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

CE-ajokorttikoulutus tai 
2009 jälkeen suoritettuihin C-ajokortteihin

AMMATTIPÄTEVYYS 
EDULLISESTI

Kysy Pekka Järvinen, 050 522 5626

11 / keskiviikko 30.9.2015
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Tosi maahanmuuttajia
Nakkilasta s. 7

Bestseller-lehden 
lukijamatka Kauhajoelle, s. 3

Ensihoitoyksikkö
Euraan, s. 6

PIENKONEHUOLLOT, 
VARAOSAMYYNTI
Ruohonleikkurit, moottorisahat, moottorisa-
haketjut ym. pienkoneet, mopot ja mopoau-
tot, mönkijät. Mopoautojen kolarikorjaukset 
Sairaalantie 31, 29200 Harjavalta
044 972 6097
juhani.haviala@gmail.com

ma-pe 
klo 8-17

Yli 20 vuoden satakuntalaisella Yli 20 vuoden satakuntalaisella 
metsurityökokemuksellametsurityökokemuksella
 taimikonhoidot  taimikonhoidot  ennakkoraivaukset ennakkoraivaukset
 energiapuun korjuu  energiapuun korjuu  hakkuutyöt hakkuutyöt
 Piha- ja ongelmapuiden kaatopalvelu Piha- ja ongelmapuiden kaatopalvelu

Juha VastamaaJuha Vastamaa
Metsätalousteknikko / metsuriMetsätalousteknikko / metsuri

050 595 7715050 595 7715
metsapalvelu.jvastamaa@gmail.commetsapalvelu.jvastamaa@gmail.com

MetsäpalveluMetsäpalvelu
J. VastamaaJ. Vastamaa

Teollisuustie 1, 32810 Peipohja
p. (02) 546 7766, fax (02) 546 7760
 Laakerit teollisuudelle ja maataloudelle 
 Voimansiirtotuotteet (kiilahihnat, hihna-

pyörät, rullaketjut, ketjupyörät) 
 Akselitiivisteet  Kiinnitystarvikkeet 
 Varaosat amerikkalaisiin autoihin

KONE JA LAAKERI 
LAHTI KY

Sata-Puu
Pyykkialhonkatu 2, Harjavalta
p. 02 674 3055 satapuu@nic.fi
Avoinna ma-pe 7-16.30

Kattava valikoi-
ma  ET-listoja. 

ERÄ 20x120 UTV 
C-laatu ........ 0,30/jm

NYT VARASTOSSAMME 
KOTIMAISTA PUUPELLETTIÄ 
500 kg:n SUURSÄKEISSÄ!

Koulutusohjelmat hyväksytty kuljettajien jatkokoulutukseen. ( ei tulityö)

Ajokorttiluokan C:stä CE:hen 
koulutus yhteistyössä Siltala Oy 

Taksinkuljettajien ammatti-
pätevyyskoulutus!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040 592 4455 tai 
timo.kallionpaa@adrkoulutus.com tai www.adrkoulutus.com

ADR-KOULUTUS TIMO KALLIONPAA OY
www.adrkoulutus.com

ADR-peruskurssit: .........Huittinen ... 17.-18.10. ja 24.-25.10.
........................................................... 28.11.-1.12.
ADR- säilökurssit: .........Huittinen ... 26.-27.10., 2.-3.12. 
ADR-räjähteille (E1) .....Huittinen ... 28.10.
ADR-radioaktiivisille (E7) .................. Huittinen 29.10.

Yhdistetty täydennyskurssit
 Huittinen...........28.-29.9., 9.-10.10., 22.-23.10., 14.-15.11., 
  23.-24.11., 12.-13.12., 28.-29.12.
 Pori ...................2.-3.10.

Täydennysperuskurssit 
 Huittinen .. 28.9., 9.10., 22.10., 14.11., 23.11., 12.12., 28.12. 
 Pori ........... 2.10.

Työturvallisuuskorttikoulutus .. Huittinen .....5.10., 7.11., 27.11.,
  19.12.

Tieturva I –koulutus ................... Huittinen .... 8.10., 6.11., 18.12.

Ennakoiva ajaminen ................... Huittinen .... 16.10., 5.12. 

Terveyttä Teille ........................... Huittinen .... 12.10. 

Hätä ensiapu ............................... Huittinen .... 15.10.

Ensiapu(perusosa) ...................... Huittinen .... 6.10.
Ensiapu(syventäväosa) ............... Huittinen .... 20.10. 

Kuorman sidonta/Digipiirturi ......Huittinen .... 10.10. 

Trukki koulutus .......................... Huittinen .... 28.11.

Kaikki puusepänalan työtKaikki puusepänalan työt
 Keittiökalusteet  Julkiskalusteet
 Raput  Kaiteet  Aidat 
 Saunan lauteet  Mittatilaustyönä

Rakennuskorjaukset, Uudisrakennukset
Säkylän Puu- ja 
Rakennustyö Oy
Vastamäentie 36, Säkylä
02 867 0980, 0400 592 35702 867 0980, 0400 592 357
www.sakylanpuujarakennustyo.fiwww.sakylanpuujarakennustyo.fi

Ma-pe klo 9-17
Kuusiniementie 136, Harjavalta

040 635 3909 • junu@bikestoppi.fi 

Talvipyöräilyyn uuden-
laista mukavuutta 
sähköpyörällä. Nyt 
Boostbike City 
nastarenkailla 
syyshintaan 

1650,-
Muista, että meillä voit huollattaa myös tavalliset polkupyörät!
Tarjous voimassa lokakuun loppuun saakka.

T:mi Juha Lohisto
Nakkila, 040 911 0460

POLARVILLA OY
LISÄ-

ERISTYKSET!
Pyydä ilmainen arviointi!

- Nosto-ovien- Nosto-ovien
myynti ja asennusmyynti ja asennus

- Saneeraukset- Saneeraukset

TT  SalmiSalmi  OyOy
0440 650 5620440 650 562
www.tsalmi.comwww.tsalmi.com

M Y L LY

Harjavallankatu 12, 29200 Harjavalta
 Avoinna ark. 7-21, la 7-18, su 12-18

Tarjoukset voimassa to-la 1.-3.10.2015, ellei toisin mainita.

SILAKKAA MONESSA 
MUODOSSA, USEILTA USEILTA 
ERI TOIMITTAJILTA!

 Tuore kokonainen kirjolohiTuore kokonainen kirjolohi
Suomi/RuotsiSuomi/Ruotsi
rajoitus: 2 kalaa/talousrajoitus: 2 kalaa/talous
Voimassa to-la 1.-3.10.Voimassa to-la 1.-3.10.

449999
KG
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Painos: n. 20 000 kpl

Jakelu: Euran, Harjavallan, Kiukaisten, 
Kokemäen, Nakkilan, Ulvilan 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 
Eura: K-supermarketit ja S-market
Luvia: K-market

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 ilmestymis-

päivää edeltävän viikon torstaina.
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 
jarmo@turist.fi

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

Bestseller 12/2015 aineistopäivät:
Valmistettavat ilmoitukset: 8.10. klo 16 men.
Painovalmiit ilmoitukset: 9.10. klo 16 men.

Seuraava BS Nackila ilmestyy tarvittaessa. 

Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksen 
hintaan.

14.10.
4.11.

25.11.
16.12.

Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia
Eura-Kiukainen

Leffailta nuorille
9.10.2015 klo 18 Kiu-
kaisten kirjasto. Kat-
sotaan yhdessä Hayao 
Miyazakin animaatio-
elokuva Tuuli nousee 
(K-7), joka on Miyaza-
kin omien sanojen mu-
kaan hänen viimeinen 
elokuvansa. Tarjolla 
pientä leffapurtavaa ja 
lainausmahdollisuus. 
Huom! Paikkoja rajoi-
tetusti (n. 15).

Tehtävä Normandi-
assa.
3.5.-4.10.2015 Joki-
galleria, Sorkkistentie 

33, Eura. Pentti Ha-
kamäen valokuvia ja 
Pirjo Hamm-Hakamäen 
pastellipiirroksia. Auki: 
Jokigalleria ja Pikkui-
nen Kemikaliomuseo. 
ma-pe klo 12-18, la-su 
klo 12-16. 

Harjavalta 

Minusta yrittäjä? 
-infotilaisuus
6.10. klo 17–19 Ho-
telli Hiittenharju. Info 
on tarkoitettu kaikille 
yrittäjyydestä kiinnos-
tuneille tai jo yritystoi-
minnan käynnistämistä 
suunnitteleville.

Kokemäki

Vaarallisen jätteen 
kiertävä keräys
3.10.2015, kello 9-14 
Vaarallisen jätteen ke-
räysauto kiertää jäte-
neuvojan kanssa Kor-
keaojalla, Kauvatsalla ja 
Tulkkilassa. 

Kokemäen taideseu-
ran näyttely
12.-30.10.2015 klo 11-
15 Kokemäen kaupun-
ginkirjasto.  

Nakkila

21. HARMONIKKA-
VIIKKO 12.-18.10. 
maanantaina 12.10. 
klo 14. Keinustooli. 
Harmonikkamusiikkia 
Vapaa pääsy.
keskiviikkona 14.10.
klo 18 Toivekonsert-
ti, Seuratalo Karhula. 
Liput 10 €, sis. kahvi ja 
pulla
lauantaina 17.10. klo 
11 Nuorten Harmonik-
kakilpailu, Nakkilan 
Liikuntahalli. Vapaa 
pääsy.
lauantaina 17.10. klo 
20 Tanssit, Ulvilan nuo-
risoseurantalo. Vesa 

Formusen yhtye, solisti 
Veijo Haavisto Liput 10 
€, sis. kahvi ja pulla
sunnuntai 18.10. klo 15 
Pääkonsertti, Nakkilan 
Liikuntahalli

Katsaus pilvipalvelui-
hin
6.10.2015, klo 18 
Nakkilan yhteiskoulu, 
Lyydia Puttonen Sali. 
Pilvipalvelut ovat ny-
kypäivää, mutta mitä ne 
tarkalleen ottaen ovat ja 
miten niitä voi hyödyn-
tää? 

Ulvila

Länsirannikon Kone-
päivät
3.10.2015 MM-Termi-
naali. Länsi-Suomen 
suurin maanrakennus-ja 
metsäkonealan tapahtu-
ma pidetään jo seitse-
männen kerran.

Ulvila 650 vuotta -juh-
laluentosarja, osa 2
7.10.2015, kello 18 Ul-
vilan kaupungintalo. 
Nahkateollisuudesta ro-
botiikkaan. Ulvilan teol-
lisuutta ennen ja nyt, FT 
Maarit Grahn. Luennot 
ovat kaikille avoimia.

Ulvila 650 vuotta -juh-
laluentosarja, osa 3
14.10.2015, kello 18 
Ulvilan kaupunginta-
lo. Ulvilan vetovoima 
pitkällä aikavälillä, kaa-
voituspäällikkö Mikko 
Nurminen, Ulvilan kau-
punki. 

Pori

Katsaus pilvipalvelui-
hin
2.10.2015, kello 17 Ot-
solan kansalaisopisto. 
Pilvipalvelut ovat ny-
kypäivää, mutta mitä ne 
tarkalleen ottaen ovat ja 
miten niitä voi hyödyn-
tää?

Lasten Liikuntamaa
3.10.2015, kello 13-14 
Porin Raatihuone ja 
4.10.2015, klo 15-17 
Karhuhalli. Vapaata, 
vauhdikasta ja moni-
puolista perheliikuntaa 
Karhuhallissa sunnun-
tai-iltapäivisin. Toi-
minta on valvottua.

Eläkeläisten kunto-
humpat
7.10.2015, kello 14-16 
Porin nuorisotalo. Elä-
keläisten kuntohumpat 
Porin nuorisotalon ala-
salissa (Isolinnankatu 
12). Hinta 2 €/hlö

Jari Perkiömäki, 
MuT, saksofonisti: 
Muusikko vai jazz-
muusikko? – Jazz 
ammattina
7.10.2015, kello 17.30 
Satakunnan Museo. 
Pori Jazzin 50-vuotista 
taivalta juhlitaan luen-
tojen merkeissä. Vapaa 
pääsy.

Lonkan ja polven te-
konivelleikkaukset
7.10.2015, klo 18.30 
Otsolan kansalais-
opisto. Nivelrikko on 
maailman yleisin ni-
velsairaus. Nivelrikon 
hoitomuotona ovat en-
sisijaisesti lääkkeet ja 
liikunta.

best1.fi

VANHUSTENVIIKON TAPAHTUMA 
NAKKILASSA TORSTAINA 
8.10.2015 klo 12–15

Paikka: JUHLATALO MARIMBA
Akselintie 3

OHJELMASSA
Ulkona liikkuminen ja apuvälineet

fysioterapeutti Mari Jalava

Vanhustyön johtaja Taina Juvonen ja
vanhusneuvosto esittäytyvät 

Kahvi ja arvontaa

Ikäihminen liikenteessä
ylikonstaapeli Ari Laakkonen

Tapahtuman järjestää:
Nakkilan vanhusneuvosto

     TERVETULOA! 

ää:
osto

Pai

lkon

SYYSLOMAVIIKOLLA TAPAHTUU
  ME ROSVOLAT -KERHO 19.–23.10.2015

klo 11.00-13.15 noin 7-10-vuotiaille
Kerhossa tutustutaan kirjoihin, ryöstetään hyviä ideoita, keksitään omia 

tarinoita, kuunnellaan ja kuvitellaan. Sanataiteen tarkoituksena on rikastuttaa 
lapsen ilmaisua, antaa tilaa mielikuvitukselle ja vahvistaa myös kuuntelemisen 

taitoa. Syysloman kerho on toiminnallista tekemistä ja yhteistä puuhailua. 
Kerhoon osallistuminen ei edellytä luku- tai kirjoitustaitoa!

Paikka: ARTEN kerhotila 1, os. Seurakunnantie 5
Omat eväät mukaan. Vapaa pääsy.

Ilmoittautumiset puh. 044 747 5914

KYLPYLÄMATKA NOKIAN EDENIIN ti 20.10.2015
Matka on tarkoitettu kaikenikäisille. Alle 12 v huoltaja mukana. 

Bussi lähtee torin pysäkiltä klo 10.00
Maksut (sis. sisäänpääsy + matkat): Aikuiset 22€, lapset 4-14v 16€ ja alle 4v 4€ 

Ilmoittautumiset puh. 044 747 5914 viim. 14.10.
Järj. Nakkilan kunnan kulttuuritoimi

Porilla 
velkaa 
7380e/
asukas
Porin kaupunkikon-
sernin pitkäaikaiset 
velat ovat nousseet 
vuosina 2001–2014 
169,9 miljoonas-
ta 398,8 miljoonaan 
euroon. 

Sinänsä velan 
määrä on suurten 
kaupunkien vertai-
lussa kestettävissä 
oleva. Porin kau-
punkikonsernissa on 
myös erittäin mer-
kittävää varallisuut-
ta vastapainona ve-
loille.

Juuri valmistu-
neesta Porin kau-
pungin omistajapo-
liittisesta ohjelmasta 
käy ilmi, mitä omai-
suutta Pori-nimisellä 
konsernilla ja käy-
tännössä kaupunki-
laisilla on takatas-
kussaan.

Kaupunkikonser-
ni velka on asukasta 
kohti 4680 €, lisäksi 
kaupungilla on omaa 
velkaa 230 miljoo-
na euroa, joka tekee 
asukasti kohti 2700 
€. Yhteensä velat 
kaupunkilaista kohti 
ovat 7380 euroa.

J Virtanen

NAKKILAN APTEEKKI 
LOKAKUUN TARJOUKSET 

 
Päivittäinen D-vitamiinilisä 

DEVISOL 20mikrog.  
200 + 30tabl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PALVELEMME  
Ma – pe   8.30 - 18 
La     9 - 14 
 

  NAKKILAN APTEEKKI 
           Kauppatie 3 (ent. Nordea) 
           Puh. (02) 5319320 

15.50 
     (17.28) 
      

1
  

 vahvistaa selkä-ja vatsalihaksia, 
 parantaa tasapainoa ja koordinaatiota,  
myös tehokas väline painonhallintaan 

SELÄTIN 

Kampanjavoiteen ostajalle 
AQUALAN DUO 100g 

kaupan päälle! 

Aqualan L- Aqualan Duo 
Aqualan Plus 200g 

          8.80  (9.76) 
 

Ceralan - Ceralan Plus 100g 

        12.55 (13.94) 

47.00 
     (54.54) 
      

Orionin perusvoidekampanja!  

 

Digitaalinen 
kuumemittari 

3.70 
     (4.95) 
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TEHDÄÄN 
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autostaTili- 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

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot

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

TUOHITORI
KIRPPIS

Rängenkatu 2, Kokemäki
Suuri, siisti ja suosittu

02 546 7227
 www.tuohitori.net

Kirpputorit

Lounasravintola

Lounas ark. 10.30-14
Pitopalvelua!

Huovinkatu 2, Harjavalta
040 931 1200

Taina Ijäs
Jalkahoidon ammattitutkinnon 

suorittanut sosionomi
040 411 7009, 

kiinteistohuolto@hotmail.fi

Jalkojen hoito
Myös kotikäynnit

Jalkojen hoitoa

ASIAA LÄÄKÄRILLE?
Gynekologinen tutkimus, 

gynekologinen UÄ, luomen-
poistot, ajokorttitodistus, 

muut yleislääkärin palvelut, 
kysy lisää.

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

Lääkäripalvelut

Hautakivet

HAUTAKIVET

AK-KIVI
puh. 02-6486075 www.ak-kivi.fi
Kiviveistämöntie 39, 28760 Pori

YM. KIVIALAN TYÖT
SUORAAN
KIVIVEISTÄMÖLTÄ
KYLÄSAARESTA

VIETÄMME KEINUSTOOLISSA NAKKILAN KIRKKOKADULLA 
IKÄIHMISTEN LÄMMINHENKISTÄ ELONKORJUU JUHLAA

Lauantaina 3.10.2015 klo 13-15.
Paikalta saa ostaa, makkaraa, kahvia ja pullaa, 
arpoja! Mukana myös elävää musiikkia!
Tule kanssamme viettämään loppukesän 
juhlaa, leppoisissa tunnelmissa.

.
a,

Syyskuun alussa yli 90 hen-
gen ryhmä lähti Kauhajo-
elle, matka tehtiin Valta-
liikenne Brunilan hyvillä 
busseilla, matkanjohtajana 
Riitta-Liisa, kuljettajina 
Mika ja Hannu. Matka al-
koi aamuvarhain Kokemä-
en, Harjavallan, Nakkilan 
ja Ulvilan pysähdysten jäl-
keen Merikarvialle, missä 
poikettiin valtatien varressa 
olevaan Köffi in, missä nau-
tittiin aamukahvit. 

Tapion Kauppa

Seuraava kohde matkallam-
me oli Kauhajoen Päntäneel-
lä sijaitseva Tapion Kauppa, 
jossa matkalaiset tutustui-
vat ja tekivät ostoksia Suo-
men laajimpaan lankakaup-
paan, tunnin kaupanteon 
jälkeen kaikki olivat löy-
täneet omat, tarkoitukseen 
sopivat lankansa. Kauppias 
kertoi asiakkaiden lisään-
tyneen vuosittain hyvin, 
myynti on lisääntynyt myös 

Bestseller-lehden 
lukijamatka Kauhajoelle

nyt olevan laman aikana, 
hän kertoi tilojen olleen en-
nen lankakauppaa elintarvi-
keliike, tiloja on laajennettu 
siitä, toiminta tässä tarkoi-
tuksessa on kestänyt jo yli 
10 vuotta. Heillä on myös 
verkkokauppa, lankatalo.
net, missä voi tehdä ostok-
sia myös kotona

Lähiruuan juhlaa 

Matka jatkui vartin verran, 
jolloin saavuttiin Hämes-
Havuseen, missä vietettiin 
jo 25. kerran jokavuotisia 
Ruokamessuja. Paikka oli 
Etelä-Pohjalaane maalais-
miljöö, vanha pohjalainen 
taloryhmä lähipiireineen. 
Paikalla oli 150 näytte-
lyasettajaa esittelemässä, 
maistattamassa ja myymäs-
sä omia tuotteitaan, lisäk-
si lähialueiden käsityöläisiä 
oli paljon myymässä tuot-
teitaan.

Paikalla pääsi koke-
maan unohtumattomia 

makuelämyksiä ja tuli 
löydettyä hyviä vinkke-
jä omaan ruuanlaitt oonsa 
aitojen makujen ja ohjel-
man parissa, mitä vedet-
tiin ulkoteltassa monen 
tunnin ajan.

Juustoportti

Muutaman tunnin ajan ruo-
kamessuilla oltuamme jat-

koimme Kauhajoen kautta 
Jalasjärven Juustoporttiin, 
missä kahvittelun ja juusto-
ostosten myötä jatkoimme 
matkaa Karvian kautta koh-
ti Keski-Satakuntaan, hy-
vät muistot mukana hyväs-
tä päivästä, onnistuneesta 
reissusta.

J Virtanen

Yli 90 hyväntuulista messumatkaajaa poistumassa Lankatalosta 
Päntäneellä. Matka jatkui kohti Kauhajokea.

Ruokamessuilla vatsa täyttyi herkullisista maistiaisista.

Talvella 2015 tekninen 
toimi laittoi Nakkilan ui-
mahallin rakennuksen 
käyttökieltoon yläpohjara-
kenteiden heikon kunnon 
vuoksi. Uuden korjaus-
ehdotuksemme mukaan, 
seinä- ja kattorakenteet 
puretaan. Nykyisen raken-
nuksen perustusten pääl-
le, tai ulkopuolelle tehdään 
uudet perustukset. Niiden 
päälle pystytetään metalli-
runkoinen rakennus, jossa 
kattotuolit ovat myös maa-
lattua metallia, tuettuna 
kolmella ruostumattomal-
la teräspalkilla. Uimahallin 
peruskorjaus toteutetaan si-
ten, ettei muuteta sen ny-
kyistä toimintaa/periaatetta 
laajentaen, vaan vesiliikun-
taa tultaisiin harrastamaan 
uimahallissa entisin palve-
luin, halli säilyisi siis uima-
hallina.

Myös Keilahallin toi-
minta turvataan jatkossa 
tällä toimenpiteellä pitkäl-
ti eteenpäin. Tällä ehdote-
tulla peruskorjaustavalla 
uimahallin toiminta nyky-
tiloissa voidaan toteuttaa 
tosi edullisesti, noin 700-
800 000 euron rakentamis-
kuluin. Esimerkiksi Supi-
Talonrakennus/vastaava 
yrittäjä toteuttaa uuden 
hallin suunnittelun/raken-
tamisen paikalle noin 400 
000 euron kustannuksin. 
Lisäksi tulee purkukustan-
nukset siporex palkeilta, 
ikkunoilta, kattorakenteilta 

ja uimahalli rakennuksen 
uusilta LVI- ja sähkötöiltä. 
Talon joenpuoleiselle si-
vulle tehtäisiin matalat tilat 
konesuojalle ja ulkoliikun-
tapaikkojen käyttöön myös 
seuroille tulisi tilaa.

Kunnan elimissä käsit-
telyssä olevan uudelleen 
käytön suunnitelman kus-
tannukset ja purkaminen 
tulisivat maksamaan kun-
nalle jo miljoona euroa, 
suunnitelmamme mukaan 
kunta saisi siis uuden hal-
lin pienemmillä kustannuk-
silla.

Uimahallin ulkoraken-
teeksi on mahdollista lait-
taa sama materiaali kuin 
Liikuntahalliinkin tulee, jo-
ten rakennus tulisi ulospäin 
näyttämään samanlaiselta, 
eli tosi tyylikkäältä. Tällä 
tavalla turvaamme Nakki-
lalaisille uima- ja keilahal-
lin käyttäjille palvelut vuo-
sikymmeniksi eteenpäin.

Ehdotuksemme perus-
tuu aikalailla taloudelli-
siin realiteetteihin, koska 
Nakkilaan ei ole lähivuo-
sina, vuosikymmeninä ole 
mahdollisuutta rakentaa 
suurilla kustannuksilla ko. 
hallia.

Nakkilassa 28.9.2015
Nakkilan Perussuomalais-
ten valtuustoryhmä 

J Virtanen
S Kalliokorpi
M Nieminen

Nakkilan Perussuomalaisilta 
valtuustoaloite Nakkilan 
Uimahallin korjaamisesta
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VANHA

Bestseller-lehden tilaus Suomeen mahdollista
Teillä on mahdollisuus tilata Bestseller-lehti itselle, ystäville, tuttaville, jälkikasvulle tai kenelle 
haluatte. Hinta on loppuvuoden numeroiden osalta 7,50 €. Loppuvuosi 2015 + 2016 kaikki 
numerot yhteishintaan 39,50 €. 
Lähettänette vain meille lehden saajasta ja maksajasta tiedot (nimi ja lähiosoite). Joko teksti-
viestinä numeroon 0500 597 259, tai sähköpostina turist.fi@hotmail.combest1.fi 

BESTSELLER-LEHDEN ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄT:
Valmistettavat edellisen viikon torstaina klo 16 mennessä
Painovalmiit edellisen viikon perjantaina klo 16 mennessä

Lue veloituksetta 

netissä: best1.fi 

 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO-
SUUNNITTELU

 KESKUKSET  ASENNUKSET 
 TARVIKEMYYNTI

myynti@sat-electric.fi
www.sat-electric.fi

Skaffarinkatu 13, Kokemäki
Puh. (02) 546 4048
Faksi (02) 546 4049

SUUNNITTELU JA  ASENNUS
Vesa Nylund, 0400 412 967
Jukka Helin, 040 546 5301
TARVIKEMYYNTI
Ismo Jalonen, 0400 976 332

Muista kuljetus-
palvelumme!

Puhelin

6351 222

Ojantie 11B
Puh. 6351 222, 
ark. 8-17.30, la 9-13   
www.pesupori.fi 

MIESTEN 

PUKUJEN 

PESU

25€ Tarjous voimasa 
lokakuun loppuun asti!

LVI-työt:   rautarakenteet  asennus
 haponkestävät  myynti  sisäpiiput

Martti Mäntyharju - 27400 Kiukainen
p. 02 864 5336, 0400 793 816, fax 02 866 6727

LVI- MARTTI

www.facebook.com/konepaivat         www.koneyrittajat.fi/satakunta/konepaivat
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LÄNSIRANNIKON LAUANTAINA 
3.10.2015 KLO 9 16 
ULVILASSA

JÄRVIKYLÄNTIE 54

MAKSUTON
SISÄÄNPÄÄSY

Kahvio, 
makkaraa & 

hernekeittoa

Juontajana 
Harri 

Pöntinen

Paikalla 
tv:stä tuttu

Latela-tuunaritiimi.

HUITTINEN  -  www.hauskis.fi
040 850 9000

Kivien Kivien 
räjäytykset räjäytykset 

Tero Miettinen Tero Miettinen 

040 568 3325040 568 3325

Bestseller-lehden lahjakorttikilpailu!
Osanotto lukijakilpailuun oli taas runsas. Arvoimme kaik-
kien vastanneiden kesken 2 kpl 50 euron lahjakortia voitta-
jan valinnan mukaan kilpailusivulla ilmoittaneisiin liikkeisiin. 
Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
Tällä kertaa arpa suosi seuraavia henkilöitä:
Aili Tuominen, (K-Supermarket Ruokapori)
Tuula Lehtinen, (Hieroja Janne Toivola)
Bestseller-lehti onnittelee voittajia!

a-
n. 

2 x 50€
OSTOSRAHAA! 

UUSIEN UUSIEN 
IKKUNOIDEN IKKUNOIDEN 

AIKA!AIKA!

Mittojen mukaan Mittojen mukaan 
uusiin jauusiin ja

vanhoihin vanhoihin 
rakennuksiin!rakennuksiin!

Pyydä ilmainen Pyydä ilmainen 
hinta-arvio!hinta-arvio!

MAAHANTUOJA:
Covire Oy, Nakkila

0500 597 259
www.turist.fi/ikkunamaailma

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

TILAUSAJOT ja INVAKULJETUKSETTILAUSAJOT ja INVAKULJETUKSET

LÄHELLE JA KAUAS!LÄHELLE JA KAUAS!
Aina asiakkaan toiveiden mukaan!Aina asiakkaan toiveiden mukaan!

Ensilumet Ensilumet 
Saariselällä vk 48Saariselällä vk 48

Hinta 470€ Hinta 470€ 

www.valtaliikenne.com

PÄÄKIRJOITUS

Tiedotus 
Euralaisille!
Olemme toimittaneet Bestseller- lehteämme viisi vuotta, jakelumme on 
Harjavalta, Nakkila, Ulvila, osa Poria, sekä entinen Kiukaisten alue, 
Myös Kullaalle, Luvialle ja Kokemäelle tarpeen mukaan. Tulemme ja-
kamaan lehteämme tulevaisuudessa myös Euran alueelle, keskustaan, 
sekä Kauttualle, laajentaen pikkuhiljaa myös lähikyliin, jolloin jake-
lumme käsittäisi Euran kunnan alueesta noin 3500-4000 taloutta. 

Lähestymme yhdistystänne, seuraanne, järjestöänne, jos teillä on tie-
dotettavaa, niin voimme julkaista lehdessämme teidän materiaalianne 
seuraavasti: Tapahtumista, josta ei kerätä maksua ilmoittaminen on il-
mainen Tapahtumat-palstalla, maksulliset tapahtumat ilmoituksena 
maksua vastaan. Kirjoittamianne juttuja julkaistaan ilman maksua aina 
kun on tilaa, samoin myös tuloksia urheilu- ja muista kilpailuista. 

Tämä asia koskee myös muita kuntia. Aina kun lehtemme ilmestyy, 
hoidamme tarvittaessa myös muun materiaalin, esimerkiksi ns. lento-
lehtisten ja muun mainos- ja tiedotuspostin jakelua. 

Jos tiedätte jonkun haluavan jakaa lehteämme korvausta vastaan kes-
kustan ulkopuolisilla alueilla, otattehan yhteyttä. Lehtemme ilmestyy 
noin 15 kertaa vuodessa. 

Euralaiset, Tervetuloa lehtemme asiakkaiksi ja lukijoiksi! Lisätietoja: 
Bestseller-lehti, Jarmo Virtanen p. 0500 597 259 

Posti varoittaa jakeluhäiriöistä – 
postia liian vähän?

Posti varoittaa, että sen jakelussa voi olla ajoittaisia häiriöitä. Häiriöi-
den syynä on postin määrän voimakas väheneminen. Jakelun viivettä 
ovat aiheuttaneet myös konerikot ja sähkökatkokset.

Mitä vähemmän jaettavaa postia on, sitä suuremmaksi nousevat yk-
sittäisen lähetyksen kustannukset. Posti yrittää leikata kustannuksia, 
mikä tarkoittaa uusia järjestelyjä.

Postin tavoitteena on, että mahdolliset häiriöt eivät kohdistu samoil-
le alueille useampia kertoja, ja että jakelun mahdollinen viive on enin-
tään vuorokauden mittainen. Ihmetyttää kovin tämä, posti on jo jon-
kun aikaa laskuttaneet kirjeistä 1 tai 2 luokan mukaan, eli posti menee 
isommalla korvauksella päivässä perille, nyt postin on otettava toiset 
kirjelaatikot pois, jos eivät pysty hommaa hoitamaan ajallaan. Ns. val-
tion yrityksenä postinkantopäivät olisi muutettava vaikka 3 päiväiseksi 
viikkojakeluksi.

Perjantaina Pirkkalan koululla puhuttavat 
Raskaanliikenteen lapsikuolemat

Nyt syksyn aikana on tapahtunut muutama nuoren kuolema taajamis-
sa, missä on ollut raskas liikenne osapuolena. Yleisesti ottaen tilastot 
näyttävät onnettomuuksien vähentyneen ja liikennekurin parantuneen. 

Jotkut tapaukset ovat olleet taajamissa, missä liikennevalot on samaan 
aikaan ohjattu näyttämään vihreää valoa jalankulkijoille ja kääntyville 

autoilijoille, hyvin valitettavia tapahtumia. 
Nyt tämän viikon perjantaina aamupäivällä on 

Pirkkalan koululla Harjavallassa liikenneturval-
lisuus tilaisuus, missä käsitellään näitä asioita. 
Paikalla on poliisi ja palokunta sekä raskaanlii-
kenteen kalustoa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita 
myös lasten vanhemmat ja isovanhempia kuu-
lemaan asiasta. Tapahtumassa on paikalla myös 
Valtaliikenteen kalustoa ja kuljettajia.

J Virtanen

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Avoinna la klo 10-14

Hyvä valikoima
täkkejä, tyynyjä, 

kankaita...

KORJAUSOMPELUT JA 
VETOKETJUJEN VAIHDOT

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

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
Korventie 3, Nakkila
0500 427 930
(02) 537 3864

rami.salo@netti.fi 

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

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

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

Petteri Granö, p. 044 028 5295

  PEPEN
MAALAUS

KAIKKI MAALAUS- JA 
RAKENNUSALAN TYÖT

Sorvaajantie 6
28800 Pori

Myynti: 0500 597 259 
tai 050 401 4784

JKS Rakentajat Oy 
Ammattitaitoista rakennus-

palvelua  Harjavalta 

KIMMO, p. 0400 598 197 
kimmo.jksrakentajatoy@gmail.com 

JANI, p. 0400 951 703 
jani.jksrakentajatoy@gmail.com

Mainosjakelua Euraan
Haluamme yhteyttä urheiluseuraan, yhdistykseen, 
tai muuhun mainosjakeluista kiinnostuneeseen 
tahoon. Tarkoituksena olisi jakaa Bestseller-leh-
teä ja muita ilmaisjakeluita tarvittaessa viikonlop-
puisin Euran alueella. Jakelupalvelua hoidetaan 
nykyään Kiukaisten alueella.

Bestseller-lehti
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259

Maalari roiskii

Martsan ja Jartsan
Reseptit
Tuotokset nautitaan 
omalla vastuulla!

Kaalikääryleet
1-2 keskikokoista, löyhää kaalia

Täytteeksi:
1 dl raakaa riisiä tai kokonaisia 
ohrasuurimoita (3 dl keitettynä)
600 g jauhelihaa (mieluiten 
karkeaksi jauhettua)
1 dl korppujauhoja
1 dl kermaa
1 dl vettä

1. Koverra kaalin kantaa pois. 
Keitä kaali suolalla maus-
tetussa vedessä kantapuo-
li alaspäin, niin että lehtien 
paksuimmat osat pehmenevät 
nopeasti sen verran, että leh-
distä tulee taipuisia.

2. Huuhdo riisit (tai ohrasuu-
rimot). Laita ne runsaaseen, 
kiehuvaan, suolalla maustet-
tuun veteen kypsymään puo-
lipehmeiksi. Riisit eivät saa 
kiehua puuromaisiksi. Huuh-
do riisit kylmällä vedellä ir-
rallisiksi.

3. Nosta kaali valumaan ja sekoi-
ta ja mausta täyte.

4. Irrota kaalin lehdet yksitellen 
ja ohenna veitsellä paksuim-
pia lehtiruoteja ja levitä lehdet 
pöydälle. 

5. Silppua sisimmät lehdet ja 
sekoita lihamurekkeeseen. 
Jaa ruokalusikallinen täytettä 
lehdille, kiedo kääryleiksi ja 
nosta uunivuokaan saumakoh-
ta alaspäin. Valuta kaalikääry-
leille siirappia.

 (keltuainen)
1 tl suolaa, valkopippuria
 siirappia 
 (meiramia, valkosipulia)

6. Paista ensin kuumassa 225 
asteisessa uunissa noin 10-15 
minuuttia. Säädä lämpö 160 
asteeseen. Kääntele ja valele 
kääryleitä kypsymisen aikana. 
Kaalikääryleet saavat kypsyä 
runsaan tunnin.

Kokeile myös: paista kaalikää-
ryleet paistinpannussa ja anna 
hautua padassa kannen alla 
miedolla lämmöllä.

Mausta paistoliemi kastikkeeksi 
ja lisää kermaa.

Valmistus:

 020 447 64 0 
020 447 64 0

Betonia Satakuntaan!
Tilaukset puh. 020 447 6430

Tulikivi uunimestari 
Markku Peltonen

0400 736 006
Vuolukiviset Tulikivi-uunit 

ja keraamiset uunit

myynti, huolto  ja 
mittauspalvelu

MP-MUURAUS, 
Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

j

m

Ei mitään uutta Satalin-
nasta, mitä nyt väki li-
sääntyy, erimielisyyksiä 
ratkotaan pienellä nok-
kapokalla ja paloauto, 
sekä poliisit vierailevat 
silloin tällöin estämäs-
sä pahempia vahinkoja..
Ainoa mikä itseäni hie-
man pelottaa ovat pime-
ällä tiellä liikkuvat tum-
mat hahmot, jotka eivät 
taida oikein tajuta kuin-
ka vaarallista on liik-
kua pimeällä tiellä ilman 
heijastinta. Auton sisäl-
tä, kun on vaikea nähdä 
heitä. 

Nykyään meillä ih-
misillä on kaikenlaisia 

vempaimia käytössä, 
mutta edelleen myös 
televisio ja radio ovat 
niitä, joita eniten kuun-
nellaan ja katsellaan. It-
selläni on päivisin auki 
radio ja eräänä päivänä 
satuin valitsemaan ra-
diosta puhe kanavan. 
Meneillään siellä oli 
puheen päivä niminen 
ohjelma. Kuuntelin sa-
malla, kun näppäilin 
tietokonettani, keskus-
telua, jonka aiheena oli 
kansalaisten pamfl etti 
niminen tutkimus. Ky-
seinen tutkimus käsitte-
li pitkäaikaistyöttömien 
työllistymistä, kansa-

laispalkkaa ja Paltamo-
mallia. Viime aikoina 
on myös poliittisella 
rintamalla käyty kiivai-
ta väittelyitä hallituksen 
kaavailemista leikkauk-
sista ja mielenilmaisu 
päivänä taisi koko kan-
sa osoittaa hallituksel-
le mieltään. Järjestäjinä 
tässä päivän mittaises-
sa lakossa taisivat olla 
SAK ja muut työnteki-
jäjärjestöt. Hallituksen 
kaavailemat leikkaukset 
koskettavat erikoisesti 
pienipalkkaisia naisia, 
eläkeläisiä, työttömiä 
ja opiskelijoita Kuten 
odottaa saattoi, nosti 
oppositio metelin ja se 
tuntui erittäinkin hier-
tävän, että hallitus on 
heidän mielestään ot-

tamassa työehtoasiois-
sa neuvottelumandaa-
tin itselleen. Se on nyt 
varma, ettei tällä het-
kellä kukaan osaa sanoa 
mikä  lopputulos tulee 
olemaan ja kuka lopul-
lisesti määrää kaapin 
paikan. Kuitenkin   jo-
kainen ymmärtää, ettei 
jatkuvalla velan otolla 
ole muuta tulosta kuin 
vanha viisaus: Velka on 
veli otettaessa ja vel-
jenpoika maksettaessa. 
Aikoinaan Harjavallan 
kaupunki oli niin vel-
kainen, että päättäjiäkin 
huimasi, mutta kun toi-
meen tartuttiin ja pää-
tettiin, että talous on 
saatava kuntoon se saa-
tiin, eikä siinä auttanut 
itku markkinoilla, eikä 

edes kunnantyöntekijöi-
täkään paljoa säälitty. 
Osa lomautettiin ja tai-
dettiinpa joku piruparka 
irtisanoa. Myös koulu-
ja lakkautettiin ja olipa 
kaupunkilaisten omista-
ma retkeily ja virkistys-
paikka Koivurantakin 
vähällä joutua jonkun 
bisnesmiehen omistuk-
seen. Onneksi järki  lo-
puksi voitti ja Koivuran-
ta pelastui. Nykyään 
kuntapäättäjät saattavat 
lyödä rintoihinsa ja ke-
hua, että  Harjavalta on 
edelleen lähes velaton 
kaupunki. Tosin yhteis-
henki taitaa eräiden vir-
kamiesten keskuudessa 
horjua ja tämä saattaa 
johtua kaupungintalol-
la hallitsevan ”rautarou-

van” vallanhimosta ja 
heikoista poliittisista 
politrukeista. 

Ossi Qvist

Bolidenin Harjavallan 
tehtaan avoimien ovi-
en päivä oli menestys. 
Jo kahden ensimmäisen 
tunnin aikana vieraita 
kävi toistatuhatta ja päi-
vän kokonaismäärän ar-
veltiin nousevan lähes 1 
500 kävijään.

Avoimia ovia vietet-
tiin Boliden Harjavallan 

Bolidenissä kävi 
lähes 1500 vierasta

70-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi. Vieraat olivat 
opastetuista kiertoaje-
luista ja kävelykierrok-
sista innoissaan, koska 
niitä järjestetään tehdas-
alueella hyvin harvoin.

Päivän suosio yllätti 
myös järjestäjät, jotka 
lupasivat avoimien ovi-
en päivälle jatkoa.

Panelia-Hallin 
avustukselle puolto
Euran kunnanhallitus 
esittää valtuustolle, että 
se myöntäisi Panelia-
Halli Oy:lle 150 000 
euron investointiavus-
tuksen kuntosalin ra-
kentamiseksi Panelian 
jäähallin yhteyteen. 

Kunnanhallitus käsit-
teli avustuksen myöntä-
mistä maanantai iltana 

kokouksessaan lisäasia-
na.

Euran kuluvan vuo-
den talousarviossa on 
enintään 150 000 euron 
suuruinen varaus kysei-
selle hankkeelle, mut-
ta varsinainen avustuk-
sen myöntäminen vaatii 
valtuustolta vielä erilli-
sen päätöksen. 

Hankkeen kustannus-
arvioksi arvioitiin ta-
lousarvion valmistelun 
yhteydessä 300 000 eu-
roa, josta kunnan osuus 
olisi 50 prosenttia tai 
enintään 150 000 euroa, 
mikä olisi osa kuntalii-
tosavustusta.

Hankkeen lopulli-
nen kustannusarvio 

on 372 000 euroa, jo-
hon Aluehallintovirasto 
on myöntänyt valtion-
osuutta 75 000 euroa. 
Muu rahoitus katettai-
siin kunnan 150 000 eu-
ron avustuksella ja Pa-
nelia-Halli Oy:n omalla 
rahoituksella.

Jartin Jurinat

Pakolaispoika on kan-
tanut koiraansa jo 500 
kilometriä
”Mitä toho ny oike sano, 
taita tul pakolaiskoiraki 
tän”

Renny Harlin avoimena 
Maria Veitolan ohjel-
massa: Katkeroiduin
”Kyll  siin jo katkeroitu  
ko hevosmiehe fi lmill ei 
raha löytyn”

Hollywoodin koomik-
kopari erosi
”Ei oll viimene pari, ko 
siell eros”

Jymy-yllätys pizzalaati-
kossa – kaksi setelinip-
pua!
”Ei oll mu pizza laatikoss 
raha, ku just himast hain”

Kuuma kuvaaja varasti 
huomion
”Onneks ei kamer oll 
hott, ko varast”

Oluthuijaus: stadilai-
seksi väitetty Suomen 
paras tuleekin Iisalmes-
ta
”Voi oll viell pirempääki, 
jos ol sitteki tartust”

Martin Saarikangas pal-
jastaa kuinka venäläiset 
juodaan pöydän alle
”Martill o kokemust, 
ko laiv kaupoi neukkuje 
kans tek”

Tässä ammatissa on 
hyvä työllisyystilanne!
”Työttömyyskortisto hoi-
tajill piisa töit”

Hämähäkkiä paennut 
nainen aiheutti kolarin
”Lähtiks ovest vai lasi 
aukost pihall, ko pakeni”

VIIPURI
PE-SU
13.11. - 

15.11.2015
Puh. 044 9810 444
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Elokuva rintamalta 
ei ole uutta kerrot-
tavaa. Villilä-Studi-
oiden mahdolliset 
Bodom-elokuvan 
fi lmaukset eivät to-
teutuneet Satakun-
nassa, eikä ensi 
vuodelle ole var-
muutta uusista pro-
jekteista. 

Sataedu kouluttaa 
elokuva-alalle tu-
levia uusia kykyjä 
Studioiden alaker-
rassa, ensimmäi-
sessä kerroksessa, 
oppilaita on Villi-
lässä noin 90. Uusi 
yrittäjä Villa Sal-
la aloitti keväällä 
studiorakennuksen 
eteläpäädyssä. 

Kiinteis töyht iö 
alensi Villilän Stu-
diotilojen vuokra-
hintaa, nyt siis on 
mahdollista vuok-
rata myös kokonai-
suuden lisäksi, puo-
let studio-tiloista. 
Ongelmana on ollut 
vuosikausia, mis-
tä osoitteesta tiloja 
vuokrataan ja vie-
läkin se on haku-
sessa, koska ei ole 
löytynyt tähän on-
gelmaan ratkaisua.

Kartanon Rouvat 
jatkaa toimintaansa 
vauhdilla, kartanos-
sa on pidetty paljon 
juhlatilaisuuksia, 
mutta aina löytyy 
tilaa pikkujouluil-
le ja muille juhlille. 
Majoitusta on myy-
ty Villa Emmaan. 

Kuivur i -Maka-
siini yhdistys oli 
kiinnostunut tule-
maan vuokralaisek-
si kuivurin kiinteis-
töön edistääkseen 
Nakkilan matkai-
lukuvioita. Vuoden 
kestäneiden neu-
vottelujen jälkeen, 
kun ei ollut löydet-
tävissä positiivis-
ta signaalia miltään 
omistajataholta, yh-
distys tuli siihen tu-
lokseen että, asia 
ajautui karille pie-
nillä neuvottelu ku-
luilla höystettynä.

Nakkilan kunnan 
talousarviossa oli 
tälle vuodelle kir-
jattu Villilä Sup-
porters hankkeel-
le rahoitusta, noin 
100 000 euron 
luokkaa, hanke on 
jätetty pois kunnan 
budjetista, koska 
hankkeelle ei saatu 
Eu-rahoitusta.

J Virtanen

Uutisia 
Villilästä 

Nakkila Worksista joh-
taja Jussi Kivioja ker-
toi tilauskannan olevan 
hyvä, sillä ensi kevää-
seen asti on tilauskirjat 
täynnä. Vahvuudessam-
me on noin 50 miestä, 
lisäksi vielä muutama 
vuokrafi rman mies. 

Temal Oy on Järven-
päässä ja Nakkilassa 
toimiva keittiö- ja kyl-
pyhuonekaluste fi rma. 
Johtaja Harri Höglund 
kertoi yrityksestään, 
toimintaa on lisätty 
Nakkilassa, työntekijä-
vahvuus on lisääntynyt, 
tilauskanta keittiökalus-
teiden valmistuksessa 
on hyvä.

Sampo-Rosenlewilla 

Yrityskuulumisia 
Nakkilasta

on käynnissä Yt-neu-
vottelut, kun Euroo-
pan maihin kohdistuvi-
en Venäjä pakotteiden 
vuoksi sovittuja kaup-
poja on jouduttu peruut-
tamaan Itä-Euroopan 
maihin. Tilanne johtuu 
paljonkin globaalista 
maailmanpoliittisesta 
tilanteesta, jonka loppu-
misesta ei ole vielä tie-
toa, tilanne hankaloittaa 
useiden Suomalaisten 
yritysten toimia Venä-
jän kaupassa.

Suominen Kuitukan-
kaat Oy:ssä Tehtaanjoh-
taja Pia Tiaisen mieles-
tä tilauskanta on hyvä. 
Maaliskuussa on otettu 
uusi linja käyttöön, joka 

jatkaa toimintaansa ja 
työntekijöiden työsuh-
teita on jatkettu ensi 
vuodelle.

K-Market Onnipe-
kasta kauppias Pekka 
Heinola kertoi loppu-
vuonna Alkon vapautu-
neisiin tiloihin tulevan 
uutta Nakkilassa ole-
vaa toimintaa. Jäämme 
mielenkiinnolla odotta-
maan, mitä tapahtuu.

Uuden liiketalon ra-
kentaminen jatkuu en-
tisellä lämpökeskuksen 
tontilla. Rakennus tulee 
valmistumaan heti alku-
vuodesta, jolloin yrittäjät 
saavat tilansa käyttöön.

J Virtanen

Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.
Keski-Satakunta ja lähialueetKeski-Satakunta ja lähialueet

HautauspalvelutHautauspalvelut

Arkut, uurnat

Surusidonta

Paneliantie 33, 27430 Panelia
02 864 7047, 050 552 8247

virva.makipere@kukkajahautaus.fi

www.surujakuolema.fi 

KotipalvelutKotipalvelut

050 541 6892 050 541 6892 

Sofi aSofi a

KKodinhoito- jaodinhoito- ja
SiivouspalveluSiivouspalvelu

Kotiapua ja siivousta Kotiapua ja siivousta 
surukotiinsurukotiin

Pitopalvelua Pitopalvelua 
omissa tai omissa tai 

asiakkaan tiloissa!asiakkaan tiloissa!

MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

Lounasravintola Lounasravintola 
IdylliIdylli

Eurantie 18, Eura
p. (02) 864 5460

• Perunkirjoitukset alk 120€ 
• Perinnönjakokirjat alk 120€
• Kauppakirjat ja kaupanvahvistus 120€ 
• testamentti ja edunvalvonta-

testamentti 70€
• avioehtosopimuksen laatiminen 70€ 

kiinteistöjen arviokirjat alk. 124€

30 VUODEN KOKEMUKSELLA, 
MYÖS ILTAISIN JA VIIKONLOPPUISIN

Sosionomi 
Tommi Anttila
Sonnilantie 111, 
Kokemäki
tommi.anttila@satanen.com
puh 040 769 0599

PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Satakunnan sairaanhoi-
topiirin aloittaa oman 
vaativan hoitotason en-
sihoitoyksikön perus-
tamisen Euran terveys-
keskuksen yhteyteen 
1.4.2016 alkaen. Sata-
kunnan sairaanhoitopii-
rin valtuusto on päät-
tänyt perustaa Euraan 
1.4.2016 ensihoitoyksi-
kön. Sairaanhoitopiirin 
yksikön sijoituspaikak-

Ensihoitoyksikkö 
Euraan

si on suunniteltu ter-
veyskeskuksen lämpö-
keskuksen yhteydessä 
olevaa entisen talonmie-
hen asuntoa. Ensihoi-
toyksikön henkilökun-
ta on terveyskeskuksen 
käytettävissä ensihoi-
don asiantuntijoina sil-
loin, kun he eivät ole 
hälytystehtävissä. Eu-
ran Perusturvalautakun-
ta hyväksyy yksikön, 

lisäksi esitetään raken-
nettavaksi autotalli. Li-
säksi lautakunta esit-
tää kunnanhallitukselle, 
että hankkeen toteutta-
miseen myönnetään 70 
000 euron määräraha. 
Määräraha jaetaan vuo-
delle 2015 30 000 euroa 
ja vuodelle 2016 40 000 
euroa.

J Virtanen

Kunnanhallitus on 
11.8.2014 tekemällään 
päätöksellä edellyttänyt 
Euran Uima- ja urhei-
luhalli Oy:ltä maksatus-
suunnitelmaa yhtiölle 
vuodeksi 2014 myönne-
tyn toiminta-avustuksen 
osalta. Vuoden 2015 ta-
lousarviossa on 318 000 
euron määräraha yhtiön 

Kunnan toiminta-avustus 
Euran Uima- ja urheiluhalli Oy:lle

toiminta-avustukselle. 
Avustuksen maksatus-
suunnitelma on toimitet-
tu kunnanhallitukselle 
16.9.2015. Sen mukaan 
avustus maksettaisiin 
kahdessa erässä syys-
kuussa ja lokakuus-
sa. Yhtiön lyhytaikais-
ta luottoa lyhennetään 
kuluvana vuonna kor-

koineen noin 185 000 
euroa. Ilman talousarvi-
oon varattua toiminta-
avustusta, yhtiö ei selviä 
pääomakuluistaan. Eu-
ran Kunnanhallitus hy-
väksyi yhtiön esittämän 
maksatussuunnitelman 
yksimielisesti.

J Virtanen

Kunnanjohtaja Matti Lah-
tinen on antanut teknisil-
le palveluille 16.6.2015 
valtuudet, taloudellisin ja 
opetuksellisin perustein, 
hankkia tasonostimen 
koulukeskuksen käyttöön 
ja että hankintaan osoite-
taan määräraha vuoden 
2015 talousarvioon. Ta-
sonostin on hankittu His-

Tasonostimen hankinta 
Euran koulukeskukseen

simarin Oy:ltä hintaan 10 
900 euroa (alv 0%). Toi-
mintakuntoon saattami-
seksi on lisäksi tarvinnut 
tehdä lattiatöitä, koekäyt-
tö ja käyttöönottotarkas-
tus. Kokonaisuudessaan 
tasonostimen hankinta-
hinnaksi on tullut 17 551 
euroa (alv 0 %).

Tekninen lautakunta 

esittää kunnanhallituk-
selle, että vuoden 2015 
talousarvioon osoitetaan 
kunnanjohtajan valtuu-
tuksen mukaisesti mää-
räraha tasonostimen han-
kintaan, yhteensä 17.551 
euroa. Päätösehdotus hy-
väksyttiin yksimielisesti.

J Virtanen

Alma Media Oyj:n alue- 
ja paikallislehtiyksikkö 
Aluemedia aloittaa yh-
teistoimintaneuvottelut 
toimintansa uudelleenjär-
jestämiseksi. Alma Alue-
median suunnittelemien 
neuvottelujen taustalla on 

tarve modernisoida lehti-
en toimintamallit tuke-
maan paremmin jatku-
vasti digitalisoituvampaa 
mediaa. Toiminnallisiin 
muutoksiin ajaa myös 
lehtiperheen talouskehi-
tys, jota varjostaa paine-

tun median vuosia kestä-
nyt liikevaihdon lasku ja 
siitä aiheutunut tuloksen-
tekokyvyn tuntuva hei-
kentyminen. 

Sydän-Satakunta ja 
Jokilaakso lehdet ovat 
osa Aluemediaa. 

Alma Media aloittaa 
yt-neuvottelut
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Vesikourut, palotikkaat, kattoturvatuotteet, 
piipun pellit ja hatut, kattopesut ja -maalaukset, 
kattoremontit pohjatöineen, asennuspalvelu

Käytä hyväksesi kotitalousvähennys!

Nyt Puikot Heilumaan!

Lankatalo Tapion Kauppa
Oikotie 4, 61980 PÄNTÄNE, KAUHAJOKI
0400 362 416, www.tapionkauppa.net

Käsillätekijän paratiisi!

Olemme Seinäjoen Olemme Seinäjoen 
käsityö messuilla käsityö messuilla 

pe–su 2.–4.10. pe–su 2.–4.10. 
Tervetuloa osastol-Tervetuloa osastol-

lemme! Siellä myös lemme! Siellä myös 
hyviä tarjouksia!hyviä tarjouksia!

Avoinna
ark 9-17
la 9-14

100 € 
Lahjakortin voitti 

Anni Nissilä 
Nakkilasta!

Onnea!

NOVITA Wool paketit 
värit 099,187,624 ..................... 25€ /kg
muut värit ................................. 30€ /kg
WETTERHOFF Sivilla ..... 8€ /50g
SANDNESGARN Alpakka  
ja Sukka Alpakka .................. 5€ /50g
SANDNESGARN FRITIDSGARN 
huovutuslanka 50g ............10€ /3kerää
HOT SOCKS 150g 
Sukkalangat ...........................10€ /kerä

Tarjoukset voimassa 7.10. saakka myymälässämme!Tarjoukset voimassa 7.10. saakka myymälässämme!

Lähtö 21.11. Porista klo 5.30, Nakkila klo 6.00.
Myös Vt-2 varrelta pääsee myös kyytiin.
-Joulutori  Raekoja Plats -Laadukas Hotelli Euroopa 
-2 hlö huoneissa 148 €/hlö -Linja-auto mukana Tallin-
nassa -Sunnuntaina ennen lähtöä käynti ostoksilla au-
ton kanssa -Matka toteutuu jos lähtijöitä on väh. 24 kpl
Ilmoittatuminen ja maksu viim. 15.10.2015
Tied. Japi 0500 151 140 tai Pekka 0500 122 841

Jouluostosmatka
Tallinnaan 

21.-22.11.2015

www.tectyl.fiwww.tectyl.fi
SUOJAA AUTOSI
KALLEIN OSA, KORI, RUOSTEELTA.

Automaahantuojien hyväksymä, 
uusienkin autojen FI-sertifi oitu 

ruosteenestoliike

KIUKAISTEN TAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544

(02) 864 7554, 050 530 4726
www.kiukaistentakuusuojaus.fi 

Myynnissä:
Lokari-Laine, 
Tectyl- ja 
Turtle-tuotteita

Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki
Varaukset ja tiedustelut: 

Taina Rajala, p. 040 152 2525

Vietä erilainen pikkujoulu!
Hyvä ruoka ja viihtyisä ympäristö

 * Yritys- ja perhejuhlat * kokoukset *  koulutukset
* seminaarit * konsertit * taidenäyttelyt *  jne.
Meille kannattaa tulla kauempaakin!

SanssinkartanoSanssinkartano

Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy
0400 539 947, www.honkanenoy.fi 

20 vuoden 
kokemuksella.
Laadukkaasti, 
tarkasti ja 
siististi. 
Kysy tarjous!

Esim. Kodin peruskunnostustyöt  Tapetointi 
  Maalaus  Lattia-asennukset  Kiintokaluste-

asennukset  Vesieristystyöt (ARDEX-järjestelmäkortti)
  LVI -putkikoteloinnit  Puutalojen ulkovuorityöt

  Hallin muutostyöt  Vesivahinkoremontit 

SANEERAUS- JA PUUTYÖT

 Alumiini- ja teräsovet
 Julkisivut sekä teräsrakenteet

Soita ja kysy lisää:

050 597 7001

MYYDÄÄN SEKAKLAPIA
Myös kotiinkuljetus 

kuuden pinomotin erissä
Puh. 0400 137 590

Jo 14. kerran vietettiin 
Nahkiaismarkkinoita. 
Torikauppiaita ja Nak-
kilan järjestöjä oli pal-
jon paikalla. Ohjelmasta 
vastasi Nakkilan seudun 
Harmonikat, Vesa For-
musen johdolla, Viktor 

Nina Rahkolasta 
nahkiaisparonitar

Klimenko, joka esitti 
hyvin kantavalla äänel-
lään ikivihreitä lauluja. 
Nahkiaisen nopeussyön-
nin mestariksi tiukan 
kilpailun päätteeksi tuli 
jo kolmannen kerran 
Hannu Annala. Nahki-

aisparonittareksi valit-
tiin Nakkilasta kotoi-
sin oleva Nina Rahkola, 
joka on meidän olohuo-
neissa myös, maikkarin 
aamu-Tv:ssä.

J Virtanen

Jo muutamia vuo-
sia Nakkilan kuviois-
sa olleet 31 vuotias 
Vahit Kilickesen, 45 
vuotias Ifekandu Vin-
cent Chukwudorie ja 30 
vuotias Juri Hein ovat 
maahanmuuttajina otta-
neet hyvän otteen Suo-
men yhteiskunnasta. 
Heitä kaikkia yhdistää 
yrittäjyys ja kova työn-
teko, mikä on tärkeätä 
yhteiskuntaan sopeutu-
mista.

Pizzeria yrittäjä Va-
hit on saapunut Anka-
ran kaupungin läheltä 
Turkista Suomeen 2007, 
hänen ammattinsa on 
alkuaan parturi, mutta 
Suomessa hän on koko 
ajan työllistänyt itsensä 
Pizzeria alalla. Vuodes-
ta 2011 alkaen Vahit on 
pitänyt Lounasravintola 

Tosi maahanmuuttajia 
Nakkilasta

Vincentin työ/yrittäjyys 
on reissaamista Suomen 
ja Nigerian väliä. Yli 
puolet vuodesta hän on 
Suomessa, nyt kirjoilla 
Nakkilassa. Hän purkaa 
autoja ja laittaa mootto-
rit ja muut tärkeät osat 
konttiin, työpäivät veny-
vät pitkiksi. Täysi kontti 
lähetetään Nigeriaan lai-
valla. Matka Lagosiin, 
jossa hän purkaa kontin 
ja myy ne eri tahoille, 
jolloin moottorit myy-
dään/jaetaan Afrikassa 
eri maihin, tarpeen mu-
kaan. Hänen yrityksen 
nimi on Vin Ventures 
Finland-Export + Im-
port, kotikieli Nigeri-
assa on Ibo ja englanti, 
suomea hän puhuu hy-
vin. Suomalaisia hän pi-
tää rauhallisina. Vincen-
tin slogani on ”Elämä on 

ok. mutta joskus vaike-
aa, mutta pitää jatkaa”.

Rakennus-alalla ja ro-
mubisneksessä toimiva 
Juri Hein on syntynyt 
Virossa, lähellä Tarton 
kaupunkia, hänen van-
hempansa asuvat Mehi-
koornassa, Peipsi järven 
rannalla. Suomeen hän 
saapui 2010 työtä teke-
mään, kun eestissä oli al-
kanut lama. Hän tuli tän-
ne pientä saunaremonttia 
tekemään, perhe, vaimo 
ja kaksi tyttöä tulivat 
myöhemmin, täällä ol-
lessaan perheeseen syn-
tyi myös poika. Alussa 
hän teki kaikkia raken-
nustöitä ja 2011 hän pe-
rusti Suomeen yrityksen, 
joka alkoi tehdä erilaisia 
rakennusurakoita, myös 
puhallusvillan puhalta-
minen tuli kuvioihin. Li-
säksi jo 2 vuotta Juri on 
tehnyt romunkeräystä ja 
lajittelua Nakkilan Jär-
vikylässä. Vuosi sitten 
hän osti vanhan talon ja 
remontin jälkeen viime 
keväänä perhe muut-
ti asumaan taloon, tytöt 
käyvät eskaria ja ala-as-
tetta, poika on päiväko-
dissa ja vaimo opiskelee 
toista vuotta. Kaikki pu-
huvat nyt suomea. Juri 
on tyytyväinen suoma-
laisiin, uusista maahan-
muuttajista hän ei oikein 
tiedä, kun homma on 
mennyt käsistä. He kui-
tenkin ovat sopeutuneet 
Suomeen oikein hyvin, 
vaikka pieniä vaikeuk-
siakin on ollut. 

J Virtanen

Hima Pizzeriaa Nakki-
lassa, hänellä on vaimo 
ja kaksi tyttöä, Belinay 
ja Berfi n. Hänen mie-
lestään suomalaiset ovat 
rauhallisia, suurpiirtei-
siä, eivät puutu toisten 
asioihin, hänen mieles-
tä Suomi on turvallinen 
maa.

Autojen purkajana toi-
miva Vincent on syn-
tynyt Nimossa, lähellä 
Lagosia, joka on Nige-
rian pääkaupunki, siel-
lä asuu hänen perheen-
sä, vaimo ja neljä lasta. 
Suomessa, Helsingissä 
hänellä on 15 vuotias 
tyttö. Hän on saapunut 
Suomeen 1998. Alku-
vuosina hän teki siivo-
ustöitä Helsingissä, päi-
vät venyivät pitkään, 
jopa 20 tuntia, oli vain 
työ ja nukkuminen. Nyt 

Ifekandu Vincent Chukwudorie, Juri Hein ja Vahit Kilickesen. 

Ohjelmasta vastasivat Viktor Klimenko ja Nakkilan seudun Harmonikat Vesa Formusen johdolla.
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 TERÄSPUTKI- JA BETONIPAALUTUKSET
 KIERRE- JA AITAPAALUTUKSET

Rakennusmestari
Olavi Ojala, p. 0400 595 178

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!
Heinox-Hormit Oy

 TERÄSSISÄPIIPUT
 PIIPUNSADESUOJAT

 RAKENNUSPELTITYÖT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Huollamme ammattitaidolla TV:t,
videot ja digilaitteet yms,

Valtuutettu AllAway-keskuspölynimurihuolto

Satakunnankatu 6, 28100 PORI p. (02) 6334 818

Avoinna arkisin 8-17, la 9-13

Lounaskahvila 
UNSCA CAFE
Harjulantie 6, Kullaa
Puh. 044 769 6453
Avoinna joka päivä

Poikkea maistuvalle
lounaalle tai 
munkkikahville

ILMALÄMPÖ-
PUMPUT
myynti, asennus ja huolto
Mittarihuolto 
Pentti Ahokas Oy
Sami 0440 722 466
ahokas43@dnainternet.net  
www.mittarihuoltoahokas.fi 

Syksy lähestyy...Sykksyy llähheesttyy...
Hitachi Summit 
Performance 35  alk 1550,-

TUKES:n ja 
maahantuojan 

hyväksymä 
asennusliike

HAKETUSTA JA 
HAKKEEN MYYNTIÄ

Ojalan Hake Ay, Köyliö
0400 722 865 / Pasi
0400 595 537 / Veijo

pasi.antero.ojala@gmail.com

 ■Korjausrakentamispalvelut
 ■Uudisrakentaminen
 ■Sauna- ja suihkuremontit
 ■Pihakiviasennukset 
ja -suunnittelu
 ■Sähkö- ja putkityöt

SYKSYN PARHAAT OSTOKSET 
Kodintekniikka Mattilasta Harjavallasta

Madison  Madison  
OnniOnni

Kodin

KIRAMIN KIRAMIN 
KYLPYTYNNYRITKYLPYTYNNYRIT
SYKSYN ERIKOISHINTAAN!SYKSYN ERIKOISHINTAAN!
Nopeat toimitukset!Nopeat toimitukset!

Kodintekniikka Mattila
Siltakatu 2, Harjavalta, puhelin 02 674 3400, www.teknisetmattila.fi

WINTER PACK
MONINKERTAINEN TESTIVOITTAJA!
SPORTSMAN 570 FOREST 4X4 EUT 
+ alkuperäinen pikakiinnitteinen 
   Lock&Ride Glacier Pro 152cm puskulevysarja
+ alkuperäinen pikakiinnitteisen Lock&Ride tuulilasi+ alkuperäinen pikakiinnitteisen Lock&Ride tuulilasi
+ alkuperäiset kahva-/peukalolämmittimet+ alkuperäiset kahva-/peukalolämmittimet

Pakettihintaan: 

9490,-
(sh 10 765€) + tk

Etusi arvoEtusi arvo
asennettuna: asennettuna: 

-1275,-
POLARIS MÖNKIJÄT POLARIS MÖNKIJÄT 

alk.  alk.  2990,-2990,-

Meiltä myös 
Joustorahoituksella!

Polariksen mönkijöistä 
SYYSRYMINÄHINTOJA!
Tule paikanpäälle ja heitetään 
kovat tarjoukset pöytään!

Kaikki esillä ja varastossa olevat 
POLKUPYÖRÄT POISTOHINNOIN!
esim. Madison Onni 
ovh 299,- NYT 150,-

Syyspoistoja! Syyspoistoja! Syyspoistoja!Syyspoistoja! Syyspoistoja! Syyspoistoja!
Vielä jäljellä muutama työnettävä Stiga- 
ruohonleikkuri! PIDÄ KIIRETTÄ!
Trimmerit, oksasilppurit, pensasleikkurit 
ym. ym. myydään alle ”torihinnan”!

Vielä jäljellä muutama 
SKOOTTERI 
ERIKOISHINTAAN!

Stiga leikkuritStiga leikkurit Loput skootteritLoput skootterit

Kahva-
lämmitys- 

sarja! 


