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PELASTETAAN SATAKUNTA JA 
SUOMI

Autoilun kustannukset 
alas. 

Satakunnan 
liikenneyhteyksien 
kehittäminen hyödyttää 
koko maata. Olemme 
vientimaakunta.

 

PETRI HURU
Olen kansanedustaja ja kolmannen kauden kaupungin-
valtuutettu. Ammatiltani olen ylipalomies ja lähihoitaja. 
Pelastusalalta on työkokemusta 35 vuotta. Rauhanturva-
tehtävissä olin Libanonissa, Bosniassa ja Mosambikissa. 

Satakuntalaisen turvana

Eduskuntavaalit 2.4. Ennakkoäänestys 22.3. - 28.3.

Äänestä ehdokasta, jolla on 
jalat maassa ja turvallisuus 
sydämenasia! 

113

PETRI HURU
Olen kansanedustaja ja kolmannen kauden kaupungin-
valtuutettu. Ammatiltani olen ylipalomies ja lähihoitaja. 
Pelastusalalta on työkokemusta 35 vuotta. Rauhanturva-
tehtävissä olin Libanonissa, Bosniassa ja Mosambikissa. 

Satakuntalaisen turvana

Eduskuntavaalit 2.4. Ennakkoäänestys 22.3. - 28.3.

Äänestä ehdokasta, jolla on 
jalat maassa ja turvallisuus 
sydämenasia! 

113

PETRI HURU
Olen kansanedustaja ja kolmannen kauden kaupungin-
valtuutettu. Ammatiltani olen ylipalomies ja lähihoitaja. 
Pelastusalalta on työkokemusta 35 vuotta. Rauhanturva-
tehtävissä olin Libanonissa, Bosniassa ja Mosambikissa. 

Satakuntalaisen turvana

Eduskuntavaalit 2.4. Ennakkoäänestys 22.3. - 28.3.

Äänestä ehdokasta, jolla on 
jalat maassa ja turvallisuus 
sydämenasia! 

113
Siilotie 2, 29250 Nakkila, 050 302 0022  

myynti@offlineasennus.fi 

www.offlineasennus.fi

2 / keskiviikko 29.3.2023
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

KODINTEKNIIKKA KUKOLA OY HARJAVALLANKATU 12p. 040 5237009

KODINTEKNIIKKAA JA PALJON MUUTAKIN!

Teollisesti 
kehittyvää  

Satakuntaa 
tulee tukea.

 
Järjestäy-

tyminen luo 
turvaa 

työelämään.

Lasten ja 
nuorten 

hyvinvointiin
 tulee

panostaa. 
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@Eero Rantala, poliitikko

Pohjaukset ja korjauksetPohjaukset ja korjaukset
saman päivän aikana!saman päivän aikana!

Akselintie 1, Nakkila

040 831 1375

Erikoishammasteknikko

Kirsi Ehoniemi

Laura HuhtasaariLaura Huhtasaari

Lisää lehmiä

Suomessa ei ole koskaan niin huonoa 
katovuotta, ettei lehmälle kelpaava 
heinä kasvaisi. Lehmä muuttaa ihmisille 
kelpaamattoman ravinnon ihmeellisellä 
pötsillään meille ravinnoksi.
Ruoantuotannon tulee olla kannattavaa. 
Suomen ruokaomavaraisuutta ei saa 
vaarantaa kansallisilla tai EU-tason 
säädöksillä. Lähinauta on ilmastoteko, 
toisin kuin Brasiliasta tuodut avokadot.112
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Mainoksen maksaa: Alkiolainen liberaali ry

VILHO
vilhohakala.fi
HAKALA
Edistystä Satakuntaan

99
Pinomäentie 223, 28450 Pori

Maalarimestari I. Tukiainen, 040 765 7113

Teemme sinulle ilmaisen hinta-arvion
tukiainenilkka@gmail.com

SEINIEN 
ULKOMAALAUSTYÖT  

kivi- ja puuseinät

PELTIKATTOJEN 
MAALAUKSET  

mestarin ammattitaidolla

Pyydä ilmainen  
tarjous/arviointi!

Hyödynnä 
kotitalous- 
vähennys!

Tattarantie 42, Nakkila
0500 597 259, www.turist.fiMajatalo Tyrni
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Lue lehti veloituksetta  
netissä: www.best1.fi

Olemme  myös  
Facebookissa!

TAPAHTUMIA - TAPAHTUMIA - TAPAHTUMIA - TAPAHTUMIA  - TAPAHTUMIA

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

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

KATSASTUSREMONTIT  
JA RENGASTYÖT
Kaikkea rakennusurakoin-
tia, myös tuntityönä!
T:MI JURI HEIN, Nakkila
Puh: 040 135 4211

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

NYT ON UUSIEN NYT ON UUSIEN 
IKKUNOIDEN AIKA! IKKUNOIDEN AIKA! 

Mittojen mukaan uusiin  
ja vanhoihin rakennuksiin!
Pyydä ilmainen hinta-arvio! 

0500 597 2590500 597 259

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Meillä palvellaanMeillä palvellaan

Bestseller 3/2023 aineistopäivät:
Valmistettavat ilmoitukset: ti 23.5. klo 16 men.
Painovalmiit ilmoitukset: ke 24.5. klo 16 men.

Seuraavat lehdet ilmestyvät:  31.5. ja 2.8.
 
Aineisto: tekstit ja kuvat sähköpostin liitteenä 
(esim. word- ja jpg-muodossa). Sovi muista 
toimitustavoista puh. 0500 597 259.

Painos: n. 13 000 kpl
Jakelu: Harjavallan, Nakkilan,  
Ulvilan, Kullaan ja Porin alueilla.

Lisäksi jakelupisteet: 
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma ja  
Citymarket
Harjavallassa: K-market Mylly
Nakkilassa: K-market Onnipekka
Ulvilassa: Kauppakeskus Hansa

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

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

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:
p. 0500 597 259

Painopaikka: 
Salon Lehtitehdas 

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

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

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

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

Vetoketjun vaihtoon tai vaatteiden 
korjauspalveluuntulevat työt voi 
jättää Majatalo Tyrnin edessä ole-
vaanmetallikoriin, laita ohjeet ja 
puhelinnumerosi mukaan.

VETOKETJUN VAIHDOT 
ja muut korjausompelut!
Covire Oy  
0500 597 259, Tattarantie 42, Nakkila

Reseptit
Tuotokset nautitaan  
omalla vastuulla!

Martsan ja Jartsan

LAMPAANPAISTI SITRUUNALLA  
JA VALKOSIPULILLA

6 annosta
Valmistusaika n. 90 min

AINESOSAT
n. 1,2 kg luutonta lampaanpaistia
paistilankaa
voita ja rypsiöljyä

MAUSTESEOS
1 rkl raastettua sitruunankuorta
4 kpl valkosipulinkynttä, murskattuna
1 dl silputtua lehtipersiljaa
1 rkl valkoviinietikkaa
1 rkl Touch of Taste Vasikanfondia
2 rkl oliiviöljyä
Sormisuolaa ja mustapippuria

VALMISTUSOHJE
Sekoita keskenään mausteseoksen ainekset.
Kuivaa paisti talouspaperilla.
Hiero mausteseos paistiin ja sido paistilankalla.
Ruskista paistiin kauttaaltaan voissa ja öljyssä.
Laita paisti uuninkestävään vuokaan ja paista 140 astei-
sessa uunissa, kunnes sisälämpötila on 58 astetta.
Ota paisti uunista ja kääri se kosteaan voipaperiin. Anna 
mehevöityä 15 minuuttia.
Leikkaa paisti viipaleiksi ja tarjoa paistinkastikkeen, paah-
dettujen perunoiden, kasvisten ja salaatin kanssa.

1.4. Penttalan Ku-
ja-teatteri, Jesse Kai-
kuranta

1.4. Verstas Nakkila, 
Stand Up ilta, Antti 
Haapala + 2 kollegaa

4.4. klo 9.30-11.30 
Harjavalta, MLL 
Perhekahvila

4.4. klo10-12 Har-
javallan kirjasto, 
ystäväkerho äskettäin 
eläköityneille

4.4. klo 17.30 Ulvi-
lan kirjasto Ulvilan 
lukupiiri, Paholainen 
vuoteessani, Carolyn 
Woods

11.4. klo 10 Ulvilan 
kirjasto, Satuaskarte-
lu Lasten valinta

13.4. klo 10–11.30 
Harjavallan seura-
kuntatalo. Kymppi-

luokka: Rauhanturvaa-
jaseurakunta

15.4. Verstas Nakki-
la, Pekka Tiilikainen & 
Beatmakers

15.4. klo 12-14 Ulvila, 
Palapelien vaihto, Pää-
sääntöisesti palapelejä

18.4. klo 8.45–11.30 
Myllykatu Kymppi 
Harjavalta, digitaitoja 
ikäihmisille

23.4. klo 15 Harjaval-
ta-Sali, Harjavallan Pe-
limannit 50 vuotta

27.4. Kansallinen vete-
raanipäivä

29.4. klo 10 alk. Nak-
kilan Tori VPK:n Nai-
set Vappumyyjäiset

29.4. Verstas Nakkila  
Remix Vappubileet

1.5. Vappujuhla Har-
javalta

2.5. klo 17.30 Ulvilan 
kirjasto, Ulvilan luku-
piiri, Satavuotias joka 
karkasi ikkunasta ja 
katosi

16.5. klo 18 Ulvilan 
kirjasto, Satuaskartelu 
Lohikäärmeet

20.5. klo 10-15 Nak-
kilan Tori. Perinteiset 
Kevätmarkkinat. Järjes-
telyistä vastaa Nakkilan 
Yrittäjät ja Nakkilan 
kunta. Myyntipaikkoja 
voi varata Maria Salo 
0400 504678 tai nakki-
lan@yrittajat.fi

21.5. Verstaan salissa 
ja Konehallissa, sekä 
ulkotilassa Sisäkirppis/
Rompetori

4.-18.6. Nakkilan 
Kesäteatteri Hui kau-
histus, 

11.6. Nakkila Stora-
gen rompe- ja kirppu-
toritapahtuma 2023

Satakunnan Kansan-
soutu rantautuu Har-
javaltaan ja Nakkilaan 
heinäkuun alussa.

3.7., 17.7. ja 31.7. 
Villilä Nakkila Kesän 
Yhteislaulut, 

7.-28.7. Nakkilan 
Kesäteatteri Nuo-
ruustango, 

9.7. ja 13.8.Nakkila 
Storagen rompe- ja 
kirpputoritapahtuma 
2023

5.8. Villilän Studiot 
Nakkila 31. Sahdin-
teon SM 2023

Sivistysjohtaja julkai-
si viranomaisen salaa-
mia tietoja kahdesta 
erityislapsesta. Salassa 
pidettäväksi merkityn 
selvityspyynnön tiedot 
julkaistiin verkkosivuil-
la.

”Salassa pidettävä”, 
lukee Lounais-Suomen 
aluehal l intoviraston 
(avi) Nakkilan kunnalle 

Nakkilan sivistystoimessa kiehuntaa
toimittamassa lausunto- 
ja selvityspyynnössä. 
Se koskee kunnan eri-
tyisopetuksesta ja sivis-
tysjohtajan toiminnasta 
tehtyä kantelua viime 
lokakuussa.

Sivistysvaliokunnan 
viime kokouksessa otet-
tiin esille myös Kirkon-
seudun opettajien huoli, 
joka koski yksittäista-

pauksia, kuten pahoin-
pitelyä, levottomuutta 
ja väkivaltaa koulun ti-
loissa. Sivistysjohtaja ei 
ottanut kantaa lainkaan 
tähän asiaan, vaan tiva-
si, mistä näitä juttuja on 
saatu tiedoksi, eikä pa-
neutunut koko ongel-
maan. Sivistyspuolella 
vallitsee jonkunlainen 
pelon ja uhkailun kult-

tuuri, mikä ei ole oi-
kein.

Myös Nakkilan Päi-
väkodissa on ollut on-
gelmia, mihin johtava 
henkilökunta ei ole pys-
tynyt asioita kunnolla 
selvittämään.

J Virtanen

Majatalo Tyrni
Tattarantie 42, Nakkila

050 597 259

www.turist.fi
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Kevätmarkkinat
NAKKILASSA 20.5.2023 KLO 10-15

MYYNTIPAIKAT 0400 504 678 
TAI NAKKILAN@YRITTAJAT.FI

Katso lisätietoa 
markkinoista 
Nakkilan Yrittäjien 
verkkosivuilta

Perinteiset 
kevätmarkkinat 

Nakkilan 
torilla.

Nakkilan 
Yrittäjien 

kahvio palvelee 
koko markki-
noiden ajan

Tarjolla 
mm.

kesäkukkia, 
käsitöitä ja

leivonnaisia.
Mukavaa 

markkina-
vilinää. 

Elokuva keskittyy yhty-
een räjähdysmäiseen lä-
pimurtoon suosion vuo-
sina, mutta myös äkil-
liseen tuhoon bändin 
laulajan, keulakuva Ni-
pa Neumannin silmin. 
Tarinassa avataan Neu-
mannin henkilökohtais-
ta elämää Dingomanian 
keskellä. Elokuva käsit-
telee myös Neumannin 
isäsuhdetta ja sitä kautta 
sukupolvien välistä ket-
jua sekä hyväksynnän ja 
hylkäämisen teemoja.

Beatles-ilmiön luonut 
Dingo teki lukuisia jät-
tihittejä kuten elokuvan 
nimeksikin nostetun Le-
voton Tuhkimo sekä Si-
nä ja minä, Nahkatak-
kinen tyttö ja Autiotalo. 
Lisäksi yhtye keikkai-
li ympäri Suomea lop-
puunmyydyillä areen-
oilla ja keikkapaikoil-
la. Viisikko ehti nauttia 
suosiostaan vain muuta-
man vuoden ennen kuin 
se hajosi, mutta jätti 
ikuisen jäljen suomalai-

seen populäärikulttuu-
riin.

”Dingon tarina ansait-
see tulla kerrotuksi tällä 
tavoin paitsi yhtyeen fa-
neille myös jälkipolvil-
le. Bändin merkitys ko-
ko pop-kulttuurille on 
kiistaton. Biisit soivat 
edelleen niin radiois-
sa, tanssilattioilla, co-
ver-yhtyeiden keikoilla 
kuin karaokessa. Odotan 
innolla näkeväni lop-
putuloksen valkokan-
kaalla. Tämä on itsel-

leni henkilökohtaisesti 
tärkeä projekti, matka 
menneisyyteen ja paluu 
tulevaisuuteen”, kom-
mentoi Nipa Neumann.

Näyttelijävalinnat jul-
kistetaan tänä vuonna. 
Elokuvan ohjaa Mari 
Rantasila, käsikirjoit-
taa Hanna Leivonniemi, 
tuottavat Yellow Film 
& TV:lle Marko Talli 
ja Anni Pänkäälä, sekä 
levittää Nordisk Film. 
Esitysoikeudet eloku-
vaan on hankkinut YLE. 13,90€

(18,02€, 139€/l)

Tarjous voimassa
29.3.-30.4.2023

Perskindol
Active Gel
100ml

NAKKILAN
APTEEKKI

Ainutlaatuinen kylmä-
lämpögeeli lihaskipuun ja
nivelille.

Hormistontie 400, Nakkila
02 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

28.4. KEVÄT-
MARKKINAT
Rauta-Maatalous Jaakolassa

- Edustajia - Tarjouksia 
- Ohjelmaa

www.kokkikaksikko.fi
ma-pe 11-15, la tilauksesta, su 12-15 
Peltotie 39, 28400 Ulvila 
Soita pöytävaraus tai tilaa pitopalvelu juhliin 040 840 7071

Tervetuloa  
herkuttelemaan!

Pitkäperjantai 7.4. avoinna tilauksesta 
Lankalauantai 8.4. avoinna tilauksesta 

Pääsiäispäivänä 9.4.
LOUNAS klo 12-15

2. pääsiäispäivänä 10.4.
LOUNAS klo 12-15

Pääsiäislounaan hinta 26€/henkilö 
Alle 12-vuotiaan puoleen hintaan
ja alle 4-vuotiaat  3,50€/henkilö

Varaathan paikkasi ajoissa 

040 840 7071

Dingo-yhtyeestä elokuva –  
Levoton Tuhkimo valkokankaille vuonna 2024

Olen kuullut ja näh-
nyt ja vielä ihmetel-
lyt, miksi kunnan ja 
urakoitsijan traktorit 
kuljettavat lunta Viik-
kalan alueilta Tuot-
tajantien lumenkaa-
topaikalle. Ollaanko 
kunnan johdossa ja 
Teknillisen toimen 

johdossa tietoisia tästä 
lumenkuljetuksesta vie-
lä näinä päivinä vuotta? 
Miksi tätä lunta ei vie-
dä Viikkalassa olevil-
le kunnan omistamil-
le alueille, jos niitä nyt 
paljonkaan pitää kuljet-
taa, kun kuitenkin lä-
hipäivinä tai ennen ke-

sää ne sulavat kuitenkin 
paikoilleen.

Mielestäni ei ihan tur-
haan näin pitäisi teh-
dä, eikä työnjohtajien 
teknillisellä puolella 
näin toimia. Ehdotam-
me, että pitäisi hyvin 
tarkkaan harkita, mitä 
traktoriajeluja kunnas-

sa teetetään, koska 
kuntalaiset kuitenkin 
nämä huviajelut näi-
nä aikoina maksavat.

Nakkilassa 
20.3.2023

Jarmo Virtanen
Marko Nieminen

Valtuustoaloite

  Virtasen viimeiset

BESTSELLER-LEHDEN 
LUKIJAMATKA
Pärnyyn ma-ke 24.-26.4.2023

Lähtö Nakkilasta maanantai aamuna, meno Helsinkiin, 
mistä laivalla Tallinnaan. Sieltä Pärnyyn, jossa majoittu-
minen Hotelli Tervis Spa:ssa, missä on mahdollisuus 
varata hoitoja. 

Tiistaina matkaamme Latviaan ostoksille.

Keskiviikkona aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu kohti 
Tallinnaa, jossa on mahdollisuus tehdä ostoksia ihan 
oman tarpeen mukaan. Laivalla lähtö kohti Helsinkiä, 
sieltä suoraa päätä Satakuntaan. 

Matkan kesto on kolme päivää, kaksi yötä. Hinta normaa-
lilta kahden yön matkalta 225 €, sisältäen matkat, aamiai-
sineen ja hotelliyöpymiset kahden hengen huoneissa. 
Hinta yhden hengen huoneessa 265 €.

Ilmoittautumiset viim. 14.4. mennessä, 
jolloin myös maksetaan etumaksu 100 €. 
Lisätiedot Jarmo Virtaselle P. 0500 597 259

HUUTOKAUPPA NAKKILASSA 
Lauantaina 6. toukokuuta 

klo 10.00 alkaen

Osoitteessa Tattarantie 42, näyttö klo 9.30 alkaen. 
Myytävänä paljon erilaista tavaraa mm. erilaisia  
kangaspakkoja satoja kiloja, resoria eri värejä,  
vanuja eri kokoja, naisten shortseja ja paitoja,  

atk-laitteiden johtoja, kaupan kylmälaitteita,  
maaleja lavoittain, huonekaluja, muovisia mansikka- 

laatikoita ja paljon muuta.
Meklari Kauko Ketola 

Buffetti paikalla. 
Lisätietoja 0500 597 259

Tervetuloa!
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Maalari roiskii
Eduskuntavaalit ja ää-
nestys ne on edessä. 
Hätäisimmät ovat ää-
nestäneet ja sen jälkeen 
äänestävät harkitsevat 
äänestäjät. Sitten jonain 
päivänä on uusi edus-
kunta ja hallitus. Olen 
pöyhinyt harvoja ohui-
ta hiuksiani ja miettinyt 
pääni melkein puhki ke-
tä ehdokasta äänestäisin. 
Vielä en ole kuitenkaan 
keksinyt ääneni saajaa. 

Asuessani kuuden ki-
lometrin päässä keskus-
tasta ei tule näin talvella 
joka päivä käytyä maa-
likylässä, ja torillakin 

PÄÄKIRJOITUS

tulee piipahdettua melko 
harvoin. Tosin silloin, 
kun iskee pullahimo pi-
tää ajella torille pullaos-
toksille. 

Aikoinaan vuosia sit-
ten minulle tuli paikal-
lislehti, josta saattoi lu-
kea mitä kaupungilla 
tapahtuu ja itsekin otin 
kiih keästi osaa moneen 
 tapahtumaan kirjoitta-
malla lehteen. Sitten 
erään kerran päätoimit-
tajan vaihtuessa, yh-
teistyöni lehden kanssa 
loppui. Nykyään suu-
remman lehden ”nie-
laistua paikallislehden 

omistukseensa” voi pai-
kallisjuttuja lukea pää-
lehdestä. Meillä Suo-
messa isommat mediat 
kuten Hesari, Yle ja Mtv 
sanelee tiedottamisen ja 
pikku lehdet myötäile-
vät heitä. Näin on myös 
täällä maakunnassa. 

Se on nyt varmaa, että 
voitti vaalit kuka tahan-
sa, niin Ukrainassa sota 
jatkuu ja me suomalai-
set peesaamme innolla 
heitä. Kuka sitten voit-
taa vaalit, minä veik-
kaan vaalien ykköseksi 
persuja, kakkoseksi ko-
koomusta ja kolmante-

na on sdp. Ikävä kyllä 
pienempien puolueiden 
sijaa on vaikea veikata, 
mutta se on varma, että 
joku pääsee jumbo si-
jalle. 

Ossi Qvist

Vielä ehtisi ennen kesää 
sutimaan yksityiskoh-
tia autoon tai vaikka rot-
siin. Jos mieleesi tulee, 
että enhän mä osaa piir-
tää edes tikku-ukkoa tai 
omaa minkäänlaista tai-
teellista silmää, niin ei 
haittaa.

Hurauta pääsiäisenä 
Nakkilaan ammattilai-
sen oppiin niin näytän 
kädestä pitäen, miten sitä 

Kustom Maalaus Kurssi Nakkilan Verstaalla
sivellintä kannattaa pyö-
ritellä 

Tervetuloa mukaan 
kaikille avoimeen Kus-
tom Maalaus Kurssille 
upeaan miljööseen Nak-
kilan Verstaalle.

Kurssilla opetellaan 
kustom taiteelle ominais-
ta kuvan rakentamista 
käyttäen pinstripe maa-
leja ja siveltimiä. Kurs-
sityötä rakentaessa raa-

paistaan niin kylttimaa-
lauksen, pinstripemaala-
uksen ja kolmiuloitteisen 
kuvan rakentamisen pin-
taa, joten kurssin jälkeen 
tulet varmasti katsomaan 
kaikkea kustomtaidetta 
aivan uusin silmin.

Oman työn saa napata 
kotiin kurssin päätyttyä.

Mukaan tarvitset mu-
kavat sisätyöskente-
lyyn soveltuvat vaatteet, 

avointa mieltä ja halua 
oppia uutta. Taiteellista 
silmää, piirustustaitoa tai 
kokemusta maalaamises-
ta et tarvitse.

Hinta sisältää kurs-
sin lisäksi kahvittelun ja 
ruuan.

Paikkoja on tässä pien-
ryhmässä rajoitetusti, jo-
ten ilmoittaudu mukaan:
nakkilanverstas.fi/post/
kustomtaide-kurssi

Kokoomus ja SDP sumuttivat 
äänestäjiä, molempien puolueiden 
meppejä äänesti EU:ssa 
suomalaiskotien pakkoremonttien 
puolesta

Lakiehdotuksen mukaan kaikkien uusien rakennus-
ten tulee olla päästöttömiä vuonna 2028, eli 5 vuo-
den päästä?

EU-parlamentissa äänestettiin 14.3. rakennusten 
energiatehokkuutta koskevasta direktiiviehdotuk-
sesta. Kanta hyväksyttiin äänin 343 puolesta, 216 
vastaan ja 78 tyhjää. Direktiivin puolesta äänestivät 
kokoomuksen ja SDP:n mepit, vaikka molempien 
puolueiden johdosta direktiiville näytettiin viikkoa 
ennen punaista valoa.

Puolesta olivat kok. Sirpa Pietikäinen, dem Miapet-
ra Kumpula-Natri, vihr. Ville Niinistö, Heidi Hautala 
ja Alviina Alametsä sekä vas. Silvia Modig.

Vastaan energiaremonttia olivat kesk. Mauri Pekka-
rinen ja Elsi Katainen sekä rkp:n Nils Torvalds, kok. 
Henna Virkkunen ja pers. Teuvo Hakkarainen. kok. 
Pietikäinen kertoi, että äänestyksessä tapahtui näppäi-
lyvirhe. Todellisuudessa hän kannatti esitystä, ja asia 
korjataan järjestelmään. Poissa äänestyksestä olivat 
dem. Eero Heinäluoma sekä pers Laura Huhtasaari.

Direktiiviehdotuksen tavoitteena ovat vihreän 
siirtymän hankkeet: energiankulutuksen ja kasvi-
huonepäästöjen vähentäminen sekä asumusten pe-
ruskorjausten lisääminen. Käytännössä energiate-
hokkuusdirektiivi uhkaa pakottaa pahimmillaan jopa 
kahden miljoonan suomalaisen kodit ennenaikaisiin 
korjauksiin entistä tiukempien energiatehokkuus-
vaatimusten takia. Harvoilla vanhoissa taloissa asu-
villa omakotitaloasukkailla on varaa tehdä remonttia 
(esim. 30.000 € maksavaa). Mielestäni nyt, ilman tä-
täkään, ihmisillä on vaikeuksia tehdä pieniäkään kor-
jauksia, koska yksinkertaisesti rahat eivät tule riittä-
mään kotitalouksissa. 

Ihmetystä herättää sekin, että osassa Etelä-Euroo-
pan maiden taloissa ei ole lämmityksiä lainkaan, eikä 
taloja ole eristetty mitenkään, siis todennäköisesti asia 
ei koske heitä lainkaan, mutta määräävät meidänkin 
asiat.

Kiinteistöveroissa nousua liian paljon

Verohallinnon ennakkotietojen perusteella kiinteis-
töveroja kerätään tänä vuonna kunnille 2,2 miljardia 
euroa. Kiinteistöveron tuotto nousee noin 170 mil-
joonaa euroa eli 8,2 prosenttia suuremmaksi kuin 
viime vuonna. Verohallinnon mukaan kasvu johtuu 
siitä, että rakennuskustannusten nousu on nostanut 
rakennusten verotusarvoa.

Vuoden 2023 kiinteistövero perustuu rakennus-
ten ja maapohjan vuoden 2022 verotusarvoihin sekä 
kiinteistön sijaintikunnan määräämiin vuoden 2023 
kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistövero tilitetään 
kokonaisuudessaan sille kunnalle, jossa kiinteistö si-
jaitsee.

Vuonna 2022 kiinteistöveron tuotto kasvoi 4,2 
prosenttia, joten verokertymän kasvu on nopeutunut 
edellisvuodesta. Kiinteistöveron kasvuvauhti ei kui-
tenkaan yllä ennätystasolle, koska siihen vaikuttavat 
rakennusten jälleenhankinta-arvojen lisäksi muutok-
set myös esimerkiksi maapohjien verotusarvoissa sekä 
kiinteistöveroprosenteissa. Kiinteistöveron määrä on 
kasvanut vuotta 2023 nopeammin viimeksi vuonna 
2014, Mielestäni on menty jo monta vuotta väärään 
suuntaan, kun ollaan nostettu kiinteistöjen verotusar-

voja, vaikka todellisuudes-
sa ainakin näillä alueilla on 
kiinteistöjen arvot pudon-
neet kymmeniä prosentteja 
vuosien aikana. Kun kiin-
teistökauppoja ja niiden 
hintoja seuraa, niin siellä 
sen huomaa, myös pitkät 
myyntiajat kertovat siitä to-
siasian.

J Virtanen

K o l m e n k y m m e n e n  
miljoonan euron inves-
tointi vähentää sataman 
ympäristöhaittoja. Tu-
levissa investoinneissa 
Porin satama valmistau-
tuu myös Suomen tule-
vaan Nato-jäsenyyteen.

EU tukiraha mahdol-
listi Porin Sataman in-
vestoinnin, yli 7 miljoo-
naa on käytetty kahden 
uuden laiturin rakenta-
miseen 

Tuetun hankkeen pää-
tavoitteina on parantaa 
meriyhteyksiä isommil-
le aluksille. Kyseessä on 
niin sanottu CEF-tukira-
hoitus (Connecting Eur-
pe Facility), joka on noin 
7,3 miljoonaa euroa.

Tuen ensimmäinen 
osa on saatu syyskuussa 
2022 Uudet laiturit pa-
rantavat merkittävästi 
sataman palvelukykyä 
ja tukevat sidosryhmien 
liiketoimintaa monin ta-
voin. Lisäksi investoin-
nit parantavat sataman 
huoltovarmuutta.

Uudet laiturit 
käyttöön 16.3.
Mäntyluotoon Kallon-
lahden satama-alueelle 
on saatu valmiiksi uutta 
laituria 270 metriä. Tah-
koluodossa taas on ra-
kennettu täysin uusiksi 

Uudet laiturit parantavat Porin sataman kilpailukykyä –  
tulevilla investoinneilla varaudutaan myös Nato kuljetuksiin

vuodelta 1959 ollut van-
ha öljylaituri.

Laiturit maksoivat lä-
hes 30 miljoonaa euroa.

Porin Satama Oy:n 
tiedotteessa kerrotaan, 
että laiturit parantavat 
sataman palvelu- ja kil-
pailukykyä ja samal-
la niillä on merkittäviä 
parantavia vaikutuksia 
ympäristönäkökulmasta.

Mäntyluodossa uuden 
laiturin kylkeen valmis-
tuu Boliden Oy:n uusi 
rikasteterminaali. Pölyä-
minen vähenee selvästi, 
kun rikasteita käsitellään 
aiempaa suljetummin.

Tahkoluodossa putki-

linjat on siirretty veden 
päältä, mittavien maan-
täyttötöiden ansiosta 
linjat on sijoitettu maan 
päällä kulkeviksi.

RoRo-ramppi  
lisää liikennettä
Mäntyluotoon on alet-
tu suunnitella uutta 
RoRo-ramppia, mikä 
mahdollistaa tulevaisuu-
dessa merkittävän lii-
kenteen kasvun.

Porin sataman mer-
kitys kasvaa tulevai-
suudessa, kun tavara-
liikenne on siirtynyt 
maailmanpoliittisen ti-
lanteen vuoksi idästä 

läntisen Suomen kautta 
kulkevaksi.

Viime vuoden aikana 
Porin satamasta muo-
dostui erittäin tärkeä 
Suomen huoltovarmuu-
den kannalta.

Tahkoluodon kaut-
ta tuli merkittävä mää-
rä energiaraaka-aineita 
edelleen muualle Suo-
meen kuljetettavaksi. 
Syväsatamaan pääsevät 
kulkemaan käytännös-
sä kaikki alukset, jotka 
pystyvät tulemaan Itä-
merelle ja se on Porille 
iso kilpailuetu.

J Virtanen

Kallonlahti 2, Mäntyluodon satama-alue. Kuva: www.facebook.com/portofpori
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Nuoruustango
§ REIJO MÄKI § DRAMATISOINTI SATU RASILA § OHJAUS AA-PEE SÖDERDAHL §

vares

HUI KAUHISTUS!
DRAMATISOINTI SAMI RANNILA

SOVITUS JA OHJAUS AA-PEE SÖDERDAHL

Mauri Kunnas
4.6. su klo 14 ENSI-ILTA
6.6. ti klo 18
7.6. ke klo 18
8.6. to klo 18
11.6. su klo 14 ja klo 18
13.6. ti klo 18
14.6. ke klo 18
15.6. to klo 18
18.6. su klo 14

7.7.7.7. pepe klo 19klo 19 ENSI-ILTAENSI-ILTA

9.7.9.7. susu klo 19klo 19

11.7.11.7. titi klo 19klo 19

12.7.12.7. keke klo 19klo 19

13.7.13.7. toto klo 19klo 19 EläkeläisnäytösEläkeläisnäytös

16.7.16.7. susu klo 19klo 19

18.7.18.7. titi klo 19klo 19

19.7.19.7. keke klo 19klo 19

20.7.20.7. toto klo 19klo 19 EläkeläisnäytösEläkeläisnäytös

23.7.23.7. susu klo 19klo 19 LoppuunmyytyLoppuunmyyty

25.7.25.7. titi klo 19klo 19

26.7.26.7. keke klo 19klo 19

27.7.27.7. toto klo 19klo 19 EläkeläisnäytösEläkeläisnäytös

28.7.28.7. pepe klo 19klo 19

nakkilan
kesäteatteri

OSTA TAI VARAA LIPPUSI
www.nakkilankesateatteri.fi
Ostamalla lippusi ennakkoon verkkosivuiltamme, saat -1€ alennuksen 
normaalihinnasta. (Etuus ei koske jo alennettuja lippuja.)

Aikuinen  17,00 €
Lapsi (alle 15v.) 12,00 €

Aikuinen  20,00 €
Eläkeläinen  18,00 €
Lapsi (alle 15v.) 12,00 €
Eläkeläisliput myynnissä vain eläkeläisnäytöksissä 
(ei muita alennuksia)

Lipunmyynti puhelimitse
044 517 4950
@nakkilankesäteatteri

@nakkilankesateatteri

Bensiiniauton keski-ikä 14 vuotta,  
täyssähköauton 1,8 vuotta
Autoilu muuttuu ja käyt-
tövoimamyllerrys jyl-
lää. Henkilöautojen ikä 
vaihtelee rajusti käyt-
tövoiman mukaan. Ti-
lastot paljastavat monia 
kiinnostavia puolia tästä 
kehityksestä, joka ete-
nee toisaalta rivakasti, 
toisaalta vaivihkaa – ja 
joiltakin osin tahmaises-
ti.

Vuoden 2022 Tam-
mi–elokuussa rekiste-
röidyistä henkilöautois-
ta noin 15 prosenttia on 
ollut täyssähköautoja. 
Täyssähköautojen mää-
rä liikenteessä on kas-
vanut vuoden 2022 en-
simmäisellä puoliskolla 
10 060 autolla. Täyssäh-
köautojen määrä kasvoi 
vuoden toisella neljän-
neksellä enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin 
yhden vuosineljännek-
sen aikana.

Moni on jo vaihtanut 
polttomoottoriautonsa 
ladattavaan hybridiin tai 
täyssähköautoon. Suo-
men koko autokannan 
kannalta matkaa liiken-
teen sähköistymiseen 

kuitenkin riittää: liki 2,8 
miljoonan henkilöauton 
kannasta täyssähköauto-
ja on noin 1,3 prosenttia 
ja ladattavia hybridejä 
noin 3,4 prosenttia.

Sähköautot 
tuoreita tapauksia

Suomalaisten henkilö-
autojen ikä vaihtelee ra-
justi käyttövoiman mu-
kaan. asian voi kiteyttää 
myös muotoon Mitä 
nuorempi auto, sen to-
dennäköisimmin se on 
täyssähköauto.

Liikenteen erityis-
asiantuntija Hanna Ka-
lenoja Autoalan Tie-
dotuskeskuksesta on 
penkonut Moottorin 
pyynnöstä tilastoja. Nii-
den yksi ehkä omia en-
nakkoaavisteluja ro-
muttava tieto on, että 
dieselautot ovat kes-
ki-iältään selvästi nuo-
rempia kuin bensiiniau-
tot.

Autokanta-tilastojen 
mukaan henkilöautojen 
keski-ikä viime vuoden 
lopussa oli eri käyttö-

voimittain seuraava:
• bensiiniautot noin 

14,0 vuotta
• dieselautot noin 10,6 

vuotta
• kaasuautot noin 6,1 

vuotta
• ladattavat hybridit 

noin 2,9 vuotta
• täyssähköautot noin 

1,8 vuotta

Moni sähköauto  
on leasingauto

Autokanta-tilasto pal-
jastaa, että kuluvan vuo-
den elokuun lopussa 
täyssähköautoista var-
sin merkittävä osa oli 
yritysten omistuksessa. 
Yritysten leasingomis-
tuksen osuus sähköau-
toista oli 12,6 prosenttia, 
yritysten osamaksuauto-
jen osuus 6,1 prosenttia 
ja yrityksen omistukses-
sa olevien autojen osuus 
6,3 prosenttia, joka yh-
teen laskien tekee täys-
sähköautokannasta nel-
jäsosan.

Yksityisesti omis-
tuksessa täyssähköau-
tot ovat 22,3 prosentin 

osuudella, yksityishenki-
löiden leasingin osuuden 
ollessa 3,5 prosenttia. 
Suosituin tapa yksityis-
henkilöille hankkia täys-
sähköauto käyttöön on 
ostaa se osamaksulla, 
jonka osuus oli liki puo-
let eli 49,2 prosenttia.

Taustalla kovat pääs-
tötavoitteet

Valtiovallan linjaamat 
ja muun muassa Fos-
siilittoman liikenteen 
tiekartassa julkituodut 
päästötavoitteet liiken-
teen osalta ovat kun-
nianhimoiset. Tavoittee-
na kotimaan liikenteen 
kasvihuonepäästöjen 
puolittaminen vuoteen 
2030 mennessä vuoden 
2005 tasosta ja liiken-
teen muuttaminen nol-
lapäästöiseksi vuoteen 
2045 mennessä.

Tavoitteena on myös 
fossiilisten liikennepolt-
toaineiden myynnin lo-
pettaminen kotimaan 
liikenteeseen vuoteen 
2045 mennessä.

Liikenteen sähköis-
tyminen henkilöauto-
jen osalta tarkoittaa ta-

voitetta, jonka mukaan 
vuonna 2030 Suomessa 
olisi käytössä 700 000 
sähköautoa, joista vä-
hintään puolet olisi täys-
sähköautoja.

Traficomin liikenne-
asioiden rekisterin mu-
kaan elokuun lopussa 
autokannassa oli 37 021 
täyssähköautoa ja 96 
813 ladattavaa hybridiä.

Täyssähköau to jen 
määrät ovat kasvus-
sa, mutta kehitystä tah-
mauttaa globaali kom-
ponenttipula, joka on 
aiheuttanut sen, että uu-
sien autojen toimitusajat 
ovat venyneet pitkiksi.

Yksi ratkaistava haas-
te on, pysyykö julkinen 
sähköautojen ja ladat-
tavien hybridien lataus-
verkosto autojen määrän 
kehityksessä mukana.

Ja näin me 
liikumme

Olipa alla minkä käyt-
tövoiman voimin kulke-
va kulkupeli tahansa, on 
kiinnostavaa tietää, mi-
ten me suomalaiset lii-
kumme, mikä on kulku-
taparatkaisumme arjessa.

Tuoreimman valta-
kunnallisen Henkilö-
li ikennetutkimuksen 
mukaan suomalaisten 
päivittäin keskimäärin 
liikkumista kilometreis-
tä valtaosa hoituu hen-
kilöautolla, sillä jako 
kulkutapojen mukaan 
menee seuraavasti: hen-
kilöauto 76 prosent-
tia, julkinen liikenne 14 
prosenttia, jalankulku 
ja pyöräily 4 prosenttia, 
muu yksityinen 6 pro-
senttia.
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Nakkilan Yhtenäiskoulun nykyvaihe, asiaesittely valtuutetuille

Keskuskauppakamarin 
mukaan suomalaisessa 
verosääntelyssä ei kiin-
nitetä tarpeeksi huo-
miota verotuksen laaja-
mittaisiin vaikutuksiin.

Keskuskauppakama-
ri arvioi, että suoma-
laisesta verosääntelystä 
on tullut moralististen 
pisteverojen liukuhih-
na, jossa ei kiinnitetä 
tarpeeksi huomiota ve-
rotuksen laajamittaisiin 
vaikutuksiin.

Erityisesti maas-
tapoistumisvero saa 
kritiikkiä Keskus-

Keskuskauppakamari tyrmää maastapoistumisveron: 
”täysin vääränlainen viesti”

kauppakamarilta. Kes-
kuskamarin mukaan 
maas tapois tumisve-
ron tuotto on vähäinen, 
mutta vero olisi hallin-
nollisesti raskas ja mo-
nimutkaistaisi verojär-
jestelmää.

Maastapoistumisvero 
laajentaa Suomen vero-
tusoikeutta myyntivoit-
toihin henkilön muut-
taessa pois Suomesta. 
Maastapoistumisveroa 
ollaan ottamassa käyt-
töön jo ensi vuoden ve-
rotuksessa.

Maastapoistumisvero 

on täysin vääränlainen 
viesti kansainvälisesti 
liikkuville osaajille ja 
sijoittajille, joita ikään-
tyvä Suomi kipeästi 
tarvitsee, sanoo Kes-
kuskauppakamari tie-
dotteessa.

Hän painottaa, että 
verolainsäädännön tu-
lisi olla täsmällistä ja 
tarkkarajaista, eikä sen 
pitäisi siirtää tulkin-
nanvaraa viranomaisten 
harteille.

Toinen kritiikin kohde 
on taloudellisen työn-
antajan käsite. Romak-

Vuonna 1956 valmistunut ala-asteen ja jatkoluokkien koulu, 
mihin on tehty isot remontit lähivuosina. Asuntola keltaisen 
koulurakennuksen takana oikealla.

kaniemen mielestä ta-
loudellisen työnantajan 
käsitteessä on kyse sii-
tä, että toisesta maasta 
tuleva työmatkalainen 
olisi useissa tilanteis-
sa heti verovelvollinen 
Suomessa.

Taloudellisen työn-
antajan käsitteen käyt-
töönotto tarkoittaisi 
sitä, että yritykset mak-
saisivat tuhansien euro-
jen hallinnolliset kulut 
voidakseen kerätä ve-
ronsaajille muutamia 
kymppejä.

Nakkilan Wisa ry  
järjestää lentopallotapahtuman

Toimikunta on toiminut 
jo kolmatta vuotta, kun 
hanketta on viety eteen-
päin. Tilaisuus ensim-
mäinen valtuutetuille, 
sillä hanketta on pidet-
ty osittain salassa, mm 
koulujen henkilökunnil-
le ei ole asioita selvitetty 
tarpeeksi, kävi ilmi tilai-
suudessa.

Tilaisuudessa oli pai-
kalla esittelemässä mu-
kana olevat kaksi WSP 
Finlandin henkilöä, toi-
nen arkkitehti. Suunni-
telman mukaan koulun 
asuntola puretaan, jonka 
tilalle tulee 40 X 60 met-
rin urheilukenttä. Vanha 
koulu, valmistunut 1956 
lopussa, remonttia tehty 
noin 10 vuoden aikana 
mm. uudet ilmastoin-
tilaitteet, ikkunat vaih-
dettu ja korjattu ulko-
puolelta viimeisten 10 
vuoden aikana, kustan-
nukset noin 5 miljoonaa 
euroa. Tämä hyväkun-
toinen koulurakennus 
puretaan 2024. 

 Tuleva uusi koulu, 
noin 3300 m2, oppilaita 
lähes 400, henkilökun-
taa noin 40, rakentami-
nen alkaa 2025 ja val-
mistuu 2027 keväällä, 
rakentamiskustannukset 
nyt helmikuussa noin 19 
miljoonaa euroa. 

Koulu rakennetaan 
Kirkkokadun suuntai-
sesti kahteen kerrok-
seen, lähelle katua. 
Suunnitelman mukai-
sesti rakennus tulee ole-
maan ulkopuolelta be-
tonipintainen, maalattu 
monivärinen, pysyykö 
maali pitkää aikaa be-
tonissa, vai onko useas-
ti maalattava uudestaan, 
mielestäni pitäisi raken-
taa tiilestä, minkä huol-
tovälit ovat kymmeniä 
vuosia kestäviä. Vesikat-
to on molemmista päis-
tään keskelle rakennusta 
laskeutuva, toivottavasti 

ei ole sisäpuolella taloa 
syöksytorvia. 

Suunnitelman mu-
kaan kouluun tulee nel-
jää ryhmää kohti, kolme 
eri luokkahuonetta, kun 
oletetaan, että kaikki 
opetusryhmät eivät ole 
aina paikalla, en tiedä 
mihin tämä perustuu? 
Luulisin että ainakin 
ala-asteella pitäisi ol-
la kaikilla luokilla oma 
opetusluokkansa. Luo-
kat ovat noin 55 m2, tar-
vittaessa yhdistettynä 
110 m2 soluaula tiloja. 
Koska oppilailla ei ole 
omia luokkia, tiedossa 
on, että koulut ovat vii-
me vuosina liikkuneet 
suuntaan, jossa erityis-
tä tukea tarvitsevat lap-
set opiskelevat inkluu-
sioperiaatteen mukaan 
yhä useammin yhdessä 
kaikkien muiden kanssa 
yleisopetuksen luokis-
sa, kaunis ajatus ei ole 
toteutunut, koska näitä 
oppilaita olisi opetet-
tava eritilassa, oppilaat 
ovat pudonneet joukos-
ta. Pahimmillaan ink-
luusion katsottiin joh-
taneen lisääntyneeseen 
kouluväkivallan pel-
koon. 

Koulurakennukseen 
tulee oma voimistelu-
sali, kooltaan vähintään 
lentopallokentän kokoa, 
lisäksi oma keittiö kou-
luruokailuun.

Etäyhteydellä Raken-
nusprojektin rahoitusta 
esittelivät Inspira Oy.n 
henkilöt. 

He olivat tarjoamas-
sa etunenässä Raken-
nus-Leasing rahoitusta, 
kertoivat sen mahdol-
lisuuksista. Vertasivat 
normaali pankkirahoi-
tuksia Leasing rahoi-
tukseen. Ensimmäiset 
7 vuotta on rakentajalle 
edullisempia leasing ra-
hoituksessa, kuin nor-
maali pankkilaina, mut-

ta myöhemmin tulee 
kalliimmaksi kunnalle, 
jopa kustannukset voi-
vat olla tässä koulura-
kennus projektissa kaik-
kiaan noin 50 miljoonaa 
€. 20 vuoden aikana. It-
sekseni laskin, että pan-
kin tai rahoitusyhtiön 
Annuniteetti lainalla 4 
% korolla, tulisi projekti 
maksamaan rakentami-
sen 20 miljoonan lisäksi 
8 miljoonaa € lisää, eli 
28 miljoonaa €. Ihmette-
lin, miksi tässä vaihees-
sa kutsutaan tilaisuuteen 
esittelemään aiheesta ra-
hoitusyrityksen leasing 
rahoitusta, mikä tulee 
maksamaan projektin 
osalta paljon kuntalais-
ten rahoja. 

Edustaja Raesterä 
FCG yrityksestä selvitti 
kunnan mahdollisuuksia 
selvitä rakennusprojek-
tista ja siitä johtuvasta 
velkamäärästä tulevien 
vuosien aikana. Hän kyl-
lä kertoi kunnan hyvin 
selvinneen edellisvuo-
sien noin 1.5 miljoonan 
investoinneista ja myös 
kunnan velka on ollut 
pieni asukasta kohti, eli 
alle 2000 €, Paljolti riip-
puu siitä, mitkä ovat tu-
levien vuosien inflaatiot 
ja korkoprosentit. Las-
kelmassa hän oli laske-
nut Inflaatio prosentiksi 
vain 2,5 %, joka aina-
kin nyt on hyvin pieni, 
koska inflaatio huitoo 
siinä 10 % pinnoissa, 
miten asia lasketaan-
kin. Myös pankkilaino-
jen korot ovat lähellä 4 
€. Kunnan asukasluku 
on ollut laskussa edel-
liset 15-20 vuotta, eikä 
tulevaisuudessakaan tee 
asiassa muutoksia, sillä 
siinä vaiheessa kun kou-
lu olisi valmiina, niin se 
olisi niinkin pieni, kuin 
4600-4700 ihmistä, jol-
loin verotulotkin vähe-
nee nykyisestä tasostaan 

siinä 10% luokkaa. Syn-
tyvyysluvut ovat pysy-
neet näinä vuosina pie-
ninä. 

Lopuksi käytiin yleis-
keskustelu asian tiimoil-
ta, en pyytänyt enää pu-
heenvuoroa, koska se oli 
alkuillasta puheenjohta-
ja Sallisen osalta evätty. 
Isommaksi ongelmak-
si näytti tulevan koulun 
tilaratkaisut ja se, että 
asioita ei oltu tarpeeksi 
esitelty opettajille, jo-
ten heidän ääntään ei 
ollut kuultu, ettei asiat 
olisi levinneet kaikkien 
tietoon. Toisena isona 
asiana oli tulevat väis-
tötilat, mihin oppilaat 
sijoitetaan kolmen tule-
van vuoden ajaksi, kos-
ka yhteiskoulun 5 va-
paata luokkatilaa eivät 
tule riittämään, otetaan-
ko Ruskilan koulu vielä 
käyttöön. Myös keskellä 
kirkonkylää olevat en-
tiset kirkkoherranviras-
ton tilat olisivat vuok-
rattavissa mahdollisesti, 
muistan, kun takavuo-
sina Työväentalokin oli 
väistötilana. Tuli myös 
tieto siitä, että syksyl-
lä kysyttiin järjestöiltä 
ja seuroilta, mitä tiloja 
he tarvitsevat, samoin 
oli koululaisilta kysytty 
uuteen kouluun liittyviä 
ideoita.

Kunnanhallitus käsit-
teli asiaa 20.3., siinä kj. 
esitti, että tilaohjelmaa 
täydennetään siten, et-
tä ei kokonaispinta-alaa 
kasvateta. Hyvin sanot-
tu, mutta miten tämä li-
sää luokkien määrää, 
koska niistä tulee ole-
maan puutetta tulevai-
suudessa. Samoin toimi-
kunnan henkilömäärää 
lisätään, ottamalla oppi-
laiden ja henkilökunnan 
(opettajien) edustus toi-
mikuntaan.

Hankesuunnitelmaa 
ei kunnanvaltuusto ole 

vielä hyväksynyt, syk-
syllä kun asiaa käsitel-
tiin, olin sitä mieltä, että 
asuntola puretaan, tilal-
le rakennetaan ala-as-
teen oppilaille oma 
koulukiinteistö, van-
ha koulukiinteistö laa-
jennetaan koulukeitti-
ön osalta ja muutaman 
vuoden sisällä, kun on 
taas rahkeissa varaa, 
niin puretaan Pakkalan 
kiinteistö, mikä ei ole 
koskaan ollutkaan nor-
maali koulukäyttöön 
ajateltu, vaan on Käsi- 
ja taideteollisuus kou-
lun ”monumentti”. Ton-
tille rakennetaan uusi 
yläasteen ja Lukion kä-
sittävä koulu. Näillä 
ajatuksilla tulee kou-
luinvestoinnit Nakkilan 
asukkaille noin puolet 
edullisemmaksi, kuin 
tämä liian iso investoin-
ti. Välituntien valvon-
ta, miten se hoidetaan? 
Ongelmana on myös 
oppilaiden ja koulun 

henkilökunnan autopar-
kit, lähes 100 autopaik-
kaa. Miten järjestetään 
kulku kesäteatteriin ra-
kennustöiden aikana?

Eihän tätä projektia 
kestä kuntalaisten rahat 
nytkään, sillä kaikki in-
vestoinnit on pysäytetty 
jo kymmeniksi vuosiksi, 
näillä verotuloilla.

Olisiko tässä tavoit-
teena kunnan alas-ajo? 
Kuka tietää, mitä isot 
herrat ja narrit miettii. 
Suunnitelmassa on mu-
kana niin paljon Nak-
kilan ulkopuolisia taho-
ja, ei tiedä vielä mitä ne 
juonivat kuntalaisia vas-
taan. Hankesuunnitel-
ma tulee käsittelyyn val-
tuustoon huhtikuussa. 
Asialla on nyt niin kova 
kiire, tullaanko kunnol-
la esittelemään valtuus-
tolle uutta kertaa, vaan 
nuijitaanko asia nopeas-
ti päätökseen. 

J Virtanen

Sunnuntaina 21.5.2023 
puulaakiturnaus Nakki-
lan liikuntakeskuksella! 
Vielä mahtuu ilmoittau-
tumaan joukkueen kans-
sa turnaukseen! Mukaan 
mahtuu 12 joukkuetta ja 
paikat täytetään ilmot-
tautumisjärjestyksessä. 
Kerätkää joukkue ja il-
moittautukaa joukkueen 
nimen kera Carin Lius-
kalliolle 
carin.liuskallio@
hotmail.com
050-3221985
viimeistään 2.5.2023. 

Osallistumismaksu 70€/
joukkue

Kentällä tulee olla ai-
na vähintään yksi nai-
nen/joukkue. Joukku-
eessa saa olla vain yksi 
miesten liiton sarjoissa 
pelaava kerrallaan ken-
tällä (ei koske veteraa-
nisarjoja). Saliin pääsee 
klo 9.00 ja pelit alkavat 
klo 9,30. Tapahtumassa 
kahvio, josta voi ostaa 
pientä purtavaa.  

Tervetuloa turnaukseen!

Pakkalan kiinteistö, eli 80-luvulla rakennettu Käsi- ja Taide-
teollisuuskoulu, mikä ei helposti sovi nykyajan vaatimuksien 
koulurakennukseksi.
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Jartin Jurinat
Otsikoista poimittu.
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Surun kohdatessa
Hautaustoimisto Väliviita tarjoaa  
henkilökohtaista palvelua surun keskellä.

Olemme paikallinen täyden palvelun  
hautaustoimisto, jossa toimimme  
hienotunteisesti omaisia ja vainajaa  
kunnioittaen.

Hautaustoimisto Väliviita
0400 896 999 / 044 353 7777

Kauppatie 3, 29250 Nakkila (postin käytävä)

Sanna Marinin Mar-
kus-rakas on kova 
automies - menopelillä 
pääministerin puoliso 
kurvailee
Kyll satakunnass o ma-
zda kuskei aik laill, että 
sillei, onks ostet hallituks 
piikk?”
Mika Lintilän salasuhde 
on keskustan julkinen 
salaisuus - kakkosvai-
mo mukana ministeri 
matkoilla
”Kaikk tietä, mut kuka ei 
kerr, kepu pettä ain, onks 
minister matkakass kaks-
kertane?”
Hän on maailman kuu-
min puuseppä! - 19-vuo-
tias Lauren vilahtaa 
bikineissä!
”Kyll nakkilass o kuu-
mempi keinutuol puusep-
pi, ne o välill munaskuis-
saki”
Iina Kuustonen ihastutti 
Inarinjärvellä: ”Poliisi-
hommissa”
”Oliks Iina Ihan avannos 
uimas, vaik hiihtl hank 
hiljale”
Elina Gustafssonia is-
ketään Anskun nenän 
edessä: näin Ansku 
reagoi
”Ei uskos ett isketä, ko 
kuitenk o ammatt nyrk-
keilij”
Prinssi Daniel luottaa 
suomalaiskeksintöön
”sormess killui  Ou-
ra-älysormus, jok kerä 
biosignaal, ja kerto, mil-
loi o aik menn nukku”
Veltto Virtanen laukoo 
tv:ssä häkellyttävän 
kommentin naisista
”Se o velto jutui jo aikoi 
sitt, miks se olis muuttun”
Dingo-yhtyeestä eloku-
va - Levoton Tuhkimo 
valkokankaille vuonna 
2024
” Poris filmata, pääseeks 
paikallise näyttelijä laink 
muka filmi täll kerta”
Vuoden ravintola valit-
tiin - voittajaksi nousi 
poikkeuksellinen lohja-
laisravintola
”Vuoros syömist, ko paik-
koi o vaa kahdeksa”
Rita Niemi-Manninen 
avoimena perhematkas-
taan: ”No, entä parisuh-
de?”
”Meksiko ast koko perhe 
läht hummaama, ett sille 
täll kert”
Me Naiset Radio lopet-
taa
”Naiste lehre ratio lopett, 
ei oll tarpeeks naisi ratio 
ääres”
Pelastuslaitos hälytet-
tiin Alina Tomnikovin 
kotiin!
”Syy  visiitti ol tyhjä koti, 
yksikseen vinkunu palo-
varoitin”.
Tässä keino kodin siisti-
nä pitämiseen!
”Ei siihe paljo keinoi, jos 
siell vaa joka päivä huus-
holla ja nukku, villakoiri-
ki o paljo”

Edellisestä mestaruu-
desta oli ehtinyt vieräh-
tämään kosolti aikaa. 
Narukerä kaatoi Porissa 
pelatussa loppuottelus-
sa Mikkelin Kampparit 
7-3 ja otti seurahistori-

an toisen Suomen mes-
taruuden.

Kampparit voitti run-
kosarjan, mutta jatko-
sarjassa Narukerä ko-
hosi kärkeen. Finaalia 
oli Porissa seuraamassa 

paikan päältä hieno ylei-
sömäärä. Katsojia oli 
paikalla yli 2300. Naru-
kerän edellinen mesta-
ruus oli vuodelta 1999.

Porin Narukerä on 
vuonna 1965 perustet-

tu jääpalloseura. Na-
rukerän kotikenttä on 
Urhei lukeskuksessa 
sijaitseva Porin teko-
jäärata. Narukerä on 
tunnettu hyvästä junio-
rityöstään ja seuran eri 

ikäluokat ovatkin voit-
taneet 13 Suomen mes-
taruutta. 

Onnittelut voitosta!

J Virtanen

Porin Narukerä on jääpallon Suomen mestari 2023

Luokat 2-3 tässä ratkeaa sijat 1 ja 3 vasemmalta sija 3 Pekka 
Kuusela, oikealla voittaja Jouni Nordlund

Luokat 2-3 tässä ratkeaa sijat 2 ja 4. vasemmalla sija 4 Harry 
Haapanen ja oikealla sija 2. Mika Taimi

Alahärmässä pelattiin 
18.3. avoin kansallinen 
Härmä-boccia kilpai-
lu. Sarjassa luokat 2–3 
kilpailu käytiin kaksin-
kertaisena sarjana suo-
raan finaalina yli kah-
deksan tunnin kilpailu.  
Jokilaakson Liikkuji-

Jokilaakson Liikkujille 4 palkintosijaa Härmä Bocciasta
en pelaajat menestyi-
vät erittäin hyvin. Jouni 
Norlund kiri voittajaksi, 
varsinkin toisella kier-
roksella, saavuttaen yh-
teensä seitsemän voit-
toa. Mika Taimi nappasi 
hopeaa kolmen pikku-
pisteen turvin ennen 

kolmanneksi sijoittu-
nutta Kauhajoen Pekka 
Kuuselaa. Harry Haa-
panen sai palkinnon si-
joittuen neljänneksi. Si-
mo Suomi sai viimeisen 
palkintosijan ollen kisan 
kuudes.
Satakunnan alueelta kil-

pailuun ei osallistunut 
naisten, eikä yleisen sar-
jan pelaajia ja sarjaan 
luokat 2–3 osallistui 
vain Jokilaakson Liik-
kujien edustajia Sata-
kunnasta. Naisten sarjaa 
hallitsivat pohjanmaa-
laiset.
 

Tulokset Luokat 2–2
1) Jouni Nordlund Joki-
laakson Liikkujat (JoLi) 
14 p, 2) Mika Taimi Jo-
Li 12 p (pikkup.+7), 3) 
Pekka Kuusela Kauha-
joki 12 p (pikkup.+4), 
4) Harry Haapanen JoLi 
11 p, 5) Matti Kingelin 
Kurikka 10 p, 6) Simo 
Suomi JoLi 1 p

Naiset 
1) Kauhajoen Inva 14 p, 
2) Mäntän Inva 12 p, 3) 
Seinäjoen Seudun Inva 
10 p, 4) Kurikan Inva 1 
9 p, 5) Kurikan Inva 2 
8 p. (pikkup.+3), 6) EL 
Ylistaro 1 8 p, (pikkup. 
-6), 7) EL Teuva 6 p, 8) 
EL Isokyrö 5 p, 9) EL 
Ylistaro 2 0 p.

Luottamus tulevaisuu-
teen on tutkimusten mu-
kaan ennätyksellisen 
alhaalla monissa maissa. 
Tähän ovat vaikuttaneet 
laajat talousvaikeudet, 
sotilaalliset konfliktit 
ja muut yhteiskunnal-
liset ongelmat. Erään 
tuoreen 28 maata katta-
van luottamusbaromet-
rin mukaan 24 maassa 
”niiden ihmisten määrä, 
jotka uskovat perheen-
sä olevan paremmassa 

Jehovan todistajat kokoontuvat Nakkilassa vuoden tärkeimpiin tilaisuuksiinsa
asemassa viiden vuoden 
kuluttua, olivat kaikkien 
aikojen alhaisimmalla 
tasolla”. (Edelman Trust 
Barometer 2023).

Vaikka monien usko 
parempaan tulevaisuu-
teen on ymmärrettävästi 
horjunut, Jehovan todis-
tajat järjestivät Nakkilas-
sa 26. maaliskuuta 2023 
yleisölle tarkoitetun eri-
koistilaisuuden, jonka 
teema oli ”Voit suhtau-
tua tulevaisuuteen luot-

tavaisesti!” Maksuton 
yleisötilaisuus järjestet-
tiin maailmanlaajuisesti 
kaikissa Jehovan todista-
jien valtakunnansaleissa. 
Tilaisuus oli Nakkilassa 
yksi Jehovan todistajien 
vuoden kohokohdis-
ta. Siihen voi osallistua 
myös videoneuvottelu-
palvelun avulla.

- Tämä yleisötilaisuus 
keskitti huomiomme 
Raamatussa esitettyi-
hin syihin, joiden vuoksi 

voimme kohdata tule-
vaisuuden luottavaisesti. 
Tuon kirjan lupauksiin 
tutustuminen voi auttaa 
elämässämme jo nyt, sa-
noo Jehovan todistajien 
aluetiedottaja Heikki 
Haarala.

Jehovan todistajat 
kutsuvat ihmisiä myös 
vuosittaiseen Jeesuksen 
Kristuksen kuoleman 
muistojuhlaan, joka pi-
detään tiistai-iltana 4. 
huhtikuuta 2023. Muis-

tojuhlaan odotetaan 
noin 20 miljoonaa hen-
kilöä 118 000 Jehovan 
todistajien seurakunnas-
sa ympäri maailman.

Molempiin tilaisuuk-
siin on vapaa pääsy, 
eikä niissä kerätä ko-
lehtia. Tarkemmat tiedot 
siitä, milloin ja missä 
tapahtumat järjestetään 
paikallisesti, ovat saata-
villa Jehovan todistajien 
virallisella verkkosivus-
tolla jw.org.

Helenin hallitus on va-
linnut Nakkilalaisen Ol-
li Sirkan yhtiön uudeksi 
toimitusjohtajaksi. Sirk-
ka on aikaisemmin työs-
kennellyt johtajana DNA 
Oyj:n yritysliiketoimin-
nassa. 

Olli Sirkka on ihmis-

johtaja, jolla on syvää 
asiakaskeskeisyyttä ja 
vankka ymmärrys digi-
taalisuudesta ja ratkaisu-
liiketoiminnasta. Samal-
la hänessä on oikeanlaista 
innovatiivisuutta, joka 
on tärkeää juuri nyt. Pit-
kä kokemus telealasta, 

jossa on paljon saman-
kaltaisuutta energia-alan 
menossa olevaan mur-
rokseen, antaa hänel-
le sopivaa perspektiiviä 
tulla johtamaan ener-
gia-alan suunnannäyttä-
jää. Toivotamme Ollin 
lämpimästi tervetulleek-

si Helenille ratkaisemaan 
energiamurroksen haas-
teita keskiöstä, kerrro-
taan yhtiön hallituksesta.

- Olen erityisen kiin-
nostunut sekä kuluttajia 
että yrityksiä palvelevan 
energiajärjestelmän ky-
syntäjouston kehittämi-

sestä. Uskon sen mer-
kityksen olevan aivan 
ratkaiseva tulevaisuu-
dessa. Lähden innolla 
edistämään Helenin kun-
nianhimoisia tavoittei-
ta, joissa asiakas on ai-
na keskiössä, kertoo Olli 
Sirkka.

Olli Sirkka Helenin uudeksi toimitusjohtajaksi

Lue lehti 
veloituksetta  

netissä!
www.best1.fi

Olemme  myös  
Facebookissa!



Koti- ja laitoskäynnit.
Meiltä myös lahjakortit.

Soita ja kysy lisää!

KATRIINA RÄIHÄ
044 537 4279

Jalkojenhoidon AT
Nakkila 

JALKAHOITOLA

AULI
Harjavallankatu 2, 29200 Harjavalta

p. 02 674 1999, katsy@dnainternet.net

Avoinna:
MA–PE
klo 11-15

UUSIEN  UUSIEN  
IKKUNOIDEN  IKKUNOIDEN  

AIKA!AIKA!

Mittojen mukaan uusiin ja Mittojen mukaan uusiin ja 
vanhoihin rakennuksiin!vanhoihin rakennuksiin!

Pyydä ilmainen hinta-arvio!
0500 597 259

www.turist.fi/ikkunamaailma

Satakunnankatu 6, 28100 PORI p. (02) 6334 818
Avoinna arkisin 8-16, la 9-13

Huollamme ammattitaidolla  
TV:t, videot ja digilaitteet yms.
Myös putkiradioiden korjaus! 

Valtuutettu AllAway-keskuspölynimurihuolto

Pirkankatu 5 (Huovintori), Harjavalta  
 Ark. 10-17, la sulj. * 044 727 1001 

Tarjoukset voimassa toukokuun loppuun!

LOPPUUNMYYNTI  LOPPUUNMYYNTI  
JATKUU...JATKUU...

TRIKOOPALOJATRIKOOPALOJA    
1515€€  / / kassikassi

MinnaMarjaMinnaMarjaMinnaMarja
KangaskauppaKangaskauppa

PALAKANKAITAPALAKANKAITA    
1010€€  / / kassikassi

Kaikki kankaatKaikki kankaat  --4040%%
Vaatteet, pipot, essutVaatteet, pipot, essut  --4040%%

Kaikki sisustustekstiilitKaikki sisustustekstiilit  -40%-40%

• fysioterapia 
• hieronta
• parafiinihoito nivelrikkoon 
• Hoitomme myös ilman lääkärin lähetettä
• kinesioteippaus
• veteraanikuntoutus 
• hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito
• erikoisniskatyynyt ja patjat 
• lentosukat 
• lahjakortit 

Meillä voit asioida myös  smartumilla,  eazybrakella, e-passilla ja edenredillä

Lauttaranta 5, Ulvila
puh. 02 538 9444

Suosi oman paikkakuntasi ammattilaista!

Monipuoliset hoidot ja osaava, ammattitaitoinen  
henkilökunta. Meiltä hoidot myös kotikäynteinä.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan kustantamana.

Tervetuloa!

ISKUNKESTÄVÄ VALINTA  
– HEIKOMMAN PUOLELLA

• Reilu työelämä
• Perheiden ja ihmisten 

hyvinvointi
• Sopimusyhteiskunnan 

tukeminen
• Satakunnan elinvoi-

maisuuden lisääminen

Eduskuntaan 

KAI KAURAMÄKI
Valuri

Maksaja: Kai Kauramäen tukiryhmä
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TULE MUKAAN!

OLE ROHKEA!
113 120 123 125

Perussuomalaisten gallupkannatus 
Satakunnassa huippukorkea: 31.88 %

Satakunta ja Suomi kuntoon!

Porilaiset eduskuntavaaliehdokkaatTULE MUKAAN!

OLE ROHKEA!
113 120 123 125

Perussuomalaisten gallupkannatus 
Satakunnassa huippukorkea: 31.88 %

Satakunta ja Suomi kuntoon!

Porilaiset eduskuntavaaliehdokkaat

OLE ROHKEA! 

TULE MUKAAN!

OLE ROHKEA!
113 120 123 125

Perussuomalaisten gallupkannatus 
Satakunnassa huippukorkea: 31.88 %

Satakunta ja Suomi kuntoon!

Porilaiset eduskuntavaaliehdokkaat

PETRI HURU
Kansanedustaja, 
ylipalomies

ARTO NURMI
Lehtori,  
insinööri (AMK)

HEIDI SAKARI
Lähihoitaja,  
kaupunginvaltuutettu

TIINA STENMAN
Fysioterapiayrittäjä, 
kaupunginvaltuutettu

TULE MUKAAN!

Vetoketjun vaihtoon tai vaatteiden  
korjauspalveluuntulevat työt voi 
jättää Majatalo Tyrnin edessä ole-
vaan metallikoriin, laita ohjeet ja 
puhelinnumerosi mukaan.

VETOKETJUN  
VAIHDOT 
ja muut korjausompelut!

Covire Oy  
0500 597 259  
Tattarantie 42, Nakkila
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