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

Vuoden 2009 jälkeen 
suoritettuihin C-ajokortteihin

AMMATTIPÄTEVYYS 
EDULLISESTI

A S I A A  L Ä Ä K Ä R I L L E ?
Gynekologinen tutkimus, 

gynekologinen UÄ, luomenpoistot, 
ajokorttitodistus, muut yleislääkärin 

palvelut, kysy lisää.

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

Kuntaliitosselvittelyt 
Porin seudulla, s. 2

Sää suosi 
Nahkiaismarkkinoita , s. 3

Matkalla Valko-
Venäjällä, s. 5



TARJOUSHINTA 
44 600€  

Puuhalli 300m2 
12,4x24,2x3,45 

Puuhalli 300m2,  12,4x24,2x 5,25 
Korkeampana ja isommilla nosto-ovilla 

TARJOUSHINTA 53 000€

Autotalli  7,5x8,6x2,7 
Perustoimitus 12.995€ 

Anturat ja sokkelit sisältyvät  
aina peruspaketin hintaan! 

Kerro haaveesi ja toiveesi meille- me toteutamme ne!  
Su-Pi Talorakennus Oy, Sievarinkatu 9, 29200 HARJAVALTA 
Arto Suominen 050- 464 8935,  arto.suominen@supitalorakennus.fi 
Katja Tommila 050- 368 3283,  katja.tommila@supitalorakennus.fi 

Kimmo Ollila 044- 974 7492,  kimmo.ollila@supitalorakennus.fi 
 

www.supitalorakennus.fi 

  Uudisrakennukset
  Saneeraus- ja purkutyöt
  Suunnittelu ja 

    rakennuspiirustukset
  Otsonointipalvelu

PIKAHUOLTO 
WENTJÄRVI
Pyykkialhonkatu 7, HARJAVALTA

  KATSASTUSHUOLLOT
  RUOSTEKORJAUKSET
  ÖLJYNVAIHDOT

040 535 0784

TMI RAKENNUSPALVELU 
WENTJÄRVI

Palvelemme arkisin ja 
viikonloppuisin klo 8-20

Habitare-messutarjoukset nyt myös 
Messin-huonekalumyymälässä 

Lattomerentiellä! 

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

Saturn-sänky 180 x 200 cm,
väri harjattu mustakromi
(1142 €) NYT 675 €
Patjapaketti Saturn-sänkyyn
(sis. 2 kpl 90 x 200 cm:n joustinpatjoja ja 
Aero-sijauspatjan 180 x 200 cm)  
(812 €) NYT 465 €

Uranus divan -sänky 140 x 200 cm,
mattakromi, pääpäädyssä 2 mustaa 
nahkatyynyä. (997 €) NYT 590 €
Patjapaketti Uranus divan -sänkyyn
(sis. 140 x 200 cm:n joustinpatjan
ja Latex-sijauspatjan) (733 €) NYT 435 €

Saturn-yöpöytä
(164 €) NYT 99 €

Uranus-yöpöytä
(152 €) NYT 89 € 

Syys- ja lokakuun
Syys- ja lokakuun

ERIKOISTARJOUS-
ERIKOISTARJOUS-

HINNAT!HINNAT!

Myymälässä paljon edullisia tarjouksia!

m,
a 

yyn

5 €

Saturn-yöpöytä

rjouksia!

Avoinna ma-pe klo 8-16 tai sop. mukaan

Syksyn 
juhlissa, s. 6-7
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Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

www.karhukatto.
VM Karhu-Katto

Alapilventie 11, 28220 Pori
Vesa-Matti Heikkilä 

p. 040 834 4620

Kunnioitamme kotimaista laatutyötä, sekä asiakkaittemme kanssa 
tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja. Käytämme laadukkaita ja kestäviä 
kotimaisia materiaaleja. Työlle saatte aina kirjallisen takuun. 

Uusi katto turvaa kotisi rakenteiden pitkäaikaisen iän Suomen vaihte-
levissa sääoloissa. Lisäksi näyttävä uusi katto kruunaa kotisi ulkonäön 
ja lisää asuntosi arvoa.

Hyödynnä jopa 4800 €:n veroetu! (kotitalousvähennys asennuksesta). 
Myös rahoitusmahdollisuus! Soita ja kysy lisää!

Toteutamme kattoremonttisi helposti 
imaisesta arviokäynnistä loppusiivoukseen!

KATTAVAA SUOJAA KODILLESI!

Soita nyt ja tilaa

ilmainen arvio!

040 834 4620

PYSTYSAUMA-
KATTEET

MUOTO-
KATTEET

PERINTEISET
POIMULEVYT

Paikallista palvelua

Toteutamme kattoremonttisi helposti
ilmaisesta arviokäynnistä loppusiivoukseen!
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Painos: n. 20 000 kpl

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

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

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

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy, 
p. 0500 597 259 / Jarmo Virtanen
tai 050 401 4784 / Pirkko Maantila
bsmyynti@gmail.com
Aineisto tulee toimittaa viikkoa ennen 
ilmestymispäivää.

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

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori

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

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

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

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

Seuraava BS Nackila ilmestyy 4.10.
Aineisto 26.9. mennessä. 

Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemi-
sessa sattuneesta virheestä rajoittuu 
ilmoituksen hintaan.

22.10.
12.11.
3.12.

17.12.
4.2. 
4.3. 

1.4. 
15.4. 
6.5. 

Kokemäki Las - Pori kauppatori ja 
Pori kauppatori - Kokemäki Las
Kouluvuoden aikana (Elokuu - Toukokuu)

  M-P  M-P L
Kokemäki las  7:00  13:00 9:00
Harjavalta las  7:20  13:20 9:20
Nakkila tori  7:35  13:35 9:35
Ulvila pikav.pys  7:45  13:45 9:45
Pori Mikkola kauppakesk.  7:50  13:50 9:50
Pori lentoas./keskussairaala  8:00  14:00 10:00
Pori las, tulolaituri  8:10  14:10 10:10
Pori kauppatori, laituri 11  8:15  14:15 10:15

Pori kauppatori 10:00 16:00 13:00
Pori las, tulolaituri 10:05 16:05 13:05
Pori keskussairaala/lentoas. 10:15 16:15 13:15
Pori Mikkola kauppakesk. 10:25 16:25 13:25
Ulvila pikav.pys 10:30 16:30 13:30
Nakkila tori 10:40 16:40 13:40
Harjavalta las 10:55 16:55 13:55
Kokemäki las 11:15 17:15 14:15
Koulujen kesäloma-aikana M-P  L

REITTI:
Pori kauppatori, laituri 11- Isolinnankatu - Las Helsingintien laituri - 
Rautatienpuistokatu - Satakunnankatu - Luvian puistokatu - Tiilimäentie 
- Lentoasemantie - VT 2 TULO Poriin: Lentoasemantie – Tiilimäentie –
Luvianpuistokatu – Satakunnankatu – Rautatienpuistokatu - Las tulo 
laituri – Vähälinnankatu – Mikonkatu – Antinkatu.
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Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

27.5. 
10.6.

Kaffeli

Tul syömään ny
ja syö niin paljon
et napa natisee 

ARKILOUNASPÖYTÄ
MA-PE

 11-15 

VATSAN TÄYTTÄVÄ NAKKILALAINEN

LOUNASRUOKAPAIKKA

Kahvittelun lomassa kuullaan tietoa mm.
• Apuvälineistä: 

Fysioterapeutti Tanja Perälä
• Ikäihmisten ravitsemuksesta ja 

diabeteksen hoidosta: 
terveydenhoitaja Liisa Tarkkanen

• Jalkojenhoidosta: 
jalkojenhoitaja Erika Erkkilä

• Muistineuvontaa Satakunnassa: 
muistineuvoja Minna Reunanen

• Tietoa edunvalvontavaltuutuksesta ja 
hoitotahdosta: 
potilasasiamies Sirpa Haviala

Tapahtuman järjestää 
Nakkilan Vanhusneuvosto

VANHUSTENVIIKON 
TAPAHTUMA NAKKILASSA
Tiistaina 7.10.2014 klo 13-16
Nakkilan Osuuspankin kerhohuone

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Klapia säkeissä tai irtotavarana, 

tarvittaessa kotiinkuljetus
Puh. 0400 766 395

RAKENNUS URAKOINTIA JA 
KORJAUS PALVELUA

Rakennusliike
VELJET KOIVISTO OY

Yrittäjäntie 1, 27510 Eura
(02) 865 1525, 040 901 0638

www.veljetkoivisto.fi 

KULJETUKSET,
PESUT,

KUORMA-AUTOT
YM.

TAPANI RAVANTTI
Karhusuontie 15, 

Säkylä

0400 825 1110400 825 111

Jartin Jurinat

Paraisten ja Nauvon 
lauttajonoja aiotaan 
lyhentää
”Ajetaanks  vaa  mo-
poautoill”

Oikea poliisi nappa-
si valepoliisin
”Mist sen tietä, kum-
pi ol valepoliisi”

Vauvaa odottava 
Marianne Kallio Il-
talehdelle: ”Etsimme 
yhteistä asuntoa”
”Etsiiks hän itell ja 
vauvall asunto”

Tutkija: ”Miesten 
kiima-aika kohta 
käsillä!”
”Kyll miehill o ain 
kiima-aik”

Mummon halaami-
nen toi varoituksen 
maalintekijälle
”Mitä paha siin o ko 
mummo hala”

Jenni Haukio kri-
tisoi parsinavettoja 
Seurassa
”Mitä paha siin o, 
onks eres lypsänykkä”

Karri Kiven lähtö-
laskenta entistä lä-
hempänä
”Kivell voi käyr niin, 
et tule maitojunass 
takasi”

Klikkaa-

best1.fi 

ja lue 

maksutta!

Oikaisu

Edellisessä lehdessä 
oli juttu Nasta-päi-
västä.
Reportteri ei ol-
lut ajan tasalla, kyl-
lä Simo Frangen oli 
paikalla iltapäivällä, 
toimien mm. kuulut-
tajana.  Lehden pa-
hoittelut asian joh-
dosta. 
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- Miksi me lennetään etelään syksyksi?
- Koska sinne on liian pitkä matka kävellä.

TIPUTELLEN

Syystapahtumia -  Syystapahtumia -  Syystapahtumia

Harjavalta

FT Heikki Rausmaa 
luennoi Suomen ja 
Viron suhteista
25.9.2014 klo 18 Har-
javallan kaupungin-
kirjasto. ”Suomen tuki 
Viron itsenäistymiselle 
- ei sanoin vaan teoin”

Omaistaan tai läheis-
tään hoitavien tapaa-
minen
14.10.2014 klo 14 
Harjavallan Terve-
ysasema, alakerran 
kokoustila. Avoin tilai-
suus kaikille omaishoi-
totyötä tekeville. Sa-
taEdun opiskelijoiden 
ohjelmaa. Tervetuloa.

Kirjailija Markku 
Lehtosen luento ”Mi-
nun Vironi”
14.10.2014 klo 18 
Harjavallan kaupun-
ginkirjasto. Markku 
Lehtonen arvioi kir-
jassaan Minun Vironi 
Viron historiaa toisesta 
maailmansodasta ny-
kypäiviin. 

”Minustako yrittä-
jä?” -info Harjaval-
lassa
21.10.2014 klo 17 

Harjavallan kaupungin-
kirjasto. Prizztech Oy:n 
yhteispalvelupiste Enter 
järjestämä maksuton in-
fotilaisuu.

Kokemäki

Kutsu kaupunginjoh-
tajan kuntalaiskaf-
feille 
1.10.2014 klo 15 Kau-
pungintalo. Kokemäen 
uusi kaupunginjohtaja 
Reijo Siltala toivottaa 
kaupunkilaiset tervetul-
leiksi kuntalaiskaffeille.

Vanhustenviikon ta-
pahtuma
10.10.2014 klo 13 Van-
ha Yhteiskoulu. Ohjel-
maa, kahvittelua, luen-
toja, arvontaa, esittelyä, 
haitarimusiikkia. Terve-
tuloa tapahtumaan joka 
on maksuton!

Jätteiden keräystem-
paus Tulkkilan palo-
asemalla
11.10.2014 klo 10 Tulk-
kilan paloasema. 

Harrastemessut
11.10.2014 klo 11 Tulk-
kilan liikuntapuisto + 
Kokemäen Seuratalo. 
Kokemäkeläiset järjes-

töt esittelevät Kokemä-
en monipuolisia harras-
tusmahdollisuuksia. 

Oktoberfest
18.10.2014 klo 18 Ko-
kemäen Seuratalo. Elä-
vää puhallinmusiikkia 
kolmen eri kokoonpa-
non esittämänä. Her-
kullista ruokaa ja hyvää 
olutta.

Nakkila

Pellekaija Pum -las-
tenkonsertti
5.10.2014 klo 15 Kir-
konseudun koulun juh-
lasali. Riemukkaan ja 
rytmikkään musisoin-
nin lomassa leikitystä, 
laulatusta, tanssitusta, 
tarinaa.

Nakkilan Vammaiset 
ry järjestää askartelu-
kerhon kirpputorilla 
8.10 klo 15 Nakkila. 
Mukaan sakset, viivoi-
tin ja parsinneula sekä 
lasipurkki. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa! 

Pori

Suomalainen kulttuu-
rivaltuuskunta Kiinas-
sa 1953

24.9.2014 klo 18 Porin 
seudun kansalaisopis-
to. Luento- ja doku-
menttielokuvatilaisuus 
Sylvi Kekkosen johta-
man ensimmäisen suo-
malaisen kulttuurival-
tuuskunnan matkasta.

54. Porin päivä
25.-28.9.2014 Porin 
tori. Porin Päivää on 
vietetty vuodesta 1961. 
Se on maan suurimpia 
kotiseutujuhlia. 

Porin pääkirjastossa 
kirjatreffi t
25.9.2014 klo 11 Porin 
pääkirjasto, aikuisten 
osasto sekä lasten ja 
nuorten osasto. Tänä 
vuonna Porin päivän 
teemana on Ystävät 
tehdään. Tässä henges-
sä kirjan ystävillä on 
mahdollisuuden tavata 
toisiaan. Keskusteluun 
johdattaa aamupäivällä 
Heikki Erkinaro ja il-
lalla Paula Kangas. 

Omaistaan tai läheis-
tään hoitavien JUT-
TULUURI
25.9.2014 klo 13-15 
Punaisen Ristin kou-
lutetut vapaaehtoiset 
päivystävät.

Avoinna/töidenvastaanotto ark klo 16-19. Muina aikoina soita ja sovi!

Bikestoppi, Kuusiniementie 136, Harjavalta, 040 635 3909Bike

BOOSTBIKE
suomalainen sähköpyörä

Nyt vain 

ELECTROBIKE 
MUKANA TUKEMASSA 
SUOMALAISTA TYÖTÄ! 

1590€

Porin seudulla kunnan-
hallitukset ovat tehneet 
ratkaisuja, Merikarvia ja 
Siikainen ovat jäämässä 
pois Porinliitos neuvot-
teluista. Ulvila ja Nak-
kila, äänestyspäätöksel-
lä jatkavat neuvotteluja. 
Luvia ja Eurajoki ovat 
aloittaneet seurustelun 
mahdollisesta yhteen-
liittymästä. Harjavalta, 
yhdessä Kokemäen ja 
Nakkilan kanssa jatka-
vat Keski-Satakunnan 
vapaaehtoista selvitystä, 

Kuntaliitosselvittelyt Porin seudulla

siitä ainakin Eurajoki on 
jäämässä pois.

Alueellamme on hy-
vin näkyvissä, edellisis-
tä kuntien yhdistymis-
tä negatiivinen piirre. 
Muistissa on hyvinkin 
Kiukainen, Kullaa ja 
Noormarkku. Kaikis-
sa em. entisissä kunnis-
sa on menty takapakkia 
enemmän, kuin jos olisi 
jääty omaksi kunnaksi. 
Toinen merkille panta-
va seikka on tämä vii-
den vuoden sääntö, joka 

kieltää irtisanomiset, 
jolloin ei saada talou-
dellista hyötyä kuntalii-
toksissa. Noormarkun 
liittymisestä Poriin tu-
lee viisi vuotta täyteen, 
nyt kun Lavia liitetään 
Poriin pakkoliitoksella, 
niin tiimalasi alkaa ku-
lua taas alusta, eli hyö-
tyjä ei löydy. Porilla on 
myös iso ongelma, kau-
pungin lainakanta on 
omien yritysten kans-
sa lähes 7000€/asukas, 
kun se muissa kunnis-

sa on siinä 1000-3000€/
asukas, joten mitään 
helpotusta kunnallis-
taloudellisesti Porista 
ei löydy, täytyy löytyä 
rohkeita kuntapäättäjiä, 
jotka uskaltavat Porin 
kyytiin.  Kuntien välis-
tä yhteistyötä pitää jat-
kaa ja tiivistää naapurei-
den kanssa, siitä löytyy 
tulevaisuuden säästöt. 
Voisi yhteistyötä löy-
tyä ainakin Rakennus-
valvonnan, Teknillisten 
palveluiden ja Kouluyh-
teistyöstä joka alueella.

J Virtanen
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Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Majoitus, matkailu

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

Pirkkalantie 34, Harjavalta
050 369 6237(02) 674 2072

info@sataeuro.fi

€
Tilitoimistot

**********Meillä Meillä PALVELLAAN ********** Lakiasiaintoimisto

Varatuomari Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

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

www.karipessi.fi
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

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

Hautauspalvelut
EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

Jakelupalvelua

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/
COVIRE OY

www.askarteluliike.fi 
Eteläpuisto 17 D, Pori, 

puh. (02) 641 1122
ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-15

Askarteluliike

Askarteluliikkeet

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot

 IT-ASEMA
ATK-laitteiden

myynti ja huolto
Sovi asiakaskäynti 
puh. 045 673 2373

Atk-palvelut

Erikoishammasteknikko
Kirsi Ehoniemi
Kauppatie 2, Nakkila
Sorkkistentie 11, Eura
(02) 865 4636

Pohjaukset ja korjaukset
saman päivän aikana!

Hammasteknikot

VAURIOAUTO OSINA:
Fiat 500 -13, Fiat Punto -11 -13, 

Honda Jazz -13, Peugeot 107 -12, 
VW  UP  12, Seat Ibiza -11, Chevro-
let  Epica -10, Citroen  C1 -10, Ford 

Fiesta & Focus f -10, Nissan Tiira -10, 
Suzuki Alto & Swift -09

autosina@nic.fi - 040 059 4536 
Autopurkaamo Turbo

Autopurkaamo

Kauneudenhoito
Nyt uutta Mäntyluodossa! Otan 
asiakkaita vastaan uusissa tiloissa.
Ripsien pidennys 50€, 
Ripsien tihennys 50€ 
Ripsien huolto 20€, Kestoripset 40€
Geelikynnet 40€, Kynsien geelaus 20€
Kulmien muotoilu ja värjäys 15€
Meikkaukset 40€
Tepan Shop, 044 955 2925

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

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

”OTA KOPPI! 
PELLEKAIJA PUM”

RIEMUKAS LASTENKONSERTTI 
SU 5.10.2014 KLO 15

LIPUT 5 €
KIRKONSEUDUN KOULUN JUHLASALI
Tirehtööri: laulu, kitara bassorumpu, hi-hat,
  kazoo, huuliharppu
Hanslankari: laulu, rytmisoittimet, leikitys, 
  tanssitus, jekut
Pellekaija Pum -lintu: tanssi, tanssitus, leikitys,
   rytmisoittimet, laulua 
  Konsertin järjestäjänä:
  Nakkilan kunnan kulttuuritoimi

OSTETAAN AUTOJA
HUUTAVA PULA HENKILÖ- 

JA PAKETTIAUTOISTA!
HYVÄT JA HUONOT, 

MYÖS KATSASTAMATTOMAT!
TARJOA ROHKEASTI PÄIVÄN PARHAIM-

PAAN HINTAAN, MYÖS 
ILTAISIN JA VIIKONLOPPUISIN!

040 852 1393
PS: Myös romuautot

COVIREN 
JAKELUPALVELU 
Mainos- ja ilmaisjakelumme toimii 
jatkossa kerran viikossa viikonloppuisin. 
Materiaalit tulee toimittaa viim. torstaina klo 12. 
Tied. p. 0500 597 259 tai 
  turist.fi @hotmail.com

Tiedotusta ja Markkinointia Nakkilassa

Jakelua myös naapurikunnissa!

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 
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Sää suosi 
Nahkiaismarkkinoita
Torikaupan ja miellyttä-
vien tuotteiden lomassa 
pidettiin Nakkilan Nah-
kiaismarkkinat, oli Hevos-
kärryillä ajelua keskustan 
raitilla. Kuultiin Nakkilan 
seudun Harmonikkojen 
miellyttävän hyvää soittoa 
Vesa Formusen johdolla. 
Nahkiaisen syönnin Sm-ki-

sat, voiton vei miesten no-
kan edestä Birgitta Berg-
man.

Nakkilan Yrittäjät ja 
Lions Club sekä Lions 
Club Emma valitsivat 
vuoden 2014 Nahkiaispa-
roniksi nakkilalaisen ur-
heiluvaikuttajan ja kunnan-
hallituksen puheenjohtajan 

Harri Aallon.  Kunnallisten 
luottamustehtävien lisäksi 
hänelle on kertynyt urhei-
lualalla merkittäviä tehtä-
viä, sekä huippu-urheilijoi-
den valmennuksia.

Nakkilan asioita edistä-
vän Nahkiaisparonin tai 
-paronittaren valinta teh-
tiin nyt 13. kerran, ensim-

mäinen oli taiteilija Simo 
Frangen. Nahkiaiset teki-
vät kauppansa, Nakkilan 
Nahkiaispaistamon myyn-
tivaunun edessä oli jatkuva 
jono, kun ihmiset jonottivat 
maukkaita maistiaisia.

J Virtanen

Jari Myllykoski antaa ohjeita ja vinkkejä uudelle nahki-
aisparoonille Harri Aallolle. Takana tilaisuuden juontaja 
Martti Henttonen.

Yleisöä oli saapunut paikalle viime vuosien tapaan runsaasti.
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

045 673 2373, Nakkila
   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

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

Ahokannas Oy
0500 124 420

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079

* LVI-myymälä
* LVI-asennukset ja -huollot

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

T:mi Rami Salo
Uudis- ja Korjausrakentaminen
Pesuhuoneremontit/ 
Vesieristykset
Kirkkokatu 10, Nakkila
0500 427 930
(02) 537 3864

rami.salo@netti.fi 

Rakentajan palstan kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€. 

 020 447 64 0 
020 447 64 0

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

ILMALÄMPÖPUMPUTILMALÄMPÖPUMPUT
Soita ja kysy tarjousSoita ja kysy tarjous

SanyoShop PoriSanyoShop Pori
044 320 2022044 320 2022
044 586 8660044 586 8660

www.pori.sanyoshop.fiwww.pori.sanyoshop.fi

Sinun
paikkasi?
Vain 35€/kk

Rakentajat ja remontoijat huomio! 
Rakentajan palstalta löytyy apu pieniin ja suuriin töihin!

VESIKATTO KUNTOON
Varaa ilmainen suunnittelu:

Juha Kirvesmäki

041 430 1771
 Vesikatot  verhoukset 

  ovet  ikkunat

www.prima-rakentajat.fi 

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

Nakkilan kylien väli-
sen katusählyturnauksen 
voitti Kirkonseutu, pelit 
pelattiin Liikuntakeskuk-
sen ulkoalueella. 

Liikuntahallilla esiin-
tyi Duo End of August, 
joka on 2011 perustettu 
porilainen rock- ja folk 
-yhtye, he esittivät le-
vyttämiään kappaleita. 
Yhtyeen kantavana voi-
mana toimii Nakkilan 
nuorten parissa toimiva 
Petteri Salonen sekä Ant-
ti-Jussi Marjamäki.

Yhteisstartti Syksyyn 13.9.
TV:stä tuttu Arman 

Alizad puhui mm. yh-
teisöllisyydestä. Hän on 
Teheranissa syntynyt 
iranilaissyntyinen, suo-
malainen vaatturi, toi-
mittaja, tuottaja ja juon-
taja. Hän on kiertänyt 
maita ympäriinsä, oli 
Kambodzan kaatopai-
koilta roskia keräävien 
lasten luona, tapasi Sipe-
rian poropaimentolaisia, 
sekä Brasiliassa hän on 
kuulunut nuorten rikol-
lisjengiin. Tapahtumia 

kuvausretkiltä on mo-
nenlaisia, joskus on lou-
kattukin itseä, mutta aina 
on noustu maanpinnalle.

Hänen mielestään Suo-
mi on maailman paras 
maa. 

- Täällä on miljoona 
kertaa paremmat mah-
dollisuudet kuin tuhan-
nessa muussa paikassa. 
Sellaiset asiat, joita tääl-
lä pidetään itsestäänsel-
vyytenä, ovat muualla 
kaukaisia ja lähes epäto-
dellisia unelmia, ympäri 

maailman ristiretkeillyt 
Alizad muistuttaa. Suo-
men passi on yksi arvos-
tetuimmista maailmassa, 
ellei jopa arvostetuin.

Tilaisuuksiin osallistui 
yli 100 henkeä, tilaisuu-
den anti oli mitä parhain. 
Tapahtuman pääjärjes-
täjänä toimi Nakkilan 
kunnan vapaa-aika- ja 
sosiaalitoimi, apunaan 
joukko nakkilalaisia yh-
distyksiä.

J Virtanen

Arman Alizad puhui mm. yhteisöllisyydestä.

Nakkilan Perussuoma-
laiset ry:n teettämän ky-
selyn tulokset, Pitäisikö 
Nakkilan tehdä kuntalii-
tos?

36 % kannatti Nakki-
lan pysymistä itsenäise-
nä kuntana, eli ei kunta-
liitoksia, 30 % kannatti 
Keski-Satakunnan, Nak-

Kuntalaisten mielipidekysely 
Nahkiaismarkkinoilla 21.9.

kila, Harjavalta, Koke-
mäki yhteenliittymää. 21 
% kannatti Keski-Sata-
kunnan, Nakkila, Har-
javalta, Kokemäki, + 
Eurajoki, Luvian yhteen-
liittymää, eli yhteensä yli 
puolet vastanneista oli 
Keski-Satakunnan liitty-
mien kannalla.

13 % kannatti Porin 
ympärille muodostet-
tavaa uutta kuntaa, mi-
hin tulisi Ulvila, Lavia, 
Luvia ja Nakkila. Ky-
selyyn vastasi noin 100 
ihmistä, joten kyselyn 
tarkkuus voi heittää joi-
tain prosentteja todelli-
suudesta.

Kyselyyn vastannei-
den kesken suoritetun 
T-Paita arvonnan voitti 
Harri Vainio, arvonnan 
suoritti Kansanedustaja 
Ari Jalonen.

J Virtanen

Hätäkeskuslaitos?

Hätäkeskuslaitoksen siirtoaikeet nousivat julkisuuteen, uutisen tietojen mu-
kaan hätäkeskuslaitoksen hallinnon siirtoa on alettu valmistella virkamies-
johdon toiveesta, kun johtajilla on liian pitkät ”työmatkat”. Voiko tyhmempiä 
suunnitelmia olla? Isolla työllä Poriin keskitettyä toimintaa ollaan viemässä 
ruuhkasuomen alueille. 

Hätäkeskuslaitoksen sijainnista tehdään päätös Lokakuussa. Sisäministe-
ri Päivi Räsänen (kd.) on luvannut, että ratkaisu saadaan lokakuun aikana ja 
kuun alkupuolella. Hän ministerinä jopa väittää, ettei ole tiennyt mitään asias-
ta, tullut esille ”puskista”. Nyt kun on väläytelty, että Porissa on kallis vuokra-
tila, niin Porin kaupungin johto on reagoinut asiaan, lupautunut pienentämään 
tilojen vuokrahintaa, saa nähdä, mitä ministeri nyt juonittelee asian suhteen.

Pakotteet

Ukrainan kriisin aiheuttamat talouspakotteet puolin ja toisin hankaloittavat 
kaupankäyntiä. Vienti takkuaa useilla kaupan aloilla. Pakotteiden arvioitiin 
vaikuttavan konepajateollisuuteen. Yrityksillä on ollut jo pidempään hanka-
luuksia tehdä kauppaa Venäjälle ja Euraasian unionin alueelle johtuen rangais-
tustulleista meidän alan yrityksille. Nyt kun orastava rauha on tullut Ukrai-
naan, niin pikaisesti olisi puhallettava pilliin ja pakotteet pois nopeasti. 

Oletko kyllästynyt puhelinmyyjien soittoihin? 

Mene nettiin sivulle: www.telemarkkinointikielto.fi 
Saat siis vain kuudella eurolla vuodeksi telemarkkinointikieltopalvelun jä-

senetuna, joka koskee kaikkea kuluttajille suunnattua telemarkkinointia. Jos 
saat telemarkkinointia, niin yritys reklamoi puolestasi myyjää, soittamisen 
jatkuessa tehdään asiasta toimenpideilmoitus Tietosuojavaltuutetulle ja yritys 
ajaa asiaa tarvittaessa puolestasi oikeudessa. Tämä kaikki siis kuuden euron 
vuosimaksulla.

Kuntaliitos selvitystä Porissa

Selvitykseen mukaan 1972 Porin kaupungilla oli 1 495 työntekijää, vuonna 
2009 jo 6 705. Kun Noormarkku liitettiin Poriin 2010, Porin palkkalistoilla 
oli 7 402 työntekijää. Toisin sanoen, kun noin 6 000 asukkaan kunta liitettiin 
Poriin, byrokratia kasvoi noin seitsemällä sadalla. Pori ei suinkaan ole ainoa 
tapaus.

Mutta miksi virkamieskunta edelleen turpoaa, vaikka julkisen talouden krii-
sistä on puhuttu väsymiseen asti? Miksi juuri mistään tehtävästä ei voida luo-
pua ja hallinnon itseään koskevat leikkauslistat ovat uhmakkaan lyhyitä. 

Maksettavaa yhdelle suomalaiselle tulisi reilut 200 euroa 

Suomen EU-talousarvioon maksaman nettomaksun arvioidaan kohoavan tänä 
vuonna jopa 1 103 miljoonaan euroon. Samalla vertailukelpoisella menetel-
mällä arvioitu nettomaksu vuonna 2013 oli 758 miljoonaa euroa. 

Julkisuudessa on esitetty jäsenmaksun kasvavan lähes kaksinkertaiseksi, 
mutta tällöin ovat käytössä olleet eri luvut, jotka eivät ole vertailukelpoisia 
keskenään. Komission arvio oli vuoden 2013 nettomaksuiksi 604 miljoonaa 
euroa, eli noin 110 euroa kansalaista kohden. Mistä tämä nousu johtuu ? Eikö 
Suomalaiset komissaarit pidä suomalaisten puolta, vai ovatko niin demokraat-
tisia, että hyöty menee etelä Eurooppaan.

J Virtanen
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Ei hyvältä näytä, ker-
rotaan erään lehden ai-
koinaan kirjoittaneen 
maailmanpoliittisesta 
tilanteesta ja samaa voi 
sanoa nykyisestäkin. 
Tälläkin hetkellä EU:ssa 
kuohuu ja Suomi on yh-
tenä EU- jäsenmaana 
mukana tässä kuohun-
nassa. Mutta ei sitä pel-
kästään valtakunnalli-
sella tasolla pasmat ole 
sekaisin, osataan sitä 
myös pienissä maalais-
kaupungeissa sekoitella 
pakkoja. Otetaanpa esi-
merkiksi vaikka Harja-
valta. Olen joskus aikai-
semminkin kirjoittanut 
kotikaupunkini poliitti-
sista kiemuroista ja ven-
koiluista, joita johtavat 
virkamiehet ja politrukit 
harrastavat. Vaikka Har-
javallan tori pienenikin 
valmistumassa olevan 
liiketalon takia, jäi sitä 
kuitenkin sen verran jäl-
jelle, että paikkakunnan 
”toriparlamentaarikot” 
mahtuvat tarinoimaan 
tapahtumista, joita aina 
silloin tällöin kaupun-
gissa tapahtuu. Erään 

kerran taas piipahtaessa-
ni siellä kuuntelemassa 
heidän tarinoitaan sain 
vinkin harjavaltalaisesta 
kuntapolitiikasta. Eräs 
asioista perillä oleva 
tuttu kertoi kaupungin 
johtoryhmän päättäneen 
matkustaa Turkuun. Tä-
män kertainen reissu 
on kuulemma naamioi-
tu talousarvioseminaa-
riksi. Ketkä sinne sitten 
lähtevät on arvailujen 
varassa, mutta uskoak-
seni ainakin kaupungin 
johtavat virkamiehet ja 
kaupunginhallituksen 
politrukit ovat lähdössä. 

Se, miksi taas kirjoitan 
tästä jo tavaksi tulleeksi 
kaupunginhallituksen 
reissailusta, ei johdu sii-
tä, että he käyvät semi-
naarin varjolla virkistäy-
tymässä veronmaksajien 
rahoilla, vaan siksi, että 
tämän lähteeni mukaan 
kaupungin johtoryhmä 
oli päättänyt, ettei tänä 
jouluna pidetä henkilö-
kunnalle pikkujouluja, 
koska kaupungin talous 
ei sitä salli. Matkailun 
Turkuun se tuntuu kui-

tenkin eliittiryhmälle 
sallivan. Ihmeellisintä 
on kuitenkin se, kuten 
eräät johtavat politru-
kit keskustellessani hei-
dän kansaan matkasta 
kertoivat, että päättäjiä 
on vaikea saada talous-
arvioneuvotteluihin el-
lei niitä järjestetä muu-
alla. Jos näin todella on 
niin eikö olisi parempi, 
ettei seuraavien vaali-
en jälkeen taas valittai-
si sellaisia jäseniä halli-
tukseen ja johtokuntiin, 
joilla ei ole haluja osal-
listua kokouksiin omalla 
paikkakunnalla.

Toinen tapaus mikä 
myös pisti korvaani, oli 
Harjavallan kaupun-
ginvaltuuston nykyisen 
puheenjohtajan, Reijo 
Nummikarin (sd) ilmoi-
tus lähteä eduskunta-
vaaliehdokkaaksi. Reijo 
Nummikari on kaiken 
lisäksi myös luullakse-
ni luottamushenkilö Sa-
takunnan Osuuspankis-
sa. Hänen jääviydestään 
on silloin tällöin muiden 
poliittisten ryhmien vä-
lillä käyty keskusteluja 
ja paras uutinen oli, kun 
hänen kerrotaan ehdot-
taneen, että Harjavallan 

kaupunki osallistuisi ra-
hallisesti Harjavallan 
Osuuspankin entiselle 
johtajalle Jarmo Tuovi-
selle haettavan arvoni-
men kustannuksiin. Täl-
lainen, jos mikä pistää 
hälytyskellot soimaan. 
Onko niin, että meidän 
verorahoilla ollaan kus-
tantamassa eläkkeellä 
olevan pankinjohtajan 
titteli. Tätä vartenko ai-
koinaan Harjavallan 
Osuuspankki järjesti 
valtuutetuille ja johta-
ville virkamiehille illa-
nistujaiset sen jälkeen, 
kun valtuusto oli pitänyt 
ensimmäisen valtuusto-
kokouksen. Eikö tällais-
ta nykyään kutsuttaisi 
lahjonnaksi?

Ossi Qvist

Maalari roiskii

yä
nnakksi?

Valko-Venäjän tasa-
valta eli Valko-Venä-
jä ( lyhyesti Belarus), 
on sisämaavaltio, joka 
sijaitsee maantieteel-
lisesti keskellä Eu-
rooppaa, mutta kuuluu 
historiallisesti ja poliit-
tisesti Itä-Eurooppaan. 
Valkovenäläiset ovat 
olleet usein alistettuna 
jonkun voimakkaam-
man valtion alaisuu-
dessa.

Nykyään Valko-Ve-
näjä on vahvoin presi-
dentin valtaoikeuksin 
varustettu tasavalta, 
jossa asuu noin 9,5 mil-
joonaa ihmistä. Maa on 
valtioliitossa Venäjän 
kanssa, sekä tulliunio-
nissa Venäjän ja Ka-
zakstanin kanssa. Ta-
louselämä on pidetty 
Neuvostoliiton hajottu-
akin valtiojohtoisena; 
miltei kaikki yritystoi-
minta on valtion hallin-
nassa. Valko-Venäjää 
on arvosteltu sen ih-
misoikeustilanteen ta-
kia

Presidentti, parla-
mentti ja oikeus-
laitos
Valko-Venäjää hallit-
see presidentti ja kaksi-
kamarinen parlamentti. 
Presidentillä on vahvat 
valta-oikeudet ja perus-
tuslain takaama oikeu-
dellinen immuniteetti 
sekä kunnian ja arvon 
suoja.

Valko-Venäjä julistau-
tui melko vastahakoises-
ti suvereeniksi valtioksi, 
Neuvostoliiton loppues-
sa 27. heinäkuuta 1990, 
ja siitä tuli virallisesti 
Valko-Venäjän tasavalta 
25. elokuuta 1991

Valko-Venäjän pinta-
alasta 27 % on viljelys-
maata. Metsät peittävät 
38 %, niityt ja laidun-
maat kattavat 16 % ja 
suot noin 4 % kokonais-
pinta-alasta. Valko-Ve-
näjällä on 94 020 km² 
metsää sekä 1 950 km² 
istutuksia 

Perustuslain mukaan 
Valko-Venäjällä maata-

lousmaa, metsät ja maa-
perän mineraalivarat 
sekä vesivarat ovat val-
tion omaisuutta. Maa-
talousmaa ja metsäva-
rat ovat siis kansallista 
omaisuutta, joskin esi-
merkiksi yritykset voi-
vat vuokrata maata käyt-
töönsä pitkäaikaisin 
sopimuksin.

Lentokoneesta ja au-
tolla kuljettaessa nä-
kyvät laajat hyvin hoi-
detut pellot, jotka 
kukkivat keltaisenaan 
rypsiä, yleensä jo touko-
kuun alkupäivinä.

Valko-Venäjä on Eu-
roopan ainoa valtio, jol-
la on edelleen käytössä 
rauhanajan kuoleman-
rangaistus.

Valuutta

Maassa on käytössä ni-
mellisarvoltaan sekä 
pieniä, että suuria se-
teleitä; Pääosa nyky-
seteleistä on vuodelta 
2000. Vastaavasti kier-
toon on sittemmin lisät-

Matkalla Valko-Venäjällä
OSA 1/2

ty viisi nimellisarvol-
taan suurempaa seteliä 
(10 000, 20 000, 50 000, 
100 000 ja 200 000 rup-
laa). Kolikkoja ei käyte-
tä, vaikka maa julkaisee 
runsaasti metallisia juh-
larahoja keräilijöille.

Vuoden 2013 alussa 
minimipalkka Valko-Ve-

näjällä oli 123 EUR, ja 
maaliskuussa 2013 kes-
kimääräinen palkkataso 
oli 422 EUR

Muiden kuin tulliliit-
toon (Valko-Venäjä, Ve-
näjä, Kazakstan) kuu-
luvien autoilijoiden ja 
raskaan liikenteen tulee 
pitää etäluettavaa tie-
maksulaitetta näkyvil-
lä ajoneuvossaan tie-
tullipisteitä sisältävillä 
valtateillä liikkuessaan, 
maantiet ovat hyväkun-
toisia.

Valkovenäjän ulkomi-
nisteriön raportin mu-
kaan vuonna 2011 vä-
estöstä 48,3 prosenttia 
oli ortodokseja, 7,1 pro-
senttia katolilaisia, 3,5 
prosenttia muita uskon-
toja ja 41.1 prosenttia 
väestöstä oli uskonto-
kuntiin kuulumattomia

Valko-Venäjällä on 
neljä Unescon maail-
manperintöluetteloon 
liitettyä kohdetta, näistä 
Bialowiezan aarniomet-
sä luonnonarvojensa pe-
rusteella ja kolme muuta 
kulttuuriperintönsä pe-
rusteella. Muita kulttuu-
rikohteita ovat Mirin lin-
na ja Njasvižin kartano.

Satakunnan Maaseutu-
gaalassa Porin Yyterissä 
on palkittu ohjelmakau-
den onnistuneita hank-
keita. Perusteena oli, 
että hankkeet on hoidet-
tu innostuksella ja mal-
likkaasti. 

Kehittämishankkeet: 
Satafood: Broilerin so-
pimustuottajien kilpai-
lukyvyn parantaminen 
Rahoittaja Satakunnan 

Onnistuneita hankkeita

ELY-keskus, UP-V: Ice-
Hearts (Ulvila) Rahoit-
taja Leader Karhuseutu.

Y r i t y s h a n k k e e t : 
Penttalan perhekulttuu-
ripalvelu ky: Nuorison ja 
teatterin apu- ja saniteet-
titilat (Nakkila) Rahoit-
taja Leader Karhuseutu, 
Biolin Oy: Pellavaöljyn 
tuotekehityshanke (Pa-
nelia) Rahoittaja Leader 
Pyhäjärviseutu.

Kansainväliset hank-
keet: Satafood: Local 
food for local develop-
ment Rahoittaja Leader 
Satakunta (ryhmien yh-
teinen), Ulvilan kaupun-
ki: Villages Full of Tre-
asures Rahoittaja Leader 
Karhuseutu 

Vuoden Kyläteko: 
Kyläkaupan ja asiamies-
postin perustaminen Ko-
kemäen Kauvatsalle

Lähde: Satakunnan Kansa

Nakkilaan suunnitel-
tu jättimäinen aurin-
kovoimala on Tekesin 
asiantuntijan mukaan 
mahdollinen toteut-
taa. Vastaavia, ja paljon 
isompiakin aurinkovoi-
maloita, on muun mu-
assa Saksassa, Intiassa 
ja USA:ssa. Nakkilan 
kunta on alustavissa kes-
kusteluissa ehdottanut 
20 hehtaarin voimalan 
sijoituspaikaksi Kurke-
lan suon turpeenottoalu-
etta. ENE Ympäristö-
insinöörit Oy:n yrittäjä 
Juhani Kanerva kertoo, 

ettei maaperällä ole suur-
ta merkitystä voimalan 
rakentamiselle. Jos hä-
nen suunnitelmansa to-
teutuvat, vuonna 2016 
Nakkilassa alkaa aurin-
koenergiantuotanto, joka 
voisi yltää jopa 11 giga-

wattituntiin vuodessa. 
Kanerva luottaa siihen, 
että voimalahanke ete-
nee, 8-9 miljoonan euron 
rahoitus saadaan kasaan, 
ja voimala tulee toimi-
maan. Toivotaan hank-
keelle menestystä.

Kurkelan suolle Nakkilaan aurinkovoimala

Kattohaikaraa pide-
tään Valko-Venäjän 
kansallislintuna, myös 
Baltian maissa kattohai-
karoita on paljon.

Matkustaminen

Jos aikoo matkustaa 
Valko-Venäjälle, pitää 
ottaa tiettyjä asioita huo-
mioon. Niistä merkittä-
vin on viisumi, sellainen 
tarvitaan. Suomalaisil-
le Valko-Venäjän vii-
sumeita myöntää maan 
suurlähetystössä toimi-
va konsulaatti Helsin-
gissä.

30 päivän turistivii-
sumia varten tarvitaan 
passi, joka on voimassa 
vähintään kolme kuu-
kautta matkan jälkeen, 
passikuva, vahvistus va-
ratusta valkovenäläises-
tä majapaikasta ja täy-
tetty lomake. Prosessille 
kannattaa varata aikaa 
viidestä kymmeneen ar-
kipäivää. Lisätietoja saa 
muun muassa Valko-Ve-
näjän virallisilta verkko-
sivuilta viiden tai use-
amman hengen ryhmille 
voi tulla halvemmaksi 
hankkia ryhmäviisumi.

Majoitus kannattaa 
hankkia jo ennen vii-
sumia, sillä viisumiha-
kemuksessa vaaditaan 
tietoja majapaikasta. 
Minsk tarjoaa laajan va-
likoiman majapaikkoja, 
alle 20 euron hintaises-
ta hostellin sängystä 800 
euron hintaiseen kahden 
hengen hienoon huo-
neistoon Minskin kes-
kustassa.

Junamatkustaminen 
on mahdollista esimer-
kiksi Vilnasta, Riiasta 
tai Pietarista. Linja-au-
toilla matkustettaessa, 
rajamuodollisuudet käy-
vät nopeasti. Henkilö-
autoilla menee aikaa ra-
ja-asemilla yleensä 1-3 
tuntia, automäärien mu-
kaan.

Valko-Venäjän rup-
lia voi vaihtaa vasta 
paikan päällä. Yhdellä 
eurolla saa noin 14000 
ruplaa! Lentokentälle 
saavuttuaan matkaili-
ja joutuu ottamaan pai-
kallisen vakuutuksen, 
joka maksaa alle viikon 
matkalta noin pari eu-
roa.

J Virtanen
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VIIHTYISÄ 
JUHLATILA

Venton Vintti

www.ventonvintti.fi 
Varaukset 0400 861 572 •  Lounasravintola Suolaheinä

• Pito- ja juhlapalvelu

Luodontie 6, 28330 Pori • 050 3254036 • avec.linnainsaari@gmail.com

Ota yhteyttä!

LOUNAS

9,30 €

I tsetehtyä kotiruokaa 
– kaikella rakkaudella

Suolaheinän maittava lounaspitopöytä 
sisältää salaatin, lämpimän ruoan, 
ruokajuomat, leivät ja levitteet 
sekä jälkiruoan ja kahvin.

Meiltä voit ostaa mukaasi myös 
leivonnaisia ja käsintehtyä, tuoretta leipää. 

Tarvitsetko ruokia illanistujaisiin?
Esimerkiksi kiusaus, salaatti, salaatinkastike, 
leipä ja tuorejuustolevite 10 €/hlö

Häät suunnitteilla kesälle 2015? Muutama viikonloppu 
vielä vapaana! Tule käymään, niin suunnitellaan teidän 
näköinen menu elämänne suurimpaa juhlaan. 

113-vuotias idyllinen 
juhlatalo tarjoaa 

loistavat puitteet juhlillenne!
Tarjoamme teille: 

ison juhlatalon, ison pihan, 
n. 150 paikkaa, astiastot...

Reposaaren VPK ry Juhlatalo
0400 725 817, 

juhlatalo@reposaarenvpk.com
www.reposaarenvpk.com

JuhlapaikkasiJuhlapaikkasi
merellinen Reposaari!merellinen Reposaari!

Lautasliinat häistä kissanristiäisiin

Tervetuloa!
Hard Cake Café
Ruskilankatu 23, Nakkila
0400 532 520
www.hardcakecafe.fi 
Facebook Hard Cake Café

KAKKUTILAUKSET 
0400 532 520

Askarteluliike

Eteläpuisto 17 D, Pori
puh. (02) 641 1122

Av. ma-pe 10-17, la 10-14

Paljon hyvää tavaraa vaatteista astioihin, 
huonekaluista polkupyöriin! Tule ja ylläty!!

SYKSYN 
PÖYTÄTARJOUS
varaukset puh. 044 999 0231 tai 
www.kirpputorinappara.com
(suljetut päivät korvataan arkimyyntipäivillä)

PALVELEMME TI-TO 10-18,  PE 10-17, LA 10-15, 
SU JA MA SULJETTU! 

Tervetuloa näppärille 
kaupoille Näppärään 
Nakkilan kirkon vaiheille!

www.kirpputorinappara.com
Nakkilan kirkon vaiheill` 

Ostosten lomassa voit 
nauttia tuoreet 

pullakahvit Kirppis-Kuppila 
Nostalgiassa!

45€/5vko

Kauppatie 3 
p. 044 999 0231

- TERHI -
KauneuskulmaKauneuskulma

paneliantie 23, 27430 panelia
♥ 045 120 5395

 ♥ Kampaukset
ja meikit 
arkeen ja juhlaan!

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

Vietä erilainen juhla Vietä erilainen juhla 
vaikka hiihtäen kaamoksessa vaikka hiihtäen kaamoksessa 

Saariselällä vk 48Saariselällä vk 48

www.valtaliikenne.com

Liikekeskus, Harjavalta
0400 976 478 - (02) 674 1507
Avoinna ma-pe 9-17, la sopim. mukaan

Hannele
& Tiia

www.sininenunelma.fi www.sininenunelma.fi 

Tiialla tarjous lokakuun loppuun:Tiialla tarjous lokakuun loppuun:
Timanttihionta ja Ultrapuhdistus 
kasvohoidot  6565€€  (norm. 78,-)

Uutta Suomessa:
saksalaiset patentoidut laitteet

kasvoille ja vartalolle!kasvoille ja vartalolle!
Vaihtoehto injektiohoidoille!Vaihtoehto injektiohoidoille!
Kiinnostuitko? 
Ota yhteyttä ja kerromme lisää. �

Bestseller-lehden lahjakorttikilpailu!

Nimi: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Puhelin: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Sähköposti: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Liike johon haluan lahjakortin: _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Voiiiiiiitttttttttaaaaaaaaaaaaa 5555555500000000Voiiiiiittttttttaaaaaaaaa 55555555555500000000€€€€€€€€
KEKESEKESKESÄSÄSÄÄÄKESÄÄ-KESÄ-KESÄKESÄ-

RRAAHAA! RRAAHAA!
Voita 50€

JUHLA-

RAHAA! 

Arvomme vastanneiden kesken 2 kpl 50 euron lahjakortteja käytettäväksi 

SIVUILLA 6-7 ILMOITTAVISSA  Syksyn juhlissa mukana -YRITYKSISSÄ.
Osallistua voit  palauttamalla tämän kupongin osoitteeseen: Covire Oy/Bestseller-lehti, Tattarantie 42, 29250 Nakkila.
Voit osallistua myös lähettämällä tällä lomakkeella kysytyt tiedot tekstiviestillä numeroon 0500 597 259 tai 
sähköpostilla osoitteeseen bsmyynti@gmail.com.

Vastausaikaa on 6.10.2014 asti. 
Voittajalle ilmoitamme henkilökohtaisesti. 

Syksyn värit ovat 
harmaan eri sävyt ja 
luonnonvalkoinen. 
Syksyn teemat ovat 
pehmeys, herkkä 
naisellisuus, väljät 
leikkaukset, erilai-
set pinnat, numero-
painatukset ja arjen 
ylellisyys. Muoti on 
rentoa ja mukavaa. 

Romanttisen bo-
heemia tyyliä voi ko-
ristella yksityiskoh-
dilla ja esimerkiksi 
kul lanhohto is i l la 
painatuksilla.

Nyt kannattaa pa-
nostaa naisellisuu-
teen ja vaihtaa housut 
hameeseen. Melko 
pitkä helma, nilkku-
rit ja  väljä neule ta-
kaavat muodikkaan 
olemuksen naiselle 
kuin naiselle.

Lindexin taiteel-
linen johtajan Nina 
Stack kertoo Iltasa-
nomissa, että syksyl-
lä pukeudutaan set-
teihin, joiden värit 
sointuvat toisiinsa. 
Uusi trendi on pu-
keutua koko harmaa-
seen tai valkoiseen 
ilman muita koros-
tevärejä. Teksti- ja 
numeropainatuksiin 
inspiraatio on haettu 
hiphop-kulttuurista.

Muoti on 
rentoa ja 
mukavaa

Syksyllä pukeudutaan 
harmaaseen tai luonnon-
valkeaan neuleeseen!

Idyllinen talomme vuokrattavissa Idyllinen talomme vuokrattavissa 
kaikkiin perhejuhliinkaikkiin perhejuhliin

TYÖVÄENTALO ONNELATYÖVÄENTALO ONNELA
EuraEura

Varaukset: Varaukset: 
Kirsti Arvola, 040 847 5372Kirsti Arvola, 040 847 5372

Lasse Helander, 0500 774 577Lasse Helander, 0500 774 577

KALMIN TILA
Suoraan tuottajalta tilamyyntinäSuoraan tuottajalta tilamyyntinä

perunaa, porkkanaa, perunaa, porkkanaa, 
punajuurta, lanttua,punajuurta, lanttua,

palsternakkaapalsternakkaa
Kalmin tila, Vesiniityntie 200, Huittinen

puh. 0400 444 082puh. 0400 444 082
Soitathan ja varmistat, että olemme paikallaSoitathan ja varmistat, että olemme paikalla

* pikkujoulut 
* tanssit * häät 

* ym. juhlatilaisuudet

 Hermes
Tanssiyhtye

Puhelin 040 580 6439

Puh. 537 2225

Avoinna: ti-pe 9-17, la 8-13
ma sulj.

Savikontie 1, 29250 NAKKILA

Juhlasiivoukset! Juhlasiivoukset! 
varaa siivousapua!varaa siivousapua!
Kotityöpalvelu Pirjo Asikainen
Kivimaantie, Nakkila, puh. 0500 125 897

Elämyksiä tykypäiville,Elämyksiä tykypäiville,

pikkujouluunpikkujouluun ja ryhmille! ja ryhmille!

Curling-halliCurling-halli MönkijäsafariMönkijäsafari

HohtokeilausHohtokeilaus LaserammuntaLaserammunta

Tarvittaessa opastus peleihin meiltä.

Tiedustelut ja varaukset Tapani Härkälä p. 040 5111 603
tapani.harkala@dnainternet.net | www.tapaniharkala.net

TOEJOEN SEUROJENTALO
Hyveläntie 12, 28200 Pori

VARAA 2015 kesähäillesi paikka!
Kysy edullista tarjoustamme!

Tervetuloa tutustumaan!

Varaukset: V. Karjalainen, 
puh. 0400 227 189
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Kauniit huvilat Selkämeren rannalla 
tarjoavat mainiot puitteet lomailuun, 
perhejuhliin, majoitukseen ja edustus-
tilaisuuksiin ympäri vuoden. 

Tervetuloa Eurajoen Kuivalahdelle.

Tervetuloa Rantahelmeen
Tiedustelut ja varaukset:
Puh. 040 559 0254, www.rantahelmi.fi

Syksyn mallistot runsaimmillaan 
juhlaan ja arkeen.

Tervetuloa palveltavaksi!

Tellemode
Kauppakatu 9, 
Vanha Rauma
p. 02 822 3244

T
e

ll
e

m
o

d
e

T
e

ll
e

m
o

d
e

ee
u 9,u
ma
244

modelife.fi 
asiakaspalvelu@modelife.fi 

Laukut juhlaan ja arkeen 
Modelife.fi  verkkokaupasta saat kaikki laukut ja asusteet 

maahantuojan hinnoin. Tilaa heti – Nopea toimitus 2-4 päivää!
Kampanjakoodilla: BESTSELLER 10% alennus ensimmäisestä tilauksesta.

Haluatko pitää laukkukutsut? 
Hyvät emännänlahjat! 
Katso lisää olkalaukku.com 
ja sovitaan esittely!

a: BESTSELLER 10% alennus ensimmä

Laukut Laukut 

alk. 9,90€alk. 9,90€

Tilaa heti!Tilaa heti!

Syksyn juhlissa mukana
COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, 
Nakkila
Avoinna 

lauantaisin 10-14

VIIHDEOKA
OHJELMAPALVELUT JUHLAAN & ARKEEN
Koomikot, orkesterit, juontajat, äänentoisto…

www.viihdeoka.net
040 575 7564

Hannele Tuominen

(02) 637 8668
TervetuloaTervetuloa!!

Tasavallankatu 3 A, 28100 Pori

Tervetuloa hakemaan ervetuloa hakemaan 
      piristystä syksyyn!

Valmistuvan luokan Valmistuvan luokan 
opiskelijan työt nyt opiskelijan työt nyt 
edullisesti!edullisesti!

Meiltä saat tilaisuuteesi toiveet täyttävät 
ideat, viihtyisät tilat keräilijän kodissa, 

herkulliset tarjoilut, onnistuneet järjestelyt 
sekä mukavan tunnelman.

Palvelemme catering-asioissa 
myös asiakkaan omissa tiloissa.

Suun ja silmän aarre-
aitta vuodesta 1972

Juhlat kuin juhlat:
Suontaustan Museo tekee  niistä totta!

Sadonkor juun lounas 
5.10. klo 12-15

Olemme avoinna sopimuksen mukaan!
Ota yhteyttä!

puh. 02 865 4505 tai 050 567 0120
e-mail info@suontaustanmuseo.net
www. suontaustanmuseo.net 

Erkki A. Nurminen
Suontaustantie 293
27510 Eura

Juhlat, kokoukset, elämykset, 
tilaussauna, pikkujoulut...

kaikki nämä tarjoaa suuren 
suosion saavuttanut

Tule viihtymään!

Kaasluodontie 14, 23500 Uusikaupunki, 
044 091 1980, uula@kartanonkarkuri.fi  

ww.kartanonkarkuri.fi  

Ateriapalvelu
 VIHERVUORI pitopalvelua valitsemissanne tiloissa   täyte- ja voileipäkakkuja luukkumyynnistä lounas mukaan 11:30-13:30 annosruokailua kuljetettuna (n.2 km)  leivonnaisia tilauksesta, myös gluteiinittomia

Puh. 0445484800 tai 0405485718
Liikastentie 66, Pori

PELTONEN KOKEMÄKI

p. 0400 592 884

www.p-kkirsihannele.com
Non-Stop Parturi & Non-Stop Parturi & 
HiustuotemyymäläHiustuotemyymälä
Avoinna ti-pe 10-18, la 9-12 
Ilman ajanvaraustaIlman ajanvarausta
KESKUSTA, TEHTAANTIE
Ajanvaraus 044 505 5196044 505 5196

Palokuja 68, Ulvila
Ajanvaraus 044 255 5196044 255 5196

Parturi-Kampaamo
              Kirsi Hannele



8

Bestseller 9/2014

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

                    ÄÄNILEVYJÄ!
Uudet ja käytetyt CD:t ja vinyylit 
myös uudet musiikki-DVD:t
Music-Divari Green River
Yrjönkatu 7 (100 m torilta joelle päin), Pori
Puhelin 040 589 0986
PS. Ostetaan CD-, DVD- ja vinyylilevyjä

Valtuutettu Tulikiven ja Kermansaven

uunimestari 
Markku Peltonen

0400 736 006

myynti, 
huolto ja 

mittauspalvelu
MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

KOTIMAISTA PALVELUA!
Kattojen pesut/maalaukset

Vuotojen korjaukset/tarkistukset
Pintakäsittelyt

046 620 2648

PIENKONEHUOLLOT, VARAOSAMYYNTI
Ruohonleikkurit ja moottorisahat ym. pienkoneet, mopot 
ja mopoautot, mönkijät. Mopoautojen kolarikorjaukset

Sairaalantie 31, 29200 Harjavalta
044 972 6097, juhani.haviala@gmail.com

ma-pe 
klo 8-17

TARE-SANEERAUS
www.tare-saneeraus.com

 Korjausrakentamispalvelut
 Uudisrakentaminen
 Sauna- ja suihkuremontit
 Pihakiviasennukset/

   -suunnittelu
 Sähkö- ja putkityöt

Kotitalous-
vähennys

Ko
vä

EURA
puh. 045 652 1288

T:mi Timo Kälviäinen

puh. 040 703 4296

Ammattitaidolla 

kylpyhuoneremontit    saunaremontit 

keittiö- ja huoneistoremontit 

pientaloremontoiminen

Autofit Pajamäki
Hansuntie 21, 29250 Nakkila
p. (02) 537 3482
autofit.pajamaki@autofit.fi

Monimerkki- 
korjaamo
kaikille 
merkeille

 Kuulumme kansainväliseen Autofit-huoltokorjaamoketjuun

 Toimimme tehokkaasti ja joustavasti

 Palvelumme on ystävällistä ja yksilöllistä

 Henkilöstömme on koulutettua ja asiantuntevaa

 Hyödynnämme uusinta tekniikkaa, testaus- ja muu korjaamolaitteistomme  
 on ajanmukaista

 Teemme määräaikaishuoltoja lähes kaikille automerkeille edulliseen hintaan 
 takuusta tinkimättä

 Käytämme vain alkuperäislaatuisia/alkuperäisiä varaosia

Sijaisauto
(sis. polttoaine/max. 50 km)

AUTOFIT-luotolla  
voit maksaa ostosi  
myös osissa  
- kysy lisää!

iä varaosia

OFIT l t llT

Alkuperäinen 

takuu säilyy!
Tiesitkö, että Autofit-

huoltokorjaamolla voit 

huollattaa uudenkin auton?

Autofit–määräaikaishuollon 

jälkeen kaikki tehdastakuut  

ovat voimassa.

to
km

o
m)

25€

Syyssiivous jadessaSyyssiivous jadessa

tehdään tilaatehdään tilaa
talvelle!talvelle!

adeJ
Eläincenter

JJ
www.jadecenter.fi 

Akselintie 1, Nakkila, 050 523 9328

Tervetuloa ostoksille!Tervetuloa ostoksille!

PALJON 
TARVIKKEITA 

JOPA

-50%

RACINEL-
kissanhiekka

30€
(15kg 2sk)

JOSERA-koiranruuista 
tutustumistarjous

9,90€ (1,5kg)

ja yllätyspaketti mukaan

PAKASTIMESTA 

NEUT JA 
VOMMIT!

A

A

((

Asiantuntevat rengasalan ammattilaiset palvelevat 
sinua First Stop -liikkeessä. Tervetuloa!

www.turvallisetrenkaat.fi 

Muuntamonkatu 8, 32800 Kokemäki, 02 546 1532
fax (02) 546 1533, www.huoltokeidas.fi 
Palvelemme ma-pe klo 8-17

Blizzak SPIKE-01 ja Blizzak WS70 -renkaat on Blizzak SPIKE-01 ja Blizzak WS70 -renkaat on 
suunniteltu erityisesti pohjoisen haastaviin talviolo-suunniteltu erityisesti pohjoisen haastaviin talviolo-
suhteisiin. Ne takaavat vakaan ajonautinnon jopa kaikista vaativimmilla teillä.suhteisiin. Ne takaavat vakaan ajonautinnon jopa kaikista vaativimmilla teillä.


