TYÖTÄ TARJOLLA

VuokrattavanaVuokrattavana

Myymälä - Varasto -Työtilaa
Noin 55 m2. Nakkilan Tattarasta. 

Covire Oy, p. 0500-597259

Mikä teillä on 
mielessä näin 
vaalien jälkeen?     

Kyllä meillä 
on mielessä 
köyhien asiat  ja 
peruspäivärahan 
korotus     

”Niin se
aika vierii”,

milloin mitäkin.Puheenjohtaja Sinnemäki, mikä 
jutt u teillä oli ennen vaaleja?

Meillä Vihreillä 
oli Ydinvoima 
ja Luonnon-
suojelu.

Myös ydinvoima 
asiat ovat mie-
lessä.

Energiateollisuus ry:n toimitus-
johtaja Juha Naukkarisen mukaan 
Ympäristöministeriön tuore ase-
tus uusista rakentamismääräyk-
sistä syrjii sähkölämmitystä mui-
hin vaihtoehtoihin verrattuna. 

- Rakennusten energiakulu-
tuksen laskennassa käytettävät 
energiakertoimet suosivat tuon-
tiin perustuvia fossiilisia lämmi-
tyspolttoaineita sähköön nähden, 
toteaa Naukkarinen. 

Fossiilisten vaihtoehtojen suo-

Lyhyesti: Muovia ja metallia on 
helppo hoitaa ja vaikea korjata. 
Puuta on työlästä hoitaa, mutta sitä 
on helppo korjata ja kunnostaa.

Jos käyttää valkaisevia pesuai-
neita, kannattaa muistaa, että ne 
karhentavat pinnan. Kannattaa 
kysyä neuvoa pesuaineista. Parhai-
ten tietävät kalusteen valmistajat. 

Yleisesti
Poista lika, pöly ja home huolel-
lisesti. Suojaa ympäristö. Öljyä 
on vaikea poistaa kivilaatoista ja 
spraymaali voi pölytä kauaskin. 

Säilytä kalusteet talvella kuivassa 
ja viileässä. Ulkovarasto tai katettu 
terassi on paras paikka. Ja viimeksi 
vaikein: Lue kalusteiden mukana 
tulleet hoito-ohjeet.

Öljyäminen
Puukalustetta ei voi öljytä, jos se 
on maalattu, laseerattu tai lakat-
tu. Muille öljyämistä suositellaan 

Kesä tulee, oletko valmis?
Pieniä vinkkejä kesäkalusteiden hoitamiseen:

Muovi 
Polyrottingille ja muulle muovil-
le riittää ylensä pesu. Pyyhi muo-
vikalusteet kostealla liinalla ja jos 
tarvitaan pesuainetta, käytä mie-
toa yleispesuainetta (esim. Tolu, 
Mäntysuopa)  Älä käytä valkaise-
via aineita. Painepesurilla saa lian 
ja pölyn pois polyrottingin väleis-
tä. 

Jotkut pesevät muovikalusteita 
autonpesuaineella ja vahaavat au-
tovahalla sekä maalaavat autojen 
ja veneiden muoviosiin tarkoite-
tulla spraymaalilla. Maalin pysy-
vyys tosin on vähän niin ja näin. 

Muovia on vaikea korjata, joten 
kannattaa käsitellä muovikalustei-
ta varovasti. Varsinkin pakkasella.

Metalli 
Metallikalusteiden kanssa pärjää 
pitkälle pelkällä pesulla. Pyyhi 
kostealla liinalla ja käytä mietoja 
yleispesuaineita. 

Ruostekohdat kannattaa paika-
ta heti ruosteenestomaalilla. Va-
lurauta patinoituu aina ulkona. 
Maalaa valurautakalusteet, jos et 
pidä ajan patinasta. 

ainakin kerran vuodessa. Home 
kannattaa poistaa huolella, muu-
ten se kasvaa uudelleen öljytyn 
pinnan läpi. Käsittelemätön puu 
ja kovapuu pitäisi öljyä jo ostoke-
sänä. 

Uutta painekyllästettyä puu-
kalustetta ei saa öljytä, vaan pitää 
odottaa ainakin pari kuukautta tai 
mieluusti seuraavaan kevääseen. 

Tiikki säilyy öljyämättä. Öljyä-
minen estää sen harmaantumisen.  
Sävytetty puuöljy suojaa auringol-
ta paremmin kuin väritön. Pella-
vaöljy ei suojaa homeelta. 

Öljyäminen
Pese valkaisevalla pesuaineella ja 
anna kuivua pari päivää. Hio pint-
tynyt lika ja harmaantumat puun 
syitten suuntaisesti. Poista hioma-
pöly. 

Levitä öljy pensselillä tai sienellä 
ja anna imeytyä n. 15 minuuttia. 
Pyyhi liika öljy pois kuivalla, nuk-

kaamattomalla rätillä. 
Älä jätä välineitä aurinkoon, 

äläkä heitä öljyisiä rättejä märki-
nä roskiin, sillä öljy voi syttyä it-
sestään. 

Maalaus ja lakkaus
Maalattu tai lakattu puukalus-
te on parhaimmillaan katon alla, 
sillä se kestää huonosti sadetta ja 
aurinkoa. Jos maaliin tulee halkea-
ma, paikkaa se heti. 

Vanhemmiten maali ja lakka 
alkavat hilseillä. Kysy apua maa-
likaupasta, sillä puulle, muoville 
ja metalleille on omat pesunsa ja 
maalinsa. Pese maalinpesuaineella. 
Poista vanha pinta tarkasti ja hio 
maali tai lakka himmeäksi. Poista 
hiomapöly. 

Pohjamaalaa metallikalusteet 
ruosteenestomaalilla ja puukalus-
teet ohennetulla lakalla tai maalilla. 
Maalaa ohuita kerroksia ja hio pin-
ta kevyesti ennen uutta kerrosta. 

siminen on Naukkarisen mukaan 
ristiriidassa Suomen ilmasto- ja 
energiapoliittisten tavoitteiden 
kanssa eikä tue tavoitetta pääs-
tä nykyistä suurempaan energia-
omavaraisuuteen. 

Hän muistuttaa, että sähkö 
perustuu valtaosin kotimaiseen 
tuotantoon, sähkön ilmastovai-
kutukset ovat fossiilisia polttoai-
neita pienemmät ja sähkön tuo-
tannossa käytetään merkittävässä 
määrin myös uusiutuvia energia-
lähteitä.

- Miksi tätä asiaa ei ole valmis-
telun yhteydessä ministeriössä 
huomioitu, vaikka eri tahot ovat 
siihen useaan otteeseen kiinnittä-

neet huomiota, ihmettelee Nauk-
karinen.

Hän toivoo, että energiakertoi-
mia kehitetään jatkossa nykyistä toi-
mivammiksi siten, että rakennusten 
energiankäytössä otetaan huomi-
oon myös ilmastovaikutukset.

Naukkarinen olisi toivonut, 
että kustannustehokkaille ilma-
lämpöpumpuille olisi annettu 
merkittävämpi osuus energialas-
kelmissa. Myös pellettitakkojen 
käyttö pitäisi ottaa laskelmissa 
paremmin huomioon, koska nii-
tä voidaan hyödyntää lämmitys-
huippujen tasaamisessa.

Lähde. Verkkouutiset

Asetus syrjii 
sähkölämmittäjää



5

Hiirijärven Koulutie 71 
29200 HARJAVALTA 
Gsm. 040 535 0784 

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

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

Ulvila, Nakkila, Harjavalta
Porin toimisto

Noormarkku

Ulvilan toimisto
(02) 6242 260

044 7052 259

044 7052 261

www.pdl.fi

Ota yhteyttä

ja pyydä
tarjous!

www.sahkoapuarto.net

• MYYNTI
• ASENNUS
• NOPEA TOIMITUS
p. 0400 598 346 Kolkkalankatu 2, HARJAVALTA

Tule tutustumaan toiminnassa oleviin

ILMASTA - VETEEN
LÄMPÖPUMPPUIHIN
(korvaa öljykattilan sekä puulla ja 
sähköllä toimivat vesivaraajat)

SOVI

ESITTELY!

S A
A

ILMALÄMPÖPUMPUTILMALÄMPÖPUMPUT
  MITSUBISHI  MITSUBISHI
  FD, GE ja uutuus EF  FD, GE ja uutuus EF
  PANASONIC ym.  PANASONIC ym.
- myös uutuustuotteita-- myös uutuustuotteita-

ILMALÄMPÖPUMPUT
  MITSUBISHI
  FD, GE ja uutuus EF
  PANASONIC ym.
- myös uutuustuotteita-

Myydään 

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

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

�����������	�	

���������

www.turist.fi /
bestseller

Pikku-
Kirppari

myös
netissä:

Miksi turkulainen laittaa sip-
seihin lisää suolaa? 
– Pussissa lukee ”Pan-suola”.

Miksi Nakkilassa latotans-
seissa tanssitaan sukkasillaan? 
– Jotta musiikki kuuluisi 
Harjavallasta.

Vastaavamestari sanoi alai-
selleen:
– Lakaise lattialta nuo roskat. 
Alainen vastasi: 
– Mutta minähän olen in-
sinööri? Mestari:
– No minäpä näytän kuinka 
se tapahtuu.

– Äiti, kerro minulle satu 3-
vuotias sanoo iltamyöhällä 
äidilleen. – Odota kunnes isä 
tulee kotiin, hän kertoo kyllä 
sadun meille molemmille, 
äiti tokaisi takaisin.

- Miksi naiset panostavat 
enemmän ulkonäköönsä 
kuin älyynsä?
- Koska miehet ovat yleen-
sä tyhmiä mutta harvoin 
sokeita.

Vitsi, vitsi

Keväällä maistuvat raikkaat salaatit paitsi lounaaksi myös väli-
palaksi. Niitä on helppo tehdä vaikka lasten kanssa. Salaatin voi 
hyvin valmistaa jääkaappiin odottelemaan herkutteluhetkeä, jos 
pilkkoo tomaatin eri kulhoon, jolloin salaatti ei vety. Salaatti ei 
kuitenkaan kestä jääkaapissa kuin yhden yön. 

Mukavaa vaihtelua juhliin tai vaikkapa sunnuntaipäivälliselle 
saa, jos tarjoilee kaikki ainekset omista pienistä tarjoiluastioistaan. 
Näin myös allergioista kärsivät saavat ruokavalioonsa sopivaa sa-
laattia. 

Salaatti näyttää yllättävän kauniilta teräsastiassa. Tai mikä estää 
tarjoilemasta salaattia vaikkapa aaltomaljakosta, jos on juhlavampi 
tilaisuus. Kannattaa katsoa kodin lasiesineitä uudella silmällä, ja 
hakea sieltä edullista piristystä ruokapöytään.

Salaattipohja, neljälle
puolikas jääsalaattia (ruukku tai pussi)
puolikas ruukku jotain erinäköistä salaattia, 
esimerkiksi tammenlehvää tai lollo rossoa 
ripaus suolaa ja pippuria
n. teelusikka oliivi tai rypsiöljyä

Huuhtele salaatti, ja anna kuivua kunnolla. Revi salaatti kulhoon, 
mausta ripauksella suolaa ja pippuria. Tilkalla öljyä saat salaattiin 
hienon kiillon ja salaatinkastiketta ei välttämättä tarvita.

Jos salaatit ovat kitkeriä, ne voi repiä edellisenä päivänä, ja liot-
taa yön yli tai parin tunnin ajan (muista huuhdella liotuksen jäl-
keen), jolloin kitkeryys poistuu. Jäävuorisalaatin voi hyvin leikata, 
se ei kärsi siitä. Paras jäävuorisalaattikerä on kevyt, ne ovat useim-
miten vähiten kitkeriä.

Lisäksi:
2-3 tomaattia, pilkottuna tai kirsikkatomaatteja puolikkaina
Puolikas kurkkua, pilkottuna
Puolikas paprika, pilkottuna sekä siemenet poistettuna

Kurkun, paprikan ja tomaatin määrää voi vaihdella omien mielty-
mysten mukaan. Melkein salaattiin kuin salaattiin sopivat: oliivit, 
suola- tai cashewpähkinät, kuivattu sipuli, pinjansiemenet, keite-
tyt kananmunat, ananas, melonit.

Lisää lopuksi mieleisesi täytteet salaattipohjaan. 
Tässä joitain maukkaita esimerkkejä:

Keväänraikasta 
salaattia

Kanasalaatti:
2 kypsää broilerin rintaa, pilkot-
tuna
pari persikanpulikasta pilkot-
tuna

Tonnikalasalaatti:
1 purkki hyvin valutettua tonni-
kalaa
(voi pilkkoa jos on tarpeen)
katkarapuja

Fetasalaatti:
raakaa (puna)sipulia renkaina
fetajuustoa
oliiveja 

Lihasalaatti
kypsää paistia tai muuta mure-
aa lihaa, revittynä tai pilkottuna
1 herkkukurkku tai suolakurkku

Juustosalaatti
Pilkottua lempijuustoasi, (esim. 
edamia, tai emmentalia jos lem-
pijuustoasi ei ole saatavilla)
tai vaikkapa halloumjuustoa. 
Halloum on hyvä liottaa vedes-
sä ennen paistamista, jolloin 
liika suolaisuus poistuu.

Käteismaksulla, nopea nouto, mahdollisuus myös jättää 
vaihtolava. Soita ja tarjoa pikaisesti, myös ilt. ja viikonl. 

Puh: 040-4442451

Nyt paras hinta metalli-/rautaromusta
OSTETAAN

TIPUTELLEN

Krista L, 2011

- Hyvänen aika, miltä sinä näytät! Oletko ollut 
  tappelussa?

- Pahempaa. Jouduin sulkapallopeliin.

www.maisanpaja.info

Ohjeen lähetti lukijamme Henna Nielikäinen

Ny jukopliuta...
Eri kansallisuuksista koostuva 
pöytäseurue oli tullut ravin-
tolaan juhlimaan. He kukin 
tilasivat lasillisen viiniä, mutta 
kun viinit tuotiin, he huoma-
sivat, että jokaisessa lasissa oli 
kärpänen.
- Ruotsalainen vaati uutta viiniä 
samaan lasiin. 
- Englantilainen vaati uutta vii-
niä uuteen lasiin. 
- Suomalainen otti kärpäsen vii-
nistä ja joi viinin. 
- Venäläinen joi viinin kärpäses-
tä välittämättä. 
- Kiinalainen söi kärpäsen, mut-
ta jätti viinin juomatta. 
- Juutalainen pyydysti kärpäsen 
ja myi sen kiinalaiselle. 
- Norjalainen otti kärpäsen ja 
lähti pyydystämään turskaa. 
- Irlantilainen jauhoi kärpäsen 
viinin sekaan ja lahjoitti juo-
mansa englantilaiselle. 
- Amerikkalainen haastoi ravin-
tolan oikeuteen ja vaati 65 mil-
joonan dollarin vahingonkorva-
uksia henkisistä kärsimyksistä. 
- Laihialainen tarttui kärpästä 
kurkusta ja karjui: Ny jukopliu-
ta oksennat kaikki minkä joit!
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Poliisi: Älkää ruokkiko Soi-
nin karhunpentua
”Siitä voi tull, vaikk iso paha 
nalle perussuomalaisil”

Lokkien rivit harvenneet 
Helsingissä
”Ovat varmaa muuttaneet Van-
taal”

Hyvätuloiset täyttivät edus-
kunnan
”Jos ei oll enne tienant, nii ny 
tulee tienaamaa”

Aurinkolentokone teki en-
simmäisen ulkomaanmat-
kansa
”Uskals lähte pois kotimaast”

“Soini naulasi itsensä nurk-
kaan” 
”Olis vaa ruuvannu, ni pääsis 
noppemmi pois nurkast”

Poliisin kummiporo sai per-
heenlisäystä 
”Kyl ne voi polisi putkassaki 
lissäänty”

Kielikeskuksen alasajo virhe
”Tartte ajjaa kiel keskel suut”

Yli 20 000 amerikkalaiseksi 
haluavaa pettyi
”Ei pit suurii haaveill, ko hal-
luu amerikkaaki”

Yhdysvaltojen viisumiarvonta 
epäonnistui
”Kaikk on mahdollist ameri-
kas”

HP avasi vierasvoitolla
”Oliks naapur vastustaja canon”

Otsikoista poimittua
Tuli irti ympäri maakuntaa
”Toivottavast saava se kiin enne 
tän tulemist”

Nokia ei ole Ollilan ainoa 
päänsärky
”Vois ottaa välil burana, tai vaih-
ta päät, kyll se se särky siit lähtis”

Vaikea olla hyvä ihminen
”Helpomp o oll se huon ihmine”

Tuoksuihin viehtynyt mies 
livahti karkuun
”Hajuje perustel varma löyty 
helpost”

Nurkanvaltaaja valtasi edus-
kuntatalon nurkan
”Ei riit pörssifi rmat, ko tarvi 
viel eruskuntaki vallat”

Taivaan valtakunnan maalari
”Valtakunta kullaki, taivas rajan”

Makeisvalmistajat kiertävät 
veron kekseillä
”Kekseliäst porukka, sano na-
muvalmistaja”

”Kyllä kala aina makkaran 
voittaa”
”Fisu taita oll noppeemp uima”

Jalat ja renkaat sekaisin
”Onks jalat men sekasi auto 
renkkaitte kans”

Lyhytelokuva purkkiin kol-
messa tunnissa
”Ei oll mikää tynnyr, ko noin 
noppeest kävi”

Myllykoski-klubi diskoilee
”Onks siell myös karaoke, kysy 
kansanedustaja Nakkilast”

MAAHANTUOJA: 
Covire Oy, Nakkila

Puhelin 0500 597 259

Nyt on Nyt on 
uusien uusien 

ikkunoiden ikkunoiden 
aika!aika!

Li s ä t i e to j a :  www. tu r i s t . f i / i kkunamaa i lma

Kysy Tarjous, Soita!

Päivälleen 40 vuotta ja 4 kuu-
kautta perustamiskokouksesta  
Nakkilan Työväentalolla Lauan-
taina 14.5. vietettiin juhlat his-
torian, juhlapuheiden ja musii-
kin merkeissä. Palan painikkeeksi 
tarjottiin täytekakkukahvit ja lo-
puksi oli tanssia Voitto Takasen 
orkesterin tahdissa. Tervetulo toi-
votukset ja historiikin julki toi 
puheenjohtaja Timo Sulonen.

Historiikki
Alussa työntekijät järjestäytyivät 
Reposen levy- ja rautarakenne 
Oy.n tiloissa työhuonekuntana, 
vuonna 1967. Omana ammatti-
osastona aloitettiin tammikuussa 
1971. Ensimmäisenä puheenjoh-
tajana toimi Uuno Kukkonen, 
jolloin toimintaan tulivat myös 
muut Nakkilan alueen metalli-
työntekijät. Toiminta oli vilkas-
ta alkuaikoina, luottamusmiehiä 
koulutettiin ajamaan työntekijöi-
den etuja. 

Alkuajoista lähtien tiedotus-
kanavina jäsenille ovat toimineet 
työväenlehdet Satakunnan Työ ja 
Uusi Aika, myös liiton oma lehti 
Ahjo on ollut kanava jäsenille.

Ammattiosasto sai oman li-
pun 1980, myös oma viiri otet-
tiin käyttöön ja ensimmäinen vii-
ri luovutettiin Uuno Kukkoselle. 
Paavo Raitaniemi toimi puheen-
johtajana 1970-80 -luvuilla ja 
1990-luvulla pitkään.

Virkistys toiminta
Osaston virkistystoimintaan ovat 
kuuluneet mm. yhteiset uimail-
lat Nakkilan Wisan kanssa uima-
hallilla, sekä kesäiset teatteri-illat 
Nakkilan Kesäteatterissa.

Sulonen toi julki myös huoles-
tumisensa nykymenosta, jolloin 
nuoret työntekijät eivät ymmärrä 
ammattiosastojen tärkeyttä aja-
massa yhteisiä asioita.

Juhlapuhe
Juhlapuheen juhlassa piti tuore 
kansanedustaja Jari Myllykoski, 
joka kertoi, miksi kannattaa olla 
ammattioston jäsen ja mitä am-
mattiosastot tekevät jäsentensä 
hyväksi. Myös harmaantalouden 
kitkemiseen hän otti kantaa esi-
merkillä. Jos sitä ei kitketä pois, 
niin joskus tulee tilanne, että vero-
tulot ja eläkerahat vähenevät, jol-
loin loppuu yhteiskunnan mah-
dollisuus hoitaa velvollisuutensa.

Ison ajatuksen hän heitti de-
mareille. Tulevissa hallituskaa-
vailuissa, missä he ovat mukana, 
pitää ottaa nämä asiat huomioon, 
isoina asioina. Jari Myllykoski 
esiintyi myös tilaisuudessa laula-
en laulun Punaorvon Vala.

Ansiomerkit
SAK:n Kultaisella ansiomerkillä 
muistettiin seuraavia: Olli Aarik-
ka, Osmo Anttila, Taisto Eklund, 
Raimo Haanpää, Markku Kors-
man, Lauri Kuronen, Timo Su-
lonen, ja Unto Suomi, jotka ovat 
olleet pitkään toiminnassa muka-
na. 

Lisäksi muistettiin Raija Kos-
kista lahjakortilla, ja Jari Mylly-
koskea osaston viirillä. Jäseniä 
ammattiosastossa on nykyään yli 
300, mikä on vaihdellut vuosien 
aikana vähäisesti.

J Virtanen

Nakkilan
Metallityöväen 
Am. Os. 282
40 vuotta

SAK:n Kultaisella ansiomerkillä muistettiin seuraavia: vas. Osmo 
Anttila, Taisto Eklund, Raimo Haanpää, Markku Korsman, Timo 
Sulonen, ja Unto Suomi, poissa Olli Aarikka ja Lauri Kuronen.

Raija Koskinen ja juhlapuhuja kansan-
edustaja Jari Myllykoski.

TOUKOKTOUKOKUUNUUN
TÄRKEÄT KONTATÄRKEÄT KONTAKTITKTIT

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

Kirjanpidot edullisesti
Tiia Virtanen, puh. 0440-356240

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

Maisan paja
040 503 6149, www.maisanpaja.info

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

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

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

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

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

Tilitoimisto Sata-Euro
Satakunnan alueella P.02-6742072

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

Autovarikko Valkeapää
Rengas ym. työt P.040-8374009

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

Ahokannas Putkitarvikemyymälä
ja Asennuspalvelu P.02-5373079

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

Tattaran Romu
Nakkila, romunkierrätys
Puh. Vesku 0400 461 422

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

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

Kylmätekniikka Ulver Oy
Jari Saustamo, puh. 040 5280 417

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

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

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

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

Jussi Henttinen viihdytti haitarilla.
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Lanzaroten maraton

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

lainen kaveri johti pari kilomet-
riä ennen maalia minuuttitolkul-
la seuraavaa, mutta sippasi sitten 
totaalisesti jyrkässä ylämäessä jär-
jestysmiehen käsivarsille. Kun 
olin käynyt kääntämässä Vanhan 
Sataman lähtöpaikalla seuraavalle 
kierrokselle ja näin maassa viltin 
alla makaavan kaverin, pyöri lop-
pumatkan päässäni hänen silmi-
ensä hapuileva epätodellinen kat-

Katson, että Kanarian Saaret on 
yhtä kuin Espanjaa ja se maa tule 
kuitatuksi Lanzaroten maratonil-
la. Olen juossut sen kolme kertaa. 

Tapahtumaan osallistuu vuo-
sittain paljon suomalaisia, eikä 
ihme sillä Lanza on ihan kiva 
pikku tapahtuma. Ensimmäi-
seltä maratonilta jäi mieleen ta-
paus, jolloin voitin ”voittajan”. 
Minut juuri ohittanut grönlanti-

Unskin SadasUnskin Sadas
Maraton juostiinMaraton juostiin

Kiikassa 2.4.2011Kiikassa 2.4.2011

Ilmoita Bestseller lehdessä

Onnittele Valmistunutta!Onnittele Valmistunutta!
-Kutsu vieraita valmistujaisiin
-Onnittele päästötodistuksesta 
tai valmistumisesta

-ilmoituksen koko: leveys 1 
palsta, korkeus 50mm

Onnittelu- tai kutsuilmoituksen hintaOnnittelu- tai kutsuilmoituksen hinta  50€50€
Kutsu + kiitos yhteishintaanKutsu + kiitos yhteishintaan  75€75€

(kiitosilmoitus erikseen 30€)

esim.

Tervetuloa Liisan
Valmistujaisiin!
Mäkiset kutsuvat kaikki 
sukulaiset ja ystävät Liisan 
valmistujaisiin 
1.6. Ilmoitathan 
osallistumisestasi 
etukäteen.

Lähetä ilmoitus sähköpostilla 
osoitteeseen bestsellermainos@
gmail.com tai tee se  osoitteessa 
www.turist.fi /bestseller Muista 
lähettää myös yhteystietosi.

Onnittelut Matti!
Onnittelut ylioppilaslakin 
johdosta ja hyvästä koulu 
menestyksestä! 
Toivottaa: 
Juha & Riitta Meikäläinen

Ilmoitus on jätettävä viim. 27.6. Kiitos- ja kutsuilmoitus näkyvät 1.6. ilmestyvässä lehdessä

se. Oli ikävä ajatella mitä kaverin 
päässä todella liikkui, vai liikkui-
ko mikään.

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä

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

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

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

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

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

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

Kymmenysvaaka 300 kg.
P. 0500-597259

Sekalaista

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

Pikku-
KIRPPARI
Ilmoituksen tälle pals-
talle voit jättää inter-
netissä osoitteessa:
www.turist.fi /bestseller

Vuokrattavana

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

Erikokoisia varastotiloja Porista 
Karjalankadulta. Puh. 040-
5511163.

Myymälä – Varasto – Työtilaa  
noin 55 m2. Nakkilan Tatta-
rasta. Covire Oy    P.  0500-
597259

Ostetan

Mummonmökki. Edullinen. 
Puh. 050-3245363 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!

www.pyssytlk.fi

Kasvihuone
Silver

345,-
P 140xL193xK2035kpl erä!

”6x4” 2,5m2 Sis. varjostuskankaan

LAMINAATTI
3 kuosia, 7mm / KL 31

7,50/m2

VARASTOSTA HETI!
Niin kauan kun tavaraa riittää!

KesänKesän

shokkitarjous!
shokkitarjous!Kesän

shokkitarjous!

159,-

ASTIANPESUKONE 
UDW-14 1kpl

Uusi!Uusi!Uusi!
Ei sisällä takuuta, 
vanhaa varastoa! Runsaasti varastossa!

PUUTARHATUOTTEITA

LAAJASTA VALIKOIMASTA
HB-PIHAKIVIÄ EDULLISESTI
HETI-TOIMITUKSENA!

Tule katsomaan ja
PYYDÄ  TARJOUS!

Terassirakentamiseen
PAINEPUUT VARASTOSTAMME 
LAAJALLA VALIKOIMALLA!

EdullisinEdullisin

hinnoin!hinnoin!Edullisin

hinnoin!

Salaojaputkia, rumpuputkia, sadevesikaivoja, 
tarkastuskaivoja, vesijohtoputkea, suodatinkankaita...  
JA PALJON MUUTA!!!
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Hovinkuja 10
29250 Nakkila

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

(02) 537 3995
050 596 1260

Euro-multaEuro-multa
10€/10€/4 säkkiä4 säkkiä
(60 litraa/säkki)(60 litraa/säkki)

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

UUTUUS!
Amppelikurkku!

K E S Ä K U K A T  J A  A M P P E L I T !K E S Ä K U K A T  J A  A M P P E L I T !
Petynit, Lobeliat Hopealehdet, 
Samettiruusut, Kukontöyhtöt, 
Annansilmät, 
Taikaneilikat (0,70€/kpl)

6€/10 kpl

PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
NAKKILA JA HARJAVALTA

ILMAINEN KULJETUSPALVELU!

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

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

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

- POLKUPYÖRÄT
- MOPOT JA MÖNKIJÄT 
- MOOTTORISAHAT
- PIENKONEET

KORJAA JA HUOLTAA

Polkupyörän

täyshuolto

50,-

-60%

-50%

-40%
VieläVielä

ehtii!ehtii!

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

KaikkiKaikki
herkullisetherkulliset

värit!värit!

Kaikki
herkulliset

värit!

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

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

Tupla-Tupla-
potkutpotkut

-30%
LOPPUUNMYYNTI JATKUU

LOPPUUNMYYNTI JATKUU

Nakkilassa!
Nakkilassa!

1295,-1295,-
           Alkaen! 

AJOLEIKKURITAJOLEIKKURITAJOLEIKKURIT

Valmistujaislahjaksi 

LAHJAKORTTI!

KATSO MYÖS   www.sportnelli.fiwww.sportnelli.fi

Suositut
ONNi-pyörätONNi-pyörätSuositut
ONNi-pyörät

STIGA JA STIHL TRIMMERITSTIGA JA STIHL TRIMMERIT
SÄHKÖKÄYTTÖISET  Alk.  35,-
BENSAKÄYTTÖISET  Alk. 135,-

STIGA JA STIHL TRIMMERIT
SÄHKÖKÄYTTÖISET  Alk.  35,-
BENSAKÄYTTÖISET  Alk. 135,-

1190,-1190,-
           Alkaen! 

279,-279,-
          

279,-
          OVH 343,- 

VIKING MB2R BioVIKING MB2R BioVIKING MB2R Bio

BEUGEOT-BEUGEOT-
SKOOTTERITSKOOTTERIT
BEUGEOT-
SKOOTTERIT

Olemme avoinna jouluun asti ma-pe 9.30-18, la 10-15, su 12-16

Yksivärinen PEITETIKKI 
lev. 270 cm, 15 väriä, 25€/m

LAJITELMA Peitetikkejä
lev 270 cm,16€/m

Kevään keveitä kankaita 
runsaasti esillä myymälässä

Ohut Antigua lev. 150cm, 

9,50€/m (14,45€/m)

TÄYSIN PIMENTÄVÄT VERHOKANKAAT
estävät häikäisyä ja kuumuutta alk. 8,90€/m

Tikkaajalta leveitä tikkikankaita


