ILOTULITTEET KUKOLASTA 27.12. ALKAEN

KATTOREMONTIT

ulkoverhousremontit ikkuna- ja oviremontit
TILAA ILMAINEN ARVIOKÄYNTI

VEIKKO
HAAPA-AHO:

040 723 7841

FACEBOOK.COM/KATTOREMONTIT

WWW.RAKENNUSHAAPA-AHO.FI

Hyvää Joulua ja

kiitos kuluneesta vuodesta!

7 / keskiviikko 21.12.2022

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Hiihtomatka
Saariselälle

Iloista Joulua ja
onnea ja menestystä
vuodelle 2023!

LVI-asennukset ja -huollot, viemärikuvaukset ym.

KIMMO

044 970 3732
ULVILA

23.–30.3.2023

M atka-SS alonen Oy
0440 303 440
www.matka-salonen.com
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HARJAVALLAN

APTEEKKI
Hyvää Joulua!

Verstaan väki
Kii ää kuluneesta vuodesta
ja toivo aa

Matka-Salonen Oy
Hyvää
joulua
ja
0440 303
440

KAIKKI LOPUT

Lahjapakkaukset

-15%

onnellista vuotta 2023

Oletko remontoimassa?
Rakennatko uutta?

Paketoimme
lahjasi valmiiksi!
Lahjapakkauksia rajoitettu erä.
Tarjous voimassa 24.12. asti.

ma-pe 9-19, la 9-15, su suljettu

www.harjavallanapteekki.ﬁ
Harjavallankatu 15, Harjavalta, 02 5311500

Muista kot
italou
vähennys! s-

kylpyhuoneremon t laatoitukset
vesieristykset
VERSTAS • Pyssykankaantie 170
29270 Hormisto (Nakkila)
www.nakkilanverstas.ﬁ • 0400 668 079
myynti@nakkilanverstas.ﬁ

Hyvää laatua edulliseen hintaan!

OWISSON OY
Aran lan e 4 29250 Nakkila owisson.ﬁ
040 965 6661 owisson@outlook.com

Surun kohdatessa
Hautaustoimisto Väliviita tarjoaa henkilökohtaista
palvelua surun keskellä.
Olemme paikallinen täyden palvelun hautaustoimisto,
jossa toimimme hienotunteises omaisia ja vainajaa
kunnioi aen.

Joulurauhaa!

Hautaustoimisto Väliviita

0400 896 999 / 044 353 7777, Kauppa e 3, 29250 Nakkila (pos n käytävä)

Rauhaisaa joulunaikaa ja iloa vuodelle 2023!

TUOTTEET KUKOLASTA!
MYSTEERIBOXEJA
SUORAAN MYYMÄLÄSTÄ!
Nyt myös uudet GLOW-kiekot ja
PEHMEÄT MUOVIT talviheittoon
SUORAAN AUTOSTA!

Haluatko edustajan paikalle?
Haluatko kuulla lisää tuotteista ja
nähdä uutuudet suoraan autosta?

Soita 050 356 7761
ja sovitaan aika.

Made on talven sesonkiruokaa – näin käsittelet sen oikein
Turskakaloihin
kuuluva
made on vähäruotoinen,
runsaasti proteiinia ja kivennäisaineita, mutta maltillisesti rasvaa sisältävä kala,
jonka paras sesonkiaika
ulottuu joulukuulta maaliskuulle.

Mateen
kalttaaminen
Mateen kudosrakenne on
heikko, joten sen käsittely on tehtävä varoen. Pehmeä nahka on limakerroksen
peittämä ja jotta saat kalasta
paremman otteen, kannattaa
pinta ennen käsittelyä pyyhkiä paperilla.
Mateen nylkeminen aloitetaan tekemällä veitsellä
poikittainen viilto kalan niskaan. Päätä ei ole tarkoitus
katkaista, joten kevyt, juuri

nahan lävistävä viilto riittää.
Ota nahasta kiinni ja irrota
sitä vähän kerrassaan kalaa
samalla kiertäen. Voit auttaa
nahan irrotusta viiltokohdasta veitsellä tai ujuttamalla
etusormet nahan alle.
Kun saat tukevamman otteen, nahka lähtee helposti
vetämällä. Pidä päästä tukevasti kiinni ja vedä esimerkiksi pihtien avulla nahka
irti aina pyrstöön asti. Pienikokoisesta mateesta nahka
lähtee yleensä yhdellä vedolla, isommasta kalasta nahkaa
kannattaa vetää vuorotellen
molemmin puolin.
Kun nahka on poistettu,
viilletään vatsa auki peräaukosta kurkkuun asti. Ole varovainen, jotta sappirakko ja
mahdolliset mätipussit eivät rikkoudu. Sappineste on

kitkerää ja puhjetessaan sen
maku tarttuu herkästi maksaan ja lihaan eikä se lähde
huuhtomalla pois. Maksassa
kiinni oleva sappirakko onkin turvallisinta poistaa leikkaamalla irti myös pieni pala
maksaa.
Ota mätipussit sekä maksa talteen ja leikkaa tämän
jälkeen ruokatorvi poikki,
poista sen mukana loput sisälmykset ja huuhtele vatsaontelo huolellisesti. Sitten
made onkin valmis käytettäväksi esimerkiksi keittoon
tai muhennokseen.

Näin käsittelet
mateen mädin
Made on runsasmätinen
kala. Parin kilon painoisessa
mateessa saattaa mätiä olla
reilusti yli puoli kiloa.

TAPAHT UMIA - TAPAHT UMIA - TAPAHT UMIA - TAPAHT UMIA
20.12. klo 17.30-18.00
Ulvilan kirjaston
satuhetki Ulvilan kirjasto tarjoaa satuhetkiä
joka toinen viikko.
21.12. Anne Ketolan
taidenäyttely. Harjavallan Kirjasto. Öljyvärimaalauksia Harjavallasta vuodenaikojen
eri väreissä.
22., 27. ja 28.12. ja 3.,
4. ja 5.1. klo 10.0017.00 Friitala 130 ja
Merikarhun Kierros
-näyttely, Friitalan
nahkamuseo. Uudet
vaihtuvat näyttelyt

esillä 24.2. asti tiistaista
perjantaihin klo 10-17.
27.12. klo 9.30-11.30
MLL PERHEKAHVILA joka tiistai Meidän
Olkkari Harjavalta
30.12.2022 klo 19.00 –
21.00 Kupponen Kuolemaa. Hykerryttävä
murhafarssi ensi kertaa
Suomessa. Teatteri Ulpun Studio, Koulukuja 2.
3.1. klo 17.30-19.00
Ulvilan lukupiiri joka
kuukauden ensimmäi-

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

VETOKETJUN VAIHDOT
ja muut korjausompelut!

Covire Oy
0500 597 259, Tattarantie 42, Nakkila
Vetoketjun vaihtoon tai vaatteiden
korjauspalveluuntulevat työt voi
jättää Majatalo Tyrnin edessä olevaanmetallikoriin, laita ohjeet ja
puhelinnumerosi mukaan.

- TAPAHT UMIA

nen tiistai, Ulvilan
kirjasto. jatkuu myös
keväällä 2023 uusilla
kirjoilla!

17.1. klo 19.00 Emil
Cedercreutz ja vuosi
1918 -luento. Harjavallan kirjasto

10.1. klo 10.00-12.00
Ystäväkerho äskettäin
eläköityneille. Harjavallan kirjasto

18.1. klo 10.00-11.30
Harjavallan kirjaston aamulukupiiri.
Harjavallan kirjasto

11.1. klo 17.00-19.00
Kehitysvammaisten
oma kirjastoilta. Harjavallan kirjasto

29.1.23 klo 14.00
Lauluyhtye Cafe
Olén ja Äänettäret-kuoron yhteiskonsertti. Emil Cedercreutzin museo

12.1. klo 10.00-12.00
Harjavallan kirjaston
mielenvirkistyskerho
senioreille. Harjavallan
kirjasto

Meillä palvellaan
K i Kunnostus
Kuusisen
K
Nakkila, puh. 050 527 5966

Leikkaa peräaukon ympärillä olevat mätipussit irti,
tee viilto mätipussin päähän
ja lypsä mäti pusseista astiaan. Vatkaa mätiä haarukalla tai kierrevatkaimella
ja huuhtele se sitten pariin
kertaan, jolloin irronneet
kalvot huuhtoutuvat pesuveden mukana.
Pesty mäti valutetaan
huolellisesti harsokankaasta
tehdyssä pussissa tai talouspaperilla vuoratussa tiheäreikäisessä lävikössä. Mitä
kauemmin mädin antaa valua, sitä kiinteämpää siitä
tulee. Valutettu mäti on pakastettava vähintään vuorokaudeksi, jotta mahdolliset
lapamatotoukat kuolevat.
Mausta sulatettu mäti suolalla ja valkopippurilla. Suolan määrä on makukysymys,

Sähkötyö J Salminen
Nakkila
puh. 040 7790 891
KATSASTUSREMONTIT
JA RENGASTYÖT
Kaikkea rakennusurakointia, myös tuntityönä!
T:MI JURI HEIN, Nakkila
Puh: 040 135 4211

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

Majatalo Tyrni
Tattarantie 42, Nakkila
050 597 259

www.turist.fi

mutta kukkurallinen hienoa
merisuolaa 200 grammaa
mätiä kohden on hyvä nyrkkisääntö.
Tarjoa mäti esimeriksi
ruisleivällä tai blinien täytteenä sipulisilpun ja smetanan kanssa.

Mateen maksa on
herkullista
Myös herkullinen ja A-vitamiinipitoinen mateen maksa
kannattaa hyödyntää, mikäli sen pinnalla ei ole valkoi-

sia, pallukoita eli loismadon
munia.
Maksan voi valmistaa keiton tai muhennoksen yhteydessä keittämällä sitä kalan kanssa samassa liemessä
maksan koosta riippuen
muutaman minuutin. Keitetty maksa jäähdytetään,
leikataan viipaleiksi ja maustetaan kevyesti suolalla ja
pippurilla. Palat voi lisätä
valmiiseen keittoon, tarjota
blinien kanssa tai herkkupaloina ihan sellaisenaan.

Martsan ja Jartsan

Reseptit
Tuotokset nautitaan
omalla vastuulla!

MADEKEITTO
AINEKSET
MADEKEITON LIEMI:
noin 1 ½ kg made
½ l vettä
laakerinlehti
1 tl suolaa
kokonaisia valko- ja
maustepippureita
tillin ja persiljan varsia
1-2 sipulia

MADEKEITTO:
noin 1 ½ l lientä
2 porkkanaa
pala palsternakkaa
noin 6 perunaa
pala purjoa
1 sellerinvarsi
kalafileet ja maksa
tilliä

VALMISTUSOHJE
Pyydä kauppiasta nylkemään ja fileoimaan made tai tee
se itse.
Keitä mateen päätä, ruotoja ja mausteita liemeksi noin 20
minuuttia.
Kuori ja suikaloi juurekset ja muut kasvikset.
Siivilöi liemi ja kuumenna se uudestaan.
Lisää joukkoon kasvikset ja keitä noin 20 minuuttia.
Lisää keittoon madepalat ja maksa.
Keitä hiljalleen madekeittoa kymmenisen minuuttia.
Tarkista maku. Jos haluat, madekeittoon voi lisätä kermaa.

NYT ON UUSIEN
IKKUNOIDEN AIKA!
Mittojen mukaan uusiin
ja vanhoihin rakennuksiin!
Pyydä ilmainen hinta-arvio!

0500 597 259

Hormistontie 400, Nakkila
p. 531 5400
”siin Nakkila kirko vaiheill...”

LUOTETTAVAA
Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.

0500 597 259/Covire Oy

KUUKAUSIHINNAT: 1 palsta x 30 mm: 35 €, 1 palsta x 20 mm: 25 €, 2 palsta x 30 mm: 60 €. Hintoihin lisätään alv 24 %

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
Painos: n. 13 000 kpl
Jakelu: Harjavallan, Nakkilan,
Ulvilan ja Porin alueilla.

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

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

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy,
p. 0500 597 259 / Jarmo Virtanen
bsmyynti@gmail.com

Painopaikka:
Salon Lehtitehdas

Bestseller 1/2023 aineistopäivät:
Valmistettavat ilmoitukset: ti 1.3. klo 16 men.
Painovalmiit ilmoitukset: ke 2.3. klo 16 men.

Ilmoitushinnat alkaen 50€!
(Laskutuslisä 4,03 + alv)
Pyydä tarjous: 0500 597 259
tai info@best1.ﬁ

Seuraavat lehdet ilmestyvät: 8.3. ja 29.3.
Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma ja
Citymarket
Harjavallassa: K-market Mylly
Nakkilassa: K-market Onnipekka
Ulvilassa: Kauppakeskus Hansa
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Mediatiedot: www.turist.ﬁ
Näköislehti: www.best1.ﬁ

Aineisto: tekstit ja kuvat sähköpostin liitteenä
(esim. word- ja jpg-muodossa). Sovi muista
toimitustavoista puh. 040 503 6149.

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

Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksen hintaan. Lehdessämme valmistettujen pdf-tiedostojen edelleenkäyttäminen ilman lupaa on kielletty.

Linnan booli
Linnan juhlat 2022
105 vuotta itsenäisyyttä
Itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestettiin
Presidentinlinnassa jälleen lähes normaaliin
tapaan. Linnan juhlien tarjoiluista löytyi tänä
vuonna kotimaisia luomutuotteita, kalaa ja
riistaa, Tasavallan presidentin kansliasta tiedotetaan. Makeissa tuotteissa käytetään Kultarannan vadelmia, pensasmustikoita ja muita
kotimaisia marjoja. Luonto näkyi myös Linnan koristeluissa, joissa hyödynnetään muun
muassa kukkien ja kasvien siemenkotia.

Päivän menu
SUOLAISET TUOTTEET:
Savukirjolohivoileipäkakkua
Peuravoileipäkakkua
Tomaatti-yrttivoileipäkakkua
Fenkoli-lahnatarteletteja
Punajuuri-vuohenjuustotarteletteja
Palvilammastarteletteja
Savumuikkupasteijoita
Suppilovahveropasteijoita
Kurpitsa-inkivääripiirakkaa
Tattipiirakkaa
Kotimaisia juustoja ja siemennäkkileipää
MAKEAT TUOTTEET:
Ellen Svinhufvud-kakkua
Kultarannan kuningatarkakkua
Mustaherukka bebeleivoksia
Puolukkatarteletteja
Karpalo- ja mustikka macaronseja
Lusikkaleipiä ja ruispiparkakkuja
Marjamarmeladeja ja suklaakonvehteja

Vielä muutama aika vapaana!

Pramia Oy toi kauppoihin Linnan booli -nimisen juoman 2019 syksyllä, maku vastaa vähän
Presidentinlinnassa itsenäisyyspäivänä tarjottavaa juomasekoitusta.
Pramia Oy tarjoaa ilman kutsua jääneille
kansalaisille mahdollisuuden ﬁilistellä Linnan
juhlissa tarjotun boolin
makua uudella Linnan
boolilla.
Alkuperäisen boolin
vuonna 1949 kehitelty
resepti on pidetty visusti
salassa, mutta parin vuoden kehitystyön jälkeen
Pramia Oy uskoo päässeensä jyvälle varjellusta
reseptistä.
Boolissa
maistuvat
sitrushedelmät,
kuten
greippi, sekä port- ja kuohuviini. Sitä myydään
hyvin varustetuissa elintarvikekaupoissa, mm.
Satakunnassa ja pääkaupunkiseudulla. Tuote on
5,5-prosenttinen. Maistoin sitä, mutta ei ollut
minun makuani.
Olin armeijassa Kaartin Patajoonassa 1968,
Sain
mahdollisuuden
osallistua Itsenäisyyspäivän juhliin Presiden-

Mattolan joululoma
ke 21.12.2021 – ti 10.1.2022

Hyvää
Joulua!

tinlinnaan. Päivä alkoi
jo puoliltapäivin, aluksi
tutustuttiin linnan salaisuuksiin, emännät tarjosivat kaikille paikalla
oleville lihasoppaa, että
jaksetaan tehdä työmme, mitä meille tarjotaan. Meidän tehtävänä
oli valmistaa tämä booli, jonka alku oli laitettu
käymään jo vuosi ennen
Alkossa. Se tuotettiin
Linnaan noin 50 l muovitynnyreissä, missä alkuperäistä alkoholia oli
noin 20 litraa, tehtävänä oli rikkoa jääkuutiot,
lisättiin jokaiseen tynnyriin muistini mukaan
9 pullollista Kuohuviiniä ja 32 pientä pullollista greippilimsaa, eikä
mitään muuta, se oli
siinä se boolin valmistus. Tehtäviimme kuului
myös boolin jakelu eri
osastoilla oleviin jakelukeittiöihin. Siellä tarjoilijoille kaadettiin noin 5
litran metalliastiaan boolia, jolloin tarjoilijat pääsivät jakamaan sitä juhlaväelle. Meillä oli lupa
myös maistaa ja ottaa
pullo mukaan
J Virtanen

Kiitos
kuluneesta vuodesta
ja hyvää joulua!

Toivottaa
Mattolan
tontut

Metsäkonehuolto
Kähkönen Oy

Lue lehti veloituksetta
netissä: www.best1.fi
net
Olemme myös
Facebookissa!

Ihan kaikille Hyvää Joulua
ja Loistavaa Uutta Vuotta!

Jouluaattona koko
Nakkilan alueella!

SOITA JA TILAA
PUKKI KÄYMÄÄN
Varaukset:
041 706 6201
Palvelemme
nykyään vain
ajanvarauksella!

Iso Kiitos kuluneesta vuodesta,

Hyvää joulua ja Onnea vuodelle 2023
Harjavalta, Killankatu
Kau ua, Maasillan e

02 674 1572
02 865 1644

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hauskaa Joulua ja
Iloista Vuotta 2023!

Siilotie 2, 29250 Nakkila, 050 302 0022
myynti@oﬄineasennus.ﬁ, www.oﬄineasennus.ﬁ

Avainmuutto & kuljetus
Kuljetukset ja muutot avaimet
käteen -periaatteella ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti.
Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta
ja toivotamme uudet asiakkaat tervetulleiksi!

Hyvää joulua ja
onnea vuodelle 2023!
puh. 046 886 4851/ Hannu
avainmuutto@gmail.com
/avainmuutto

ANNETAAN VUOKRALLE
NAKKILASTA

Toivottaa Harjavallan pizzamestarit Oy

Vuokrataan edullisesti lyhyillä
vuokrasopimuksilla huoneita
asunnoiksi pienemmiksi ajoiksi,
esim.

VETOKETJUN VAIHDOT

• viikko 100 €
• kuukausi 300 €
• kolme kuukautta 700 €

ja muut korjausompelut!

Covire Oy, 0500 597 259, Tattarantie 42, Nakkila
Vetoketjun vaihtoon tai vaatteiden korjauspalveluuntulevat
työt voi jättää Majatalo Tyrnin edessä olevaanmetallikoriin, laita ohjeet ja puhelinnumerosi mukaan.

RAITIS
JOULUPUKKI

VATSASI YSTÄVÄ
NAKKILASSA

Vuokraan sisältyy mm.
sähkö, lämmitys ja vesi.
Lisätietoja 0500 597 259
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PÄÄKIRJOITUS
Ongelma Terveyden- ja vanhustenhoidossa
Sairaalapäivystysten ruuhkautumisessa ei ole kyse
päivystysten kriisistä, varsinainen ongelma on jatkohoitopaikoille pääseminen. Itse asiassa potilaita on vähemmän kuin normaalisti.
Ongelmana on nimenomaan jatkohoitopaikoille pääseminen. Hoitajapulan taustalla on iso ongelma, johon on ratkaisu, neuvoteltava yksityisen puolen
kanssa, sillä vuoden aikana on lopetettu vanhainkotipaikkoja isossa määrin, jopa yli tuhat. Sairaaloiden
päivystykset ovat ruuhkautuneet ennen näkemättömällä tavalla ympäri Suomea. Tuntuu vähän siltä, että
Aluevaalien jälkeen on tullut pysähtyneisyyden tila,
missä päättäjät ovat vain järjestäneet itselleen hyvät
kokousedut ja valinneet johtoryhmää, kuten Satakunnassa on tehty. Johtajien palkakustannukset ja edut
hipovat jo 100 000 euroa kuukaudessa. ”Maakuntien
siirtyminen hyvinvointialueisiin tuo kriisiin helpotusta, vaikka kaikkia ongelmia sen ei uskota ratkaisevan.
Jollain kunnalla on saattanut olla perusterveydenhuollon jatkohoitopaikkoja saatavilla, mutta kapasiteettia
ei ole voitu käyttää kuntarajojen takia. Tämän toivotaan muuttuvan vuodenvaihteen jälkeen.” Näin kerrotaan Turun Yliopiston sairaalasta, selityksiä riittää.

Sähkö- ja sen riittävyys ja
kompensaatioita kansalaisille
Sähkölle on asetettava Puolan mallin mukainen hintakatto välittömästi.
Puolassa kansalaisten ja yhteisöjen tuskaa korkeiden
sähkölaskujen kanssa on helpotettu asettamalla hintakatto sähkölle. Puolan mallissa hinnan yläraja jäädytetään ensimmäisen 2 000 kWh osalta ja 2 600 kWh
osalta, kun perheessä on kolme tai useampi lapsi tai
vammaisia henkilöitä.
Suomessa kotitalouksien keskimääräinen sähkönkulutus on ollut noin 8 500 kWh, joten malli ei kannusta lisäämään sähkön käyttöä, kun yläraja koskee vain
ensimmäistä 2 000 kWh. Kuluttajia kannustetaan sähkötalkoisiin myös myöntämällä 10 prosentin alennus
ylimenevältä osalta, jos kuluttaja pystyy osoittaa säästäneensä energiankulutuksestaan 10 prosenttia.
Ylimenevältä osalta hinta Puolassa on kuluttajille
noin 142 euroa megawattituntia kohden ja 164 euroa
megawattituntia kohden kunnille, mikroyrityksille,
pienille ja keskisuurille yrityksille sekä julkisille rakennuksille, kuten kouluille, yliopistoille, kirkoille ja
sairaaloille. Suomessa malli suhteutettaisiin todellisiin
energiatuotannon kustannuksiin. Yhteispohjoismaiset
markkinavaatimukset tulisi myös ottaa huomioon.
Energiaintensiiviselle teollisuudelle omaa subventoitua mallia, joka kannustaa leikkaamaan energiankulutusta ja siirtämään tuotantoa kuormittavimman
kulutusajan ulkopuolelle. Julkisen sektorin tulee Puolan esimerkin mukaisesti leikata energiankulutusta 20
prosenttia.
Toimenpide tulee ottaa käyttöön välittömästi vähintäänkin talvikuukausien ajaksi. Paitsi että
hintasäätely parantaa kuluttajien ostovoimaa, se tukee
yritysten kilpailukykyä ja on inhimillinen helpotus
kansalaisille. Katto on kuitenkin asetettava kiireellisesti,
jotta sen hyöty konkretisoituu talvikuukausiksi. Nähtäväksi jää, jahkaillaanko tässä asiassa niin pitkään, että
jäät ovat lähteneet ja vaalit käyty.
Kaksi vuotta meitä ahdisti Covid, nyt viimeinen ahdistus on sota Ukrainassa, kestänyt jo 10 kk, eikä loppua
ole näkyvissä, sillä Iran on sodassa myös Eurooppaa
vastaan. Siellä kylmässä. kansalaiset kärsivät, kun iso
herra moukaroi maaninfraa ja tekee kärsimystä ihmisille/kansalaisille elää omaa elämäänsä sodan varjossa
ja kylmässä talvisäässä.
Koetetaan me täällä Suomessa pärjätä, mutta täällä
meitä ahdistaa isot sähkölaskut, jotka ajavat kansalaiset erillaisiin toimenpiteisiin, tilanteen mukaan. Bestseller-lehti
jatkaa ilmestymistään myös vuonna 2023, toivomme asiakkaillemme ja lukijoillemme Hyvää Joulua
ja Onnellista uutta Vuotta 2023!
Bestseller lehden väki/
J Virtanen
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Maalari roiskii
Joulua
odotellessani
juolahti mieleeni, vietänkö sitä normaalisti
vai niin kuten ennenkin ja tuon olohuoneeni nurkkaan muovikuusen, vai jätän sen viime
joulun jälkeen vietyyn
autotalliin. Kuusi on tosin jo vanha, mutta niin
olen minäkin. Aikaisemmin meitä on ollut
kaksi kuusta koristelemassa, mutta nyt jos
tuon sen sisälle joudun
koristamaan sen yksin.
Vaimo, kun kuoli kesällä. Se hyvä puoli tässä
kuusessa on, että se on
sen verran pieni, etten
minäkään väsy, vaikka
yksin sen koristan. Nyt
kun olen yksin, tulee
kuitenkin miettineeksi
miksi minun tulisi viettää joulua. Tässä iässä
ei enää tarvitse lahjoja
ja jos niitä kaipaan voin
ostaa itse mitä tarvitsen
tai haluan. Enää ei tarvitse pelätä edes sitä,

että pukki toisi lahjojen
sijasta risuja kuten lapsena, kun on olin joskus tuhma. Meillä tosin
kävi joskus joulu-akkakin, kun pukilla ja tontuilla oli niin kiire, etteivät ehtineet itse käydä.
Näin äiti joulu-akan
lähdettyä kertoi, kun
kyselin missä pukki on.
Itsekin olen joskus joutunut tuuraamaan pukkia ja vaikka minulla olikin lammasturkki
käännettynä väärinpäin,
karvareuhka päässä ja
valkoinen parta en pystynyt pettämään lapsia.
Eräskin pojan vesseli
tunnisti minut saappaista toteamalla isälleen,
että tuo pukki taisi olla
Osku sillä, kun oli samanlaiset lapikkaat jalassa.
Niin se aika kuluu
ja mitä vanhemmaksi tulee sen paremmin
muistaa lapsuuden ja
nuoruuden tapahtumat.

Ei tosin kaikkia, mutta jouluiset. Sota aikana ja jopa sen jälkeenkin olivat pukin tuomat
lahjat suurimmalta osin
kotitekoisia, mutta sitäkin rakkaimpia. Vähän
varttuneempana
tein
jopa itse lahjani sillä
puute opetti tekemään
lelut. Nyt voi vain huokailla ja muistella menneitä ja jos en sitä muovikuusta tuokaan sisälle
niin uskon, että kyllä se
joulu minunkin pirttiini
tulee, vaikka olo yksinäiseltä tuntuukin. Tuleehan radiosta ja televisiosta joulu ohjelmaa
ja itsekin voin soittamalla viihdyttää mieltäni. Silloin muinoin,
kun toimitin vielä paikallisradio Tuplassa lähimmäisohjelmaa tuli
joskus joulu öinä soitettua levyjä ja keskusteltua yksinäisten ihmisten kanssa. Silloin
myös opin ymmärtä-

mään mitä on yksinäisyys. Tälläkin hetkellä
moni minun lisäksi joutuu viettämään joulunsa yksin, mutta eiköhän
siitä selvitä, vaikka vaikeaa se olisikin. Joka tapauksessa Hyvää Joulua
ja tulevaa Uutta Vuotta
kaikille Bestsellerin lukijoille. Joulun jälkeen
tulee taas uusivuosi ja
toivottavasti myös silloin näyttää kaikki paljon paremmalta.

Ossi Qvist

60-vuotismuistelot Nakkilassa
Joukko entisiä Nakkilan Yhteiskoulun ja Lukion oppilaita kokoontui Ravintola Nakkilan Kirjakaupalla
muistelemaan vanhoja. Noin 20 entistä oppilasta oli paikalla, mm Helsingistä, Lohjalta, Uudestakaupungista, myös lähiseudulta oli muutama henkilö.
J Virtanen

Majatalo Tyrni

Tattarantie 42, Nakkila
0500 597 259, www.turist.ﬁ

Jartin Jurinat
Otsikoista poimittu.

Pikkujoulun viettäjä riehaantui - pisti
painiksi portsareiden kanssa
”Pikkjoulu pirskeiss
teke mitä vaa, vaikk
painiks”
Renny ja Johanna
Harlinin vauva oppi
uuden taidon: Olemme niin ylpeitä
”Opp istuma, kyl ne
toisetki vauvat joskus
oppi”
Koiraa seurannut
putosi jäihin Loimaalla – puolison
nopea toiminta pelasti
”Iha hyvä, ett vaimoki oll mukan, mite
koirall kävi”

Koivuniemen Herran farmilla oli hienot puitteet kokoukselle.

Perussuomalaiten Satakunnan piirin
syyskokous pidettiin Merikarvialla 8.12.2022
Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry sääntömääräinen syyskokous
järjestettiin Merikarvialla Koivuniemen Herran
farmilla Tuorilassa 8.12.
Paikalla oli noin 70 jäsentä, joista 63 virallisia
kokousedustajia
Kokouksessa
käsiteltiin
sääntömääräiset asiat, kuten vuoden
2023 talousarvio- ja
toimintasuunnitelma.
Puheenjohtajana toimi
Arto Perttula Kokemäeltä, sihteerinä Piirisihteeri Markku Palomäki
Porista.

Poliittisen tilannekatsauksen piti europarlamentaarikko
Laura
Huhtasaari, joka asuu
nykyään Merikarvialla.
Hän otti alustuksessaan
kantaa Euroopan unionin
päätöksiin, niiden kierouteen ja asioiden erikoisiin käänteisiin, jotka ovat olleet monessa
käänteessä niin erikoisia
ja korruptoituneita.
Piirille valittiin äänestyksen jälkeen uusi piirisihteeri, Huittisten osaston puheenjohtaja Jouko
Lindstedt.
Äänestyksessä toiseksi jäi nykyi-

nen piirin puheenjohtaja
Arto Perttula Kokemäeltä. Piiritoimikuntaan valittiin levikkialueeltamme Harjavallasta Pasi
Turkki (var. Jani Mäkipää), Nakkilasta Sari
Kallokorpi (var. Jarno
Ahosmäki), Kokemäeltä
Arto Perttula (var. Marko Lahtinen), Ulvilasta Tero Kuusimäki (var.
Jarmo Eklund)
Kokouspaikalla
oli
ennen kokousta maukas
ruokatarjoilu, siitä kiitos!
J Virtanen

Sirpa Kankeri ja Maria Salo.

Kulttuuripalkinnon
myöntäminen:
Nakkilan Joulukatu
Ry: Yhdistys on perustettu vuonna 2016 huolehtimaan perinteisen
joulukadun avauksen
järjestämisestä
Nakkilassa. Joulukadunavajaiset ovatkin olleet
odotettu koko perheen
tapahtuma
Nakkilassa, mikä on yhdistänyt
yhdistyksiä ja yrittäjiä
yhteiseen tekemiseen.
Joulukadun avajaisissa
on nähty mm. näyttäviä
ilotulituksia ja tapahtuma on ollut koko viikon
koko perheen joulunodotus tapahtuma. Yhdistys on myös järjestänyt
kevätmarkkinat
vuodesta 2017, samalla toimintaperiaatteella. Yh-

distyksen toiminnassa
näkyy uudistuvuus, yhteistyö ja iloinen tekemisen meininki. Yhdistys on yhdistänyt koko
kylän toimijat yhteiseen
tekemiseen toiminnoissaan. Ammattimaisuutta
joulukatu Ry:n toimintaan tuo markkinointi,
joka on monikanavaista
ja näyttävää. Esimerkillinen yhdistys, joka on
luonut uudenlaista tapahtumien järjestämisen kulttuuria. Yhdistys
on lisännyt kunnan positiivista pöhinää ja yhteistyötä esimerkillisesti. Kiitos yhdistyksen
voimakaksikolle Maria
Salolle ja Sirpa Kankerille.

Tällainen on Yrityspalkinnon saanut Nakkila Works Oy

Nakkila Works Oy:n liikevaihto oli vuonna 2021
14,8 miljoonaa ja tilikauden tulos 23 tuhatta. Liikevaihto nousi 10,8%.
Liikevoittoprosentti oli
1,8%. Yritys on kunnan
toiseksi eniten liikevaihtoa tuottava yritys.

ti lähtenyt itse selvittämään
ratkaisuja työvoimapulaan ja
edistänyt
työperäistä
maahanmuuttoa omilla
rekrytoinneillaan ulkomailta.
Yritys tekee myös yhteistyötä Nakkilan kunnan
työllisyyspalveluiden sekä Nakkilan
yläasteen ja lukio tason
opiskelijoiden kanssa.
Yritys on myös työllistänyt joka kesä nakkilalaisia nuoria.

Työllistäjä

Toimiala

Päättyneellä tilikaudella (2021) yhtiöllä oli 73
työntekijää. Työntekijämäärä laski 6,4% edelliseltä tilikaudelta. Yritys on Nakkilan toiseksi
suurin työllistäjä.
Yritys on rohkeas-

Nakkila Works Oy on
kansainvälisesti toimiva laadustaan ja toimitusvarmuudestaan
tunnettu säiliöiden, varastosäiliöiden, säiliöalueiden, paineastioiden ja prosessilaitteiden

Nakkila Works Oy on
perustettu vuonna 1976.
Pitkän linjan toimija ja
työllistäjä kunnassa.

Taloudelliset toimintaedellytykset

toimittaja.

Elinkaariajattelu
Kilpailijoihinsa verrattuna yritys on panostanut elinkaariajatteluun.
Yrityksen tarjoamat säiliöiden elinkaaripalvelut
kattavat säiliön erilaiset
elämänvaiheet suunnittelupöydältä romutukseen
ja kaiken siltä väliltä.
Yritys räätälöi palveluratkaisun aina asiakkaan
tarpeen mukaan.

Toimintakulttuuri
Yritys tarjoaa asiakkailleen kunnostus- ja muutostöissä vaivattomasti
ja riskittömästi avaimet
käteen –ratkaisut. Yritys tarjoaa asiakkaalle palvelut hankkeen
budjetointiin, teknisten
ja rakenteellisten rat-

kaisujen
optimointiin
sekä vaihtoehtojen vertailuun. Toteutuksessa
tarjoamme tarpeidenne
mukaisen, laajan toimituskokonaisuuden:
suunnittelun, valmistuksen, viranomaishyväksynnät ja -tarkastukset,
kuljetukset, asennukset,
eristykset, pintakäsittelyt, hoitotasotuotteet,
kumitukset, putkistot,
instrumentit ja laitteet,
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, yms.
Toiminnan laadun varmistavat sertiﬁoidut ISO
9001, ISO 14001 ja ISO
45001 toimintajärjestelmät. Hitsauksen laadun
varmistaa sertiﬁoitu ISO
3834–2 laadunhallintajärjestelmä. Yrityksellä
on myös EN 1090–1 +
A1 mukainen CE-mer-

kintäoikeus kantaville
teräsrakenteille.

Aiemmat palkinnot
Yritys on palkittu aiemmin Nakkilan Yrittäjien
myöntämällä Yrityspalkinnolla vuonna 2002 ja
kunnan yrityspalkinnolla vuonna 1989. Tällöin
yritys on kantanut nimeä
Nakkilan Konepaja. Palkintojen myöntämisen
jälkeen yrityksessä on
tehty onnistunut sukupolvenvaihdos, ja yritys
on kehittänyt jatkuvasti
toimintaansa ja jatkanut
tasaista kasvuaan. Liiketoiminta on vakaalla
pohjalla. Yritys on kehittänyt elinkaariajatteluaan ja vastannut
asiakkaiden tarpeisiin
ensimmäisenä alan yrityksenä Suomessa.

Porilaislähtöinen
suosikkijuontaja
Juuso ”Köpi” Kallio
nähdään Putouksen
uusimmalla kaudella
”Ei mitä vaikutust, ko
en oo kyseist pelleil
paljonka katto”
Esiaviollinen seksi
kiellettiin Indonesiassa - jopa vuosi
vankeutta myös turisteille
”Onks muslimijutui
tää, ko kaikk kielletä,
turistijen täyty käyr
kirkoss enne reiss”
Jaajon lisäksi myös
Anni jättää Aamulypsyn
”Ei vät kaua pysyn
lypsyll aamusi, ko jo
nyt lopett”
Erikoinen keksintö
– älyvessa tunnistaa
tappavat sairaudet
ihmisen pierusta!
”Ei mikä ihmeeline
jutt, ko ei viell eres
persett pyyhi, taita
haista vaa”
8 miljoonan seuraajan peppujulkkis
nuoleskeli kesäkurpitsaa – nyt on härskiä!
”Mull ei oo yht seuraaja, mutt oon nuoll
oikeet kurpitsaaki”
Australialainen
povipommi pylly
hiekassa kuumalla
rantahiekalla.
”Ei näkyny Sidni
Bondi biitsill sillo ku
mä siell loikoil hiekall”
Näyttelijä Maria Sid
tuntee Ruotsin kuninkaalliset: Tällainen Victoria on
”Ei se mikä juttu
oo, mäki oon Kallen
kanssa oll juhlakahveil ja tamme istuttamass”
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Itsenäisyyspäivän viettoja Keski-Satakunnassa
muistomerkillä sekä vakaumuksensa puolesta
kaatuneiden haudalla ja
vapaussoturien haudalla. Marssin aikana lippu
ja lippuvartio saapuivat
paikalle.
Puheen piti valtuutettu
Jenni Tuomi. Seppelten
laskun suorittivat valtuustoryhmien edustajat.
Rukous, säv. Axel von
Kothen esitti Harjavallan Soittokunta, johtajana Heikki Syrjänen.
Marssin aikana lippu ja
lippuvartio poistuivat,
tilaisuuden jälkeen. Juhlaruokailu pidettiin koulukeskuksen ruokasalissa.
Juhlallisuuksia Nakkilan Sankarivainajien muistomerkillä.

Ulvilan kaupungin
tilaisuus aattona
5.12.2022
Tilaisuus pidettiin Ulvilan Yhteiskoululla.
Yhteislauluna laulettiin Siniristilippumme,
sulle valan vannomme,
lippuairue saapui paikalle saattajien kanssa. Tervehdyspuheen
piti Kaupungin johtaja
Mikko Löfbacka, hän
toivotti paikalla olevat
sotiemme
veteraanit
ja juhlaväen tervetulleeksi. Koulun oppilaat
kuorossa lauloivat Satakuntalaisten laulun
ja musisoivat myös
bändin kanssa laulaen.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Paala
piti juhlapuheen. Friitalan Mieskuoro esitti Hymnin. Lopuksi
juontajat lauloivat Ulpu

teatterin ”Sudet ja lampaat” yleisön osallistuessa tanssin muodossa esitykseen.

Itsenäisyyspäivän
Juhlatilaisuus
6.12.2022
Nakkilan Kirkossa
Sanajumalanpalvelus
ja Kunnianosoitukset
sankarihaudalla.
Juhlakonsertti: ”Oi kiitos sä luojani armollinen”, Esiintyivät tamperelaiset muusikot Ritva
Kotanen, sopraano, Keijo Kuivanen, tenori ja
Tuomas Honkkila, piano. Ohjelmassa oli Oskar Merikannolta nimikappaleen lisäksi mm.
rakastetut duetot Miss
soutaen tuulessa ja Onnelliset sekä säveltäjän
muita tuttuja lauluja, ku-

ten Pai, pai paitaressu,
Kun päivä paistaa, Elämälle jne. Lisäksi kuultiin Sibeliusta ja tuttuja
hengellisiä lauluja sekä
pianosooloja. Järjestelyt
Nakkilan kunta ja Nakkilan seurakunta. Juhlakahvit seurakuntakodilla
tarjosi Maatalousnaiset

Itsenäisyyspäivän
tilaisuudet
Harjavallassa
6.12.2022
Sanajumalanpalvelus
kirkossa
Liturgia ja saarna: vs.
kirkkoherra Hannu Tomperi. Musiikkia esitti vt.
kanttori Pasi Flodström,
avustus Mieskvintetti.
Kunnianosoitukset ja
seppeleenlaskut tehtiin
sankarihaudalla, Karjalaan jääneiden vainajien

Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus
Harjavallan Naislaulajat
esiintyi, Hilkka Ruutin
johtamana, säestys Pasi
Flodström. Laulua elämä soi, Minä rakastan
tätä maata, Sulle salaisuuden kertoa mä voisin.
Kaupungin
tervehdyksen piti valtuutettu
Kai Kauramäki. Harjavallan kaupungin juhlassa musiikkiopiston
pianistit loistivat esityksineen, Eveliina Tuominen, soitti pianolla
Finlandia-hymnin,
säv. Jean Sibelius. Maria Lindgren, pianolla
Impromptu op. 5 nro 6,
säv. Jean Sibelius. Juhlapuheen piti vararehtori emerita Liisa Luomanen, Anni-Mari Mykrä
soitti pianolla Yö meren
rannalla, Senni Reponen
pianolla Myrskyluodon

Friitalan Mieskuoro esiintyi Ulvilan kaupungin juhlassa.
Kuva: Tanja-Annika Sillanpää.

Ritva Kotanen, sopraano, Keijo Kuivanen, tenori ja Tuomas
Honkkila, piano esiintyvät Nakkilan kirkossa juhlakonsertissa.

Maija, säv. Lasse Mårtenson.
Kulttuuripalkinto luovutettiin Sirpa Lehtiselle, joka on tehnyt
vuosikymmenien ajan
kotiseututyötä kotikaupunkinsa
Harjavallan
hyväksi. Hän on Kotiseutuyhdistys Harjulan
Killan pitkäaikainen jäsen, minkä lisäksi hän
on kirjoittanut kaksi elämäkerrallista teosta vanhemmistaan ja muitakin

Ässät-Lukko 3.12. Makeaa mahan täydeltä
SM-liigan Satakunnan derby Ässien ja Lukon välillä
päättyi makeaan Ässien 3–2-jatkoaikavoittoon. Ottelu
eteni jatkoajalle dramaattisella tavalla. Lukon Jere Karjalainen hiljensi kotiyleisön vain kolme sekuntia ennen
ottelun loppua, kun hän iski 2-2-tasoitusmaalin. Ässät ei
ollut voittanut Lukkoa kotikaukalossaan kolmeen vuoteen. Tuon putken katkaisi jatkoajalla Joachim Rohdin.
Porilaisyleisöä, yli 5000, huudatti jo kuuden minuutin pelin jälkeen kapteeni Jesse Joensuu. Hän sai keskialueelle pystysyötön ja pääsi helposti läpiajoon. Joensuu
nosti kiekon rystyltä maalin kattoon.
Maalivahdit rähisivät, toisessa erässä paikallisottelu
alkoi kuumentua. Lukon venäläinen maalivahti Artjom
Zagidulin tulistui virkaveljelleen, Ässien ruotsalaismaalivahdille Niklas Rubinille. Zagidulin luisteli pelikatkolla keskiympyrään huutelemaan Rubinille, kun tämä kävi
vaihtopenkillä korjaamassa varusteitaan. Sitä ennen Rubin oli kahnannut maalinsa edessä Lukon hyökkääjien
kanssa.
Zagidulin sai jäähyn pelin viivyttämisestä, sillä hän
ylitti keskiviivan. Se ei ole maalivahdilta sallittua. Joensuun lisäksi raumalaisten maaliin osui kotijoukkueen
Leevi Viitala. Maali syntyi erikoisella tavalla, kun patapaita löi vain vastustajan mailaan, josta kiekko lipui
omaan verkkoon.
J Virtanen
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teoksia sekä osallistunut
useiden kotiseututeosten
ja -lehtien tekemiseen.
Palkinnon luovutti Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Satu Soppela-Hyle.
Harjavallan Soittokunta, joht. Heikki Syrjänen
esitti Satakunnan marssin. Lopuksi esitettiin
yhteisesti Paciuksen säveltämän Maamme-laulun.
J Virtanen

Salakavala haimasyöpä on vaikea huomata
Haimasyöpä
yleistyy.
Sairaus on petollisen oireeton, mutta tietyt merkit voivat paljastaa sen jo
varhaisessa vaiheessa
Haimasyöpä ei kuulu kaikkein yleisimpiin
syöpiin, mutta kuolleisuustilastoissa se on kärkipäässä. Haimasyövästä
tekee huonoennusteisen
se, että syöpä löytyy niin
myöhään.
Useimmiten haimasyövät löytyvät vasta siinä vaiheessa, kun ne ovat
jo levinneet, eikä leikkaushoito ole enää mahdollista. Suomessa todetaan
vuosittain noin 1 200
haimasyöpää, ja syöpäkuolemia haimasyöpä aiheuttaa kolmanneksi eniten. Sairaus on miehillä
hieman yleisempi kuin
naisilla.

Haimasyöpä on
yleistynyt
Erikoislääkäri Antti Siiki kertoo, että haimasyöpien määrä Suomessa on kasvussa, kuten
muissakin länsimaissa.
Yksi selvä syy on väestön ikääntyminen, sillä
sairastumisen tyypillinen
ikä on noin 70 vuotta.
Valtaosa haimasyöpään
sairastuneista on yli
65-vuotiaita, mutta meillä on kuitenkin nuorempiakin, 70-luvulla syn-

tyneitä 45–50-vuotiaita
potilaita, erikoislääkäri
sanoo. Eliniän pidentymisen lisäksi arvellaan,
että haimasyövän yleistymiseen voivat vaikuttaa myös jotkin muut,
tuntemattomat syyt.
Sekä haimasyövät että
syövän esiastekasvaimet
yleistyvät. Vauhti ei ole
mitenkään hurja, mutta
trendi yleistymisestä on
havaittavissa.

Diagnoosi tulee
usein liian myöhään
Siiki sanoo, että haimasyövästä
tekee
pelottavan se, että 70–
80 prosenttia syövistä
löytyy vasta silloin, kun
ne ovat lähettäneet jo
etäpesäkkeitä. Myöhäiset diagnoosit johtuvat
siitä, että oireilu voi olla
hyvin vähäistä tai olematonta. Saattaa olla jotakin lievää vaivaa, joka ei
yhdisty mitenkään kasvainepäilyyn. Ja sitten
kun oireet pahenevat ja
potilas kuvataan, haimasyöpä löytyy levinneenä.
Tällä hetkellä potilaista
vain noin 20 prosentilla
haimasyöpä löytyy niin
varhain, että he pääsevät
leikkausarvioon.
Paikallisessa vaiheessa
oleva tai jopa paikallisesti verisuoniin kiinni kasvanut haimasyöpä voi-

daan leikata. Silloin, kun
se on ehtinyt lähettää etäpesäkkeitä esimerkiksi
maksaan tai keuhkoihin,
tarjolla on vain tautia jarruttavaa lääkehoitoa ja
oireenmukaista hoitoa.

Näistä hälytysmerkeistä lääkäriin
Onko sitten mitään oireita, jotka voisivat paljastaa haimasyövän jo
varhaisessa vaiheessa?
Tahaton
laihtuminen,
selittämättömät vatsakivut ja ihon tai silmien
keltaisuus ovat hälytysmerkkejä, jolloin ainakin
pitäisi hakeutua tutkimuksiin, Siiki vastaa.
Vatsakipu voi olla vyömäistä ylävatsakipua tai
jopa selkään säteilevää,
tai se saattaa lisääntyä
poikkeuksellisesti. Valtaosalla vatsakipujen syy
on tietenkin jokin ihan
muu kuin syöpä,mutta
epämääräiset kivut kannattaa aina tutkia. Pahanlaatuiset kasvaimet
tulevat poissuljetuiksi,
ja kipuihin saattaa löytyä
jokin aivan hoidettavissa
oleva syy. Muita haimasyövän tyypillisiä oireita
ovat rasvaripuli, ulosteen
muuttuminen vaaleaksi
tai virtsan muuttuminen
tummaksi. Myös hoikalle iäkkäämmälle ihmiselle ilmaantuva diabe-

tes tai sokeritason nousu
saattaa olla merkki haimakasvaimesta, sillä se
viittaa haiman vajaatoimintaan.

Tutkimus on edennyt
harppauksin
Vaikkahaimasyöpä on
vakava sairaus, sen suhteen on otettu myös edistysaskelia. Ymmärrys
syövän esiasteista on nykyään aivan uudella tasolla. Uudempaa tietoa
on, että osalla potilaista näkyy kuvauksissa jo
vuosia ennen sairastumista esiastemuutoksia.
Eli kyseessä voi olla hidas muutos esiastekasvaimesta kohti syöpää.
Esiasteet ovat suuren
tutkimusmielenkiinnon
kohteena, koska tässä
vaiheessa tehdyn leikkauksen ennuste on erinomainen. Jos haimasyövän esiasteet havaitaan,
muutoksia
pystytään
seuraamaan ja puuttumaan niihin, ennen kuin
tilanne pääsee etenemään liian pitkälle. Toinen myönteinen asia on
syöpähoitojen kehittyminen. Vaikka haimasyöpä
todettaisiin ympäröiviin
verisuoniin kiinni kasvaneena, osa potilaista
pystytään nykyään leikkaamaan. Tilanne ei ole
enää aivan niin lohduton

kuin vielä parikymmentä
vuotta sitten. Sekä leikkaustekniikat että solunsalpaajahoidot ovat kehittyneet. Nykyään on
mahdollista hoitaa leikkauksella sellaisia kasvaimia, joita kymmenen
vuotta sitten pidettiin
mahdottomina leikata.
Taudin luonteesta kertoo, että uusiutumisriski
on ison leikkauksen ja
solunsalpaajahoidon jälkeen silti huomattava.

Mikä aiheuttaa
haimasyöpää?
Kaikkia
haimasyövän
syntyyn vaikuttavia riskitekijöitä ei varmuudella tunneta.

Noin 10 prosenttia haimasyövistä on perinnöllisiä.
Yhteys syövän syntyyn on havaittu tupakoinnilla, ylipainolla ja
kroonisella haimatulehduksella.
Alkoholin kulutus altistaa
haimasyövälle.
Sen runsas käyttö kasvattaa äkillisen ja pitkäaikaisen haimatulehduksen riskiä.
Läheskään kaikilla haimasyöpään sairastuneilla ei ole yhtäkään edellä
mainittua riskitekijää.
Lähde:
Syöpäjärjestöt, erikoislääkäri Antti Siiki.

Lääkäri varoittaa hiipivästä sairaudesta –
tunnista vaimeat oireet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan
diabetekseen liittyy monia lisäsairauksia, jotka vähentävät terveitä elinvuosia, alentavat
toimintakykyä ja lyhentävät elämää. Sydänsairauksilla on tiivis yhteys
tyypin 2 diabetekseen.
Diabetes voi johtaa lisäsairauksiin, koska se
vaikuttaa kaikkialla elimistössä.
Verensokerin kohoaminen rasittaa elimistöä ja johtaa lisäsairauksien kehittymiseen. Mitä
pitempään henkilö on
sairastanut diabetesta,
sitä todennäköisemmin
siihen liittyy lisäsairauksia, THL:n sivusto
kertoo.
Tyypin 2 diabeteksessa väsymys voi lisääntyä
huomaamatta vuosien
mittaan. Joka viidennellä tyypin 2 diabetes
-diagnoosin saavalla potilaalla on diabeteksen

lisäksi jo jokin lisäsairaus tai komplikaatio.
Näin kertoi Diabetesliiton asiantuntijaylilääkäri.
- Valitettavasti tyypin
2 diabetes voi olla niin
vähäoireinen ja huomaamaton, ettei ihminen
miellä, että hänellä on
se. Vasta komplikaatio
on se, mihin havahdutaan. Kuusi asiaa, jotka
tyypin 2 diabeteksesta
voivat seurata – nämä
saattavat yllättää ikävästi jo ennen kuin diabetes
on todettu

sokerin vuoksi suonten
seinämään alkaa kasautua rasvan ja sokerin
kertymää.
Aivoverenkiertohäiriöt
Verisuoniterveyden heikentymisen seuraus voi
olla myös aivoinfarkti
tai muu aivojen verenkiertohäiriö.
Munuaistauti
Munuaisten toiminnan
häiriöt ovat tyypin 2
diabetesta sairastavilla
varsin yleisiä, sillä pitkään koholla oleva verensokeri voi vahingoittaa munuaisia.

Tyypin 2 diabeteksen
lisäsairauksia ovat:
Diabeettinen
Sydänsairaus
Sepelvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan
ja eteisvärinän riskit
ovat suurentuneet tyypin
2 diabeteksessa.
Diabetes vaikuttaa verisuonten
terveyteen,
koska korkean veren-

silmäsairaus
Diabetes voi vaikuttaa
näköön, sillä pitkäaikaisesti koholla oleva verensokeri saattaa johtaa
silmän
verkkokalvon
vaurioihin.
Vaikka diabeettinen
silmänpohjamuutos on
länsimaissa suurin so-

keuttaja, näön menetys
kokonaan on harvinaista.
Diabeteksen
hermovaurio
Diabeetikolla voi olla
erilaisia hermostollisia
kipuja, joiden oireena
voi olla tuntohäiriöitä
ja -puutoksia. Öisin voi
vaivata levottomat jalat
-oireyhtymä.
Jalkaongelmat
Jalkojen
ääreisverenkierron ongelmat voivat
aiheuttaa sen, että jos
jalkaan tulee rakko, se ei
umpeudu vaan syvenee
haavaumaksi. Jalkahaavat voivat johtaa jopa
amputaatioihin.
Huomaa oireet ajoissa
Mitä
aikaisemmassa vaiheessa tyypin 2
diabetes diagnosoidaan,
sitä paremmat ovat mahdollisuudet sydän- ja
muiden sairauksien välttämiseen.

Toinen tärkeä etu nopeassa diagnosoinnissa
ja hoidon aloituksessa
on se, että kun verensokeri ei vielä ole ehtinyt
nousta kovin korkealle,
sen hoitaminen on helpompaa ja elintapamuutokset tehoavat paremmin. Seuraavat oireet
voivat kertoa tyypin 2
diabeteksesta. Huomaa,
että oireet saattavat olla
myös hyvin vaimeita –
sairaus voi muhia oireettomana jopa vuosia.
1. Väsyttää, eikä lepo
auta. Väsymys voi lisääntyä huomaamatta vuosien mittaan,
ja väsyneeseen oloon
voi tottua.
2. Virtsaneritys
lisääntyy. Kun verensokeri nousee arvoon
10 mmol/l, ylimäärä
sokeria erittyy virtsaan.
3. Janottaa. Virtsan sokeri vetää mukanaan

vettä, jolloin elimistö
kuivuu ja alkaa janottaa.
4. Paino putoaa. Virtsaan valuva suurempi määrä sokeria hukkaa energiaa, ja paino
pyrkii laskemaan.
5. Jalat kramppaavat.
Runsaat virtsamäärät vievät mukanaan
myös tarpeellisia kivennäisaineita, kuten
kaliumia ja magnesiumia, sekä suolaa, mikä
aiheuttaa kramppeja.
6. Näkökyky heikentyy. Korkea verensokeri muuttaa silmän
linssin taittokykyä ja
näöntarkkuus kärsii.
Erityisesti kaukonäkö
voi heikentyä.
7. Haavat paranevat
huonosti. Korkea sokeri heikentää elimistön puolustuskykyä,
ja haavat paranevat
huonommin.

7

hieronta vyöhyketerapia jäsenkorjaushoito

Kiitos asiakkaille kuluneista
35 vuodesta, työt jatkuvat edelleen.
LAILLISTETTU HIEROJA/JÄSENKORJAAJA
Veikko Nurmi, Ulvila, p. 045 132 3380

www.HAJOTTAMO.com

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Vuotta 2023!

Kankaat, tarvikkeet, lahjatavarat!

Harjavallankatu 2
29200 Harjavalta
ma-pe 11-15, 02 674 1999, katsy@dnainternet.net

www.minnamarja.fi
Pirkankatu 5 (Huovintori), Harjavalta

Ark. 10-17 la 10-14 * 044 727 1001
Ark

Luotettavaa kiinteistönhuoltoa

Covire Oy

www.huoltotiimipihkoluoma.fi

0500 597 259, Tattarantie 42, Nakkila

Puh. 537 2225
PURKUTYÖT
TIMANTTIPORAUKSET
TIMANTTISAHAUKSET

ti-pe 9-17
la 8-13
ma sulj.

Mansikkatila Viljanen
Toivottaa hyvää joulua ja
onnea uudelle vuodelle 2023!
Marko Viljanen
Kotiniementie 17, Riste

Rantakuja 3, Ulvila, 040 500 4955

Savikontie 1, 29250 NAKKILA

040 756 8245

Kiitos kuluneesta vuodesta
Hyvää Joulua ja onnea vuodelle 2023
3

Hevosenkenkä 1, 28430 PORI
Puh. 044 505 0580 MA-PE 8-17, LA 9-14

Nakkilan Kiinteistöhuolto Oy
Suomisen e 11, Nakkila

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset Varaosat
Raskaankaluston korjaukset

ULVILAN KATTOPELLITYS
Iloista Konesaumakatot
ulua!

Puhelin 02 674 6309, 0400 724 167
Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

Pyydä tarjous!

RAKENNUSTYÖT POHJASTA
PIIPPUUN!

Betonityöt
J. Kangas
Koivistontie 176, Lavia

Puh. 050 528 4896

Tähtisenkuja 5 Harjavalta

045 843 8966
PIENKONEHUOLLOT JA VARAOSAT

Jo

Ravintola
Hakuninmäki

Ravintola Hakuninmäki
Pyydyskatu 1, Harjavalta
puh. 0400 731 571 posti@ravintolahakuninmaki.fi
www.ravintolahakuninmaki.fi

0400 510 816, 0400 592 988

Hiekkaa * Murskeita
Salaojasoraa * Multaa

VALOKUVAAMO R. RÄIHÄ

Kuljetus SNÄLLSTRÖM Oy

Kallentie 6, Nakkila, 050 593 1753

Ulvila

Passikuvat myös sähköisesti.

www.valokuvaajaraiha.ﬁ

KONEPISTE MATTILA
Meiltä löytyy kaikki

Siltalankatu 5, 29200 Harjavalta
040 523 7008 ma-pe 9.30–17.00

Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle!
Hormistontie 400, Nakkila, p. 02 531 5400
”siin Nakkila kirko vaiheill...”

Kiitos Kuluneesta Vuodesta!
Rauhaisaa Joulunaikaa sekä Onnea ja Menestystä Vuodelle 2023!

