
Puintikausi alkoi
Satakunnassa, s. 2

Kesävarpaat kuntoon!
Tietoa jalkojen hoidosta, s. 7

Kipua vai nautintoa,
kysyy rouva Fox, s. 3

Hevosenkenkä 1, Pori, p. 044 505 0580

 Arkisin 8-17, la 9-14

Akku- ja työkaluasioissa palvelee
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OLEMME MUUTTANEET!OLEMME MUUTTANEET!
UUSI OSOITE:UUSI OSOITE:

HEVOSENKENKÄ 1,HEVOSENKENKÄ 1,
HARMAALINNAHARMAALINNA

POISTOERÄPOISTOERÄ
MP-AKKUJAMP-AKKUJA

HUIPPUEDULLISESTI!

Ammattikuskeista on jo pulaa!
Hanki meillä kuljettajan

perustason ammattipätevyys!
ALOITUSPAIKKOJA RAJOITETUSTI. 

Seuraava kurssi alkaa syksyllä!
Haku ja tiedustelut: Pekka Järvinen

050 522 5626 tai ajopisto@saunalahti.fi

www.ulvilanajo-opisto.fi 
Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymä

koulutuskeskus (Dnro. TRAFI/12353)

UUTTA UUTTA

Sisustusverhoomo
Wanhat Toolit
Anne Javanainen

Katariinankatu 1, 28100 Pori
gsm 040 534 1804

anne.javanainen@gmail.com
www.verhoomowanhatt oolit.fi  

Verhoilu - ompelu
sisustussuunnitt elu - kuljetuspalvelu

Lauttaranta 7, Ulvila  Puh. (02) 5388 484
ark. 10-18, la 9-15, su 11-15
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Ryhmät alkavat 2.9.

Uudet aikataulut nettisivuillamme

www.kramppacenter.fi 

KrämppäCenter, Peltotie 37, Ulvila, puh (02) 538 7705

Vanhakoivistontie 10, 28360 Pori
Ark. 7-21, la 7-18 ja su 12-18 R U O K A P O R I w
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RUOKAPORIN LAAJENNUS VALMISTUI!RUOKAPORIN LAAJENNUS VALMISTUI!

Tarjoukset voimassa Ruokaporissa to-su 29.8.-1.9.2013.

5500
2 rs

Atria
JAUHELIHA 9,5%
400 g (6,25 kg)

Yksittäin 4,19/rs

559090
kg

Candy King
IRTOMAKEISET

Lisäsimme yli 100 m 
hyllyjä ja laajensim-

me valikoimaa!
Tervetuloa 

tutustumaan!

SUPERPÄIVÄT ALKAA TORSTAINASUPERPÄIVÄT ALKAA TORSTAINA
HUIMILLA TARJOUKSILLA!HUIMILLA TARJOUKSILLA!

Tykkää meistä, niin voit seurata 
päivittäin tiedotteitamme. adeJ

Eläincenter

www.jadecenter.fi 
Akselintie 1, Nakkila, 050 523 9328

enter.

Nytkannattaa tulla 
kauempaakin!

Nyt Nyt myydään myydään 
kaikki tyhjäksi!kaikki tyhjäksi!

Tyhjennysmyynti alkaa 2.9.
Tarvikkeita jopa puoleen hintaan! 

12 / keskiviikko 28.8.2013
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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TAPAHTUMIA

Painos: n. 26 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Nakkilan, 
Kiukaisten, 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
tai 050 401 4784
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 ja 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.

11.9. 2013
25.9. 2013
9.10. 2013
23.10. 2013

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sat-
tuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksen hintaan.

6.11. 2013
20.11. 2013
4.12. 2013
18.12.2013

Krista L, 2013

”Uhkapeli on Suomessa yhä useammalle
vakava ongelma.”
Varpusetkin pelaavat pesistä!

* Pirkankatu 5
(Huovintori) 29200 Harjavalta

* ArkArk. 9-17 la 9-14 * 044 727 1001

Tutustu verkkokauppaamme
osoitteessa: minnamarja.fi 

Syyskankaita saapunut!Syyskankaita saapunut!
Tule tutustumaan!Tule tutustumaan!

KuvanKuvan
verhokangasverhokangas

16,60/16,60/mm
Edullinen verho-
ompelu palvelu!

TIPUTELLEN

Satakunnan pelloilla vil-
jan puinti alkoi kauniis-
sa kesä säässä, satonäky-
mät ovat viimevuotista 
paremmat ja kosteuspro-
sentti on vähäinen.  Nak-
kilassa, entisissä Eho-
koneen halleissa on jo 
muutaman vuoden ajan 
toiminut 20 metallimies-
tä työllistävä Sampo-
Components Oy, joka 
tekee  leikkuupuimurei-
hin runkokehikon, vilja-
säiliön ja muita isompia 
osia, työt on saatu nyt 
aika paljon ympärivuo-
tisiksi, kun puimurivien-
tiä ulkomaille on  paljon, 

tänä vuonnakin valmis-
tusmäärät on siinä 1000 
puimuria. Nakkilassa on 
laserleikkuukone, sär-
mäyskone ja suojakaa-
su-hitsauskoneet, mit-
kä mahdollistavat osien 
valmistuksen 100 %:sti
saman katon alla teh-
dyksi, kertoo työnjoh-
taja Marko Tienhaara.  
Myös metsäkoneiden 
osavalmistus on siirty-
nyt Porista Nakkilaan, 
mikä täydentää työmää-
riä, Sampo-Components 
Oy:n Porin yksikkö työl-
listää 60 koneistajaa Po-
rissa. Elokuussa luovu-

tettiin yrityksen 500:s 
Harvesteri, malli 1066, 
tilaaja oli Wieslaw Ra-
domski Puolasta.

Sampo-Rosenlew 

Sampo-Rosenlew Oy 
on maatalouskoneita 
valmistava perheyri-
tys, jonka kotipaikka 
sijaitsee Porissa. Yh-
tiö suunnittelee ja val-
mistaa korkealuokkai-
sia leikkuupuimureita 
ja metsäkoneita. Sam-
po-Rosenlew Oy on pe-
rustettu vuonna 1991. 
Leikkuupuimurival-

mistus Porissa alkoi jo 
vuonna 1957. Tuotteita 
myydään tällä hetkellä 
noin 50 maahan. Yhtiön 
keskeisiä markkinoita 
ovat Pohjoismaat, Poh-
jois-Afrikka, Ukraina, 
Azerbaidžan ja Valko-
Venäjä.

Sampo-Rosen lew-
konsernin muodostaa 
emoyhtiö Sampo-Ro-
senlew Oy:n lisäksi Jy-
väskylässä toimiva Sam-
po Hydraulics Oy. Se 
valmistaa maailman-
laajuiseen myyntiin 
korkealaatuisia, kone-
valmistajien arvostamia 
hydrauliikkamoottoreita 
sekä rotaattoreita. Sam-
po-Components Oy, joka 
on Sampo-Rosenlewin 
tytäryhtiö, on perustet-
tu vuonna 2005. Yritys 
valmistaa metalliraken-
teita sekä komponentte-
ja metalliteollisuudelle. 
Sampo - Componentsin 
toimipaikka ja tuotanto 
sijaitsevat Nakkilassa.

Konsernin palveluk-
sessa on noin 550 hen-
kilöä ja liikevaihto 84 
miljoonaa euroa.  Vuon-
na 2011 yhtiön osaomis-
tajaksi tuli 10 prosentin 
osuudella amerikkalai-
nen maailmanlaajuises-
ti toimiva AGCO, joka 

Puinti kausi alkoi
valmistaa maatalousko-
neita. 

Sampo-Rosenlew aloit-
taa yhteistyön maa- ja 
metsäkoneiden jättival-
mistajan Deere & Com-
panyn. John Deere alkaa 
myydä Sampo-Rosenle-
win leikkuupuimureita 
Länsi-Eurooppaan. Ky-
seessä on jälleenmyyntiä 
ja markkinointia käsitte-
levä sopimus, ei omistus-
suhteiden muutos.

Uuden yhteistyön 
myötä Sampo-Rosenlew 
ostaa aiemmin toisel-
le yhteistyökumppanil-
leen Agcolle myymänsä 
10 prosentin osakeosuu-
den, mutta säilyttää Ag-
con silti edelleen toisena 
merkittävänä yhteistyö-
kumppaninaan.  Agcon 
avulla Sampo-Rosenlew 
tähtää jatkossa Pohjois-
maiden markkinoille.

Uutena palveluna Elo-
kuusta alkaen puinti-
kautena on tullut  Sam-
po-Rosenlew puimurien 
omistajille varaosien 
toimittaminen puimu-
reihin läpi vuorokauden. 
Puimureiden markkina-
osuus Suomessa heiluu 
siinä 50 prosentissa vuo-
sittain.

J Virtanen

Nakkilan Soinilan pyhäkouluun etsitään jäseniä 60 vuoden 
takaa. Oletko kuvassa tai tunnetko heistä jonkun?
Soita tietosi puhelin: 0500 597 259

Harjavalta
RIIKKA PALONEN – 
50 VUOTTA POISSA 
KARTALTA 
19.5.2013-29.9.2013Emil 
Cedercreutzin museo. 

KADONNEET – LÖY-
DETYT: KAISA KUR-
RU RETROSPEKTIIVI 
19.5.2013-29.9.2013 
Emil Cedercreutzin mu-
seo.

Satasoitto 2013: Elä-
mälle!
31.8.2013 klo 19.30 Har-
javallan kirkko. Festivaalin 
päätöskonsertti on oodi 
ilolle ja elämälle. 

Kokemäki

Satasoitto 2013: Sibe-
liuksen helmiä
30.8.2013 klo 19 Koke-
mäen Vanha Yhteiskoulu. 
Suomalaisen musiikin ja 
suomalaisen identiteetin 
juhlaa.

16-v. cruising Kokemäki
31.8.2013 klo 18 Tok-
mannin piha. Jenkkiauto-
jen kokoontuminen. 

Puhtaus puhututtaa, In-
nostu oppimaan -messu-
tapahtuma
5.9.2013 klo 12 Sataedu 

Kokemäki. Puhdistuspalve-
lu- ja ravintola-alan tapah-
tuma. Luennoitsijana puh-
tausalan asiantuntija Tuula 
Suontamo.

Vesiliikuntapäivä lapsille 
ja aikuisille 
7.9.2013 klo 10 Kokemäen 
uimahalli. Tule reippaile-
maan ja tutustumaan veden 
monipuolisiin mahdolli-
suuksiin! 

Luvia

Laitakarin tanssilava
31.8.2013 klo 20 Laitaka-
rin lava. Ari-Pekka Lukka ja 
Veto&Naula.

LuviGym avajaiset
8.9.2013 klo 12 Jäähal-
li. Paikalla liikunta-alan 
ammattilaisia kertomassa 
kuntosaliharjoittelusta ja 
opastamassa laitteisiin.

Nakkila

ILMAINEN KuntoTanssi 
& Fit
2.9.2013 klo 18.45 Rus-
kilan koulu. Matalan kyn-
nyksen tanssitunti lihas-
kunnolla! Kaiken ikäisille, 
kokoisille, kuntoisille! Tei-
neistä Eläkeläisiin!

Nakkilan Viren syyskausi 

käynnistyy 
5.9.2013 klo 17.30 Nakki-
lan liikuntahalli.
- Liikuntaleikkikoulu 4-5 
vuotiaille Torstaisin klo 17

4. NAHKIAISJUOKSU 
JA NAKKILA KIERROS
8.9.2013 klo 12 Nakkilan 
liikuntakeskus. Yhteisläh-
tö. Nakkila-kierros ilman 
aikaa klo 11

Pori

Syrjäytetyt nuoret - miksi 
ja miten?
28.8.2013 klo 17.30 Sa-
takunnan yhteisökeskus. 
Sivistystoimentarkastaja 
Erik Häggman/Varsinais-
Suomen ELY-keskus puhuu 
aiheesta Syrjäytetyt nuoret - 
miksi ja miten?

ROAST! Liigagrillissä Po-
rin Ässät!
30.8.2013 klo 20 Prome-
nadisali. ROAST! Liigagril-
lissä Porin Ässät! Stand up 
-koomikoiden roast-kunni-
oitus Suomen Mestarille!

Latinalaistanssin teema-
päivä
1.9.2013 klo 15 Oikkari. 
Tanssii Tähtien kanssa - 
kisasta tuttu Janne Talas-
ma ja hänen kuubalainen 
vaimonsa Yusleyby Stoker 

Fernandez. 

Huvilat ja huvilaelämän 
värikkäät vaiheet osana 
Yyterin ja Pihlavan kult-
tuurihistoriaa
2.9.2013 klo 17.30  Ro-
senlew-museo. Luentoilta. 
Taiteen maisteri Cecilia 
Rosenlew: 

Ilmainen Latinobic 13+
3.9.2013 klo 17.00 Tanssi-
taivaan Sali. Latinobic on 
seuratanssin ammattilaisten 
kehittämä tanssiliikunta-
muoto, jossa liikutaan kou-
lutetun ohjaajan johdolla.

Keliakia-aiheinen satutunti
3.9.2013 klo 18 Satakun-
nan yhteisökeskus. Kelia-
kiaviikko: kun lapsella on 
keliakia. Aihetta käsittelevä 
satutunti. Tilaisuudessa saa 
myös tietoa keliakiasta.

Ilmainen KuntoTanssi 
& Fit
3.9.2013 klo 19 Tanssitai-
vaan UUSI Sali. Matalan 
kynnyksen tanssitunti lihas-
kunnolla! Kaiken ikäisille, 
kokoisille, kuntoisille! Tei-
neistä Eläkeläisiin!

Kirjailijavierailu.
4.9.2013 klo 18:00 - 19:00 
Porin pääkirjaston aikuisten 
osasto. Porilaissyntyinen 

Sirkka Aura kertoo New 
York-sarjansa uudesta ro-
maanista Amerikan aika.
Aikaa Saima-tädin talossa
6.9.2013 klo 11 Sata-
kunnan Museon Kamari. 
Näyttely lapsille ja aikui-
sille työstä ja leikistä Porin 
V-osan lastentarhatalossa.

Yökonsertti 
6.9.2013 klo 21 Keski-
Porin kirkko. Syyskuun 
perinteinen Yökonsertti 
rakentuu suositun yösoi-
ton ja serenadin ympäril-
le. Solistiksi nousee oma 
konserttimestarimme Ion 
Buinovschi.

Arkeologinen luontoret-
ki Yyteriin ja Reposaa-
reen 
7.9.2013 klo 9-16 Pori/
Yyteri ja Reposaari. Valta-
kunnallisella ympäristövii-
kolla retkeillään Yyteris-
sä, sen ympäristössä sekä 
Reposaaressa.

Ulvila

Korjausneuvontapäivä 
Ratavartijan talolla 
7.9.2013 klo 11 Ratavar-
tijan talo, Friitalantie 15. 
Järj. Satakunnan Museo/
Rakennuskulttuuritalo 
Toivo. Tarkemmat tiedot, 
ks. nettisivut. 

Nooralotta Neziri juok-
si uuden Suomen en-
nätyksen 100 metrin 
aitojen MM-välierissä 
Moskovassa. Hän juok-
si erässään kuudenneksi 
ajalla 13,04. Entinen SE 
parani kuusi sadasosaa. 
Erän voittajaksi juok-
si Yhdysvaltain Brian-
na Rollins ajalla 12,55. 
Nooralotta Nezirin aika 
ei riittänyt MM-fi naa-
liin.

Tero Pitkämäki heit-
ti uskomattoman sarjan 
ylittäen joka heitollaan 
80 metriä. Hän jäi ho-

peasta vain kymmenen 
sentin päähän. Vitez-
lav Veselyn avauskaar-
ta 87,17 hän ei pystynyt 
kuitenkaan ohittamaan. 
Pronssille sijoittui Venä-
jän Dimitri Tarabin, jon-
ka mitali varmistui vii-
meisellä heitolla. Antti 
Ruuskanen löysi heit-
tonsa jollain tapaa vasta 
viimeisellä kierroksella 
ollen lopulta 81,44-met-
risellä kuudes. 

MM-kisat eivät  koko-
naisuudessaan suoma-
laisilta tällä kertaa men-
neet kovin hyvin.

Nezirille Suomen ennätys ja 
Pitkämäelle mitalli

Ulvilan keskiaikaiset Hansamarkkinat.

Ponien kuninkuusraveissa Porissa riitti menoa ja meininkiä.

Puimurit ovat ilmestyneet pelloille. Kuvan Sampo Rosenlewin puimuri kulkee kohti Sampo-
Components Oy:n tehdashalleja Nakkilassa.
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HAUTAKIVET

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

YM. KIVIALAN TYÖT
SUORAAN
KIVIVEISTÄMÖLTÄ
KYLÄSAARESTA

Toriparlamentti kokoontuu
Nakkilan torilla 10-11

Bestsellerin ilmestymispäivinä.
Tule parantamaan maailmaa ja 

juomaan hyvät pullakahvit. 

KALAKAUPPIAS
Ke Nakkilan Torilla 8-11.30

To Kokemäellä Amalian edessä 9-12
Mäkinen Esa, puh. 0500 954 367
TERVETULOA KAUPOILLE!

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

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

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

Raskaankaluston korjaukset
Puhelin (02) 674 6309, 0400 724 167

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

PUHALLUSVILLAN MYYNTIÄ
JA ASENNUSTYÖTÄ 

Kaikkea rakennusurakointia, myös tuntityönä!

T:MI JURI HEIN, Nakkila

Puh: 050-5719408

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.

0500 597 259/
COVIRE OY

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

sataeuro@jippii.fi 

€

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistot

Viestintä, mainonta

**********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 Meillä PALVELLAAN -palstalla: 
1 palsta x30mm: 35€, 1x20 mm: 25€
2x30 mm: 60€, Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%. 

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT

 www.

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

Bestseller-
näköislehti:

www.best1.fi

MYYDÄÄN PUOLUKKAA
5 KG:n LAATIKOISSA
Puh:  0500 597 259 

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

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

Ruskamatka13.-21.9.Ruskamatka13.-21.9.
Enontekiön Hettaan!Enontekiön Hettaan!

Hinta 580,-/hlö Hinta 580,-/hlö 
Sis. matkat, majoitus Hotelli Jussantupa 2hlö/huone, 

puolihoito (aamiainen, päivän eväät, päivällinen), 
ainakin 1 kokopäiväretki, paluumatkan lounas

www.valtaliikenne.com

KÄDENTAITOMESSUT SEINÄJOELLA 5.10.2013
58,-/hlö sis. matkat, kahvi+pulla meno-

matkalla, lounas sekä messuliput
OSTOSMATKA TALLINNAAN 18.-20.10.2013
220,-/hlö sis. majoitus Hotelli Tallink Spa 2hlö/huone.

ENSILUMET SAARISELÄLLÄ viikolla 48

NAKKILASSA MYYNNISSÄ
Kodin irtaimistoa ym. tavaraa
Lisätietoja: 050 528 4343

Klikkaa
best1.fi

Ammattitaitoinen
Hirsityöntekijä vapaana 
Monen vuoden työkokemuksen hirsitöistä omaava 

henkilö on vapaana palvelukseenne.

Ottanette yhteyttä  Puh: 050 571 9408

Työnäytteitä!Työnäytteitä!

Punaisen rahakukkaron omistaja?
Harjavallan Lidlistä asiakas löysi 8.8.2013 punaisen naisten kuk-
karon, löytäjä otti yhteyttä henkilökuntaan ja pienen ajan kuluttua 
kaupan vastaava naistyöntekijä tuli hakemaan kukkaron pois. 
Useista pyynnöistä huolimatta kaupan edustajat eivät ole selvittä-
neet kukkaron löytäjälle, onko omistajaa löytynyt. Kukkaron omis-
taja, voisitteko ottaa yhteyttä löytäjään, puhelin 044 537 3296.

Kipua vai nautinto 
vai molempia
Mistä se ihminen elää, ki-
vusta vai nautinnosta. Mis-
tä ihmeestä kumpuaa suun-
naton onnistumisen tunne 
ja onni. Siitäkö, että kaik-
ki asiat ovat tullet minul-
le kuin Manulle illallinen. 
Vaiko siitä, että olen hem-
motellut itseäni viikkotol-
kulla. Nautiskellut kuo-
huviiniä kylpytynnyrissä, 
syöpötellyt, shoppaillut, 
käynyt kasvohoidossa, 
manikyyrissä, intialaises-
sa päähieronnassa ja vielä 
viimeiseksi henkilökohtai-
sessa stailauksessa. Kyl-
lä nämä asiat saavat rouva 
Foxin tuntemaan tyytyväi-
syyttä ehdottomasti het-
keksi. Nämä kaikki ovat 
palkintoja kivusta. Nautin-
toa ei nimittäin ole jos ei ole 
kipua. Ilman kipua nautin-
to muuttuu arkipäiväiseksi 
moskaksi. Miettikää urhei-
lija joka kamppailee itsen-
sä kanssa. Elämä on verta, 

hikeä, tuskaa ja todellista 
kipua, kaiken pois anta-
vaa. Ei kuulkaa makoilla 
kylpytynnyrissä eikä syö-
pötellä juopottelusta puhu-
mattakaan. Kuitenkin kai-
ken tämän tuskan kruunaa 
täydellinen onnistuminen. 
Miltä tuntuu seisoa korok-
keella kultamitali kaulassa 
kaiken tämän jälkeen. Sitä 
tunnetta ei voi selittä, kos-
ka se on niin huikea ja se 
korvaa kaiken kivun. Se on 
palkka kivusta. Minä olen 
hyvä. Se tunne on täydel-
listä onnea ja onnistumis-
ta ja onnistuminen ruokkii 
aina lisäonnistumisia. Nyt 
on aika palkkiolle eli nau-
tinnolle. Voimmeko kuvi-
tella miltä maistuu kuo-
huviini kylpytynnyrissä 
ihmiselle joka on vuoden 
elänyt sen alla. Pienestä 
kasvaa suuri. 

Nyky-yhteiskunnassa 
törmää liian usein valitta-

misen ääniin. Minulla pitäi-
si olla sitä ja vähän tätä ja 
mikään ei riitä. Vastoinkäy-
miset kaatavat meidät ma-
sennuksen pyörään. Rouva 
fox kysyykin , että missä on 
suomalainen sisu ja Niska-
vaaran käsi joka kouraisee 
maata, maata mikä meidät 
pitää järjissään. Vastoin-
käymiset ja niistä selviämi-
nen tuovat sen aidon ilon 
elämämme. Voimme seisoa 
korokkeella ja kokea voi-
ton. Tekeminen on se ai-
noa asia jolla onnen saam-
me. Siis toimikaamme ja 
tehkäämme, käyttäkäämme 
niitä ominaisuuksia itses-
sämme, jota lahjaksi olem-
me saaneet ja vielä muiden 
hyväksi. Näin kipu muuttuu 
nautinnoksi ja onni astuu 
elämääsi.

Terveisin

Rouva Fox

Nakkilan säästöohjelma 
palautetaan uudelleen val-
misteluun.

Kunnanvaltuusto päätti 
kokouksessaan vaatia Jari 
Myllykosken (vas.) ehdo-
tuksesta ohjelmaan lisä-
selvityksiä. Myllykosken 
mukaan säästölistoihin 
tarvitaan lisää konkreet-
tisia ohjeita ja tietoa kus-
tannusvaikutuksista. Asi-
asta käytiin äänestys, 
jolloin ehdotus sai 17 
ääntä ja asian käsittelyä 
puolsivat 10 valtuutettua. 
Kunnanvaltuusto ei hy-
väksynyt säästöohjelmaa, 
sillä sitä pidettiin liian 
epämääräisenä. Kysees-
sä olisi ollut kahden ky-
läkoulun, Kukonharjan ja 
Tattaran, sekä uima-keila-
hallin lopettaminen. Nak-
kila yrittää etsiä säästöjä, 
koska kunnan taloustilan-
ne on heikentynyt.

Nakkilan 
säästöohjelma 
palautettiin 
valmisteluun
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Soitathan ennen
kun tulet!
COVIRE OY, NAKKILA
Tattarantie 42:
Puh. 0500 597 259

OSTETAAN PUOLUKOITA JA
MUITA METSÄMARJOJA PÄIVÄN HINTAAN

Jartin Jurinat

Biolan Ekomestari

T:mi Mikko
Mäntysaari

MYYN  SUUNNITTELEN  ASENNAN 

JÄTEVESIJÄRJESTELMIÄ
vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin
Tuotemerkkeinä mm. BIOLAN ja FANN

Käyn veloituksetta kartoittamassa
jätevesiratkaisun tarpeen kiinteistöillänne

TOIMITAN MYÖS

BIOLANIN
muita pihan, 
puutarhan ja 
ekoasumisen 

tuotteita

Myös  KAIVUUTYÖT  KONEURAKOINNIT  KULJETUKSET
TUTUSTU PALVELUIHIN OSOITTEESSA
www.pihatyöt.com tai soita 050 345 2687

Sata-Puu
Pyykkialhonkatu 2, Harjavalta
Avoinna ma-pe 7-16.30, p. 674 3055

NYT LOPUT KESTOPUUT NYT LOPUT KESTOPUUT 
SYYSHINNOIN!SYYSHINNOIN!
Esim. 28x95 ruskea, uritettu, 
täyssärmäinen . . . . . 1,29/jm

Varastossamme kattava 
valikoima ET-listoja
www.etlistat.fi

VUOKRATAAN KYLPYTYNNYRIVUOKRATAAN KYLPYTYNNYRI
80€ / vrk80€ / vrk
150€ / vkl150€ / vkl
0500 427 9300500 427 930

Ajon aika-ajot olleet 
vuoristorataa
”Prätkäll alettu men 
ranska ympäri”

Suuret ikäluokat 
haluavat vanheta 
kotona
”Kyll mä haluun van-
heta känniss ja mat-
koill”

Pettääkö kokoomus 
Lapin matkailuyrit-
täjät?
”Se o pettäny jo kaikk 
muut yrittäjä”

300 euroa kuussa 
auttaisi
”Mihi se ny autta, 
vuorokausi ni se o 
lopp”

Vanha ja uusi mies 
yhdistyvät Arhinmä-
essä
”Vois sano ett, siin 
yhdisty sateenkaar ja 
reikka”

Sipilä ja Katainen 
löysivät yhteisen 
sävelen melkein kai-
kesta
”Taitavat oll soittaji, 
kump soitta ensiviulu”

Obama taistelee koiri-
en rotusyrjintää vas-
taan
”Taistelis ny ens ihmis-
tenki  syrjinnäst”

Voiko juntti hurahtaa 
balettiin?
”Kyll o harvinaist, ko 
juntt hurahta”

Haluatko eroon kuor-
sauksesta - ryhdy lau-
lamaan!
”Kyll kaikk varma halu, 
mutt kyll siin naapuriki 
herä ko yöl alka laula”

Varma myy Talvivaa-
raa rajulla tahdilla
”Kyll o aikaki rajust 
myyr varmast”

Mikä viikonpäivä 
olet? Testaa itsesi!
”Varma loppuviikost jok 
pyhäpäiv”

Juha Sipilän käsissä 
laastareita ”Vedin räl-
läkällä sormeen”
”Antas vaa metallimies-
te rälläköir”

Kalli ei kaunistele
”Taita ol kome jo muu-
tenk”

Kokemäellä tärkke-
lysperunaa jalostava 
Finnamyl Oy haluaa 
kasvattaa tuotteidensa 
vientiä kotimaan mark-
kinoiden rinnalle. Ko-
kemäellä uskotaan, että 
kiisseliainestuotteet 
kiinnostavat venäläis-
tä kuluttajaa. Viennissä 
halutaan jalansijaa teol-
lisuuden lisäksi myös 
kuluttajamarkkinoil-
ta. Finnamyl on tehnyt 
aiemmin vientiyhteis-
työtä Raisio Yhtymän 
kanssa.

Finnamyl on pääasi-
assa toimittanut Venä-
jälle 25 kilon säkeissä 
teollisuustuotteita, mut-
ta toimitusjohtaja Ossi 
Paakki sanoo, että kiis-
seliainekset voisi olla 
ihan mielenkiintoinen 
tuote myös kuluttaja-
markkinoilla. Hänen 
mukaansa kiisseli-sana-
kin on tullut meille Ve-
näjältä.

Käyntikaudella Ko-
kemäen perunatehtaal-
la käsitellään runsaat 

miljoona kiloa perunaa 
vuorokaudessa ja sinne 
tuodaan päivittäin noin 
sata rekkakuormaa tärk-
kelysperunaa.

Tärkkelysperuna on 
Paakin mukaan koenos-
tojen perusteella laadul-
taan tänä syksynä huo-
mattavasti viime vuotta 
parempaa.

- Mukavalta näyttää. 
Perunan tärkkelyspitoi-
suus on noussut elokuun 
aurinkoisen sään ansios-
ta, sanoo toimitusjohtaja 
Paakki.

Tärkkelysperuna kas-
vaa pääosin Satakunnan 
ja Etelä-Pohjanmaan 
pelloilla.

Kokemäellä valmiste-
taan, pakataan ja myy-
dään  perunatärkkelystä 
ja elintarvikkeita kaupan 
keskusliikkeille sekä 
elintarviketeollisuudel-
le.  Myös osa Kokemä-
en tuotannosta myydään 
paperiteollisuuden tar-
peisiin.

Lähde:  Yle Satakunta

Kokemäen perunatehtaalta 
kiisseliaineksia Venäjälle

Ministeri Arhinmäki

Vasemmistoliiton Puheenjohtaja, Ministeri 
Paavo Arhinmäki liputti Moskovan MM-ki-
soissa Venäjän homopropagandalakia vastaan.  
Viesti oli näkyvä ja selvä. Venäjän parlamen-
tin kesäkuussa hyväksymä laki, joka ”kieltää 
homoseksuaalisuuden edistämisen” ei mielly-
tä suomalaisministeriä.

Urheilukisoissa tärkeintä on urheilu, mutta 
tärkeää on myös nostaa esiin muita teemoja, 
kertoi Arhinmäki.  Venäjän sisäministeriö ei 
aio höllentää kiisteltyä homopropagandala-
kiaan Sotshin olympialaisten ajaksi. Ministe-
ri Mutko on todennut puolestaan jo aiemmin, 
että säädetty laki koskee yhtä lailla vieraile-
via urheilijoita, tiedotusvälineitä kuin Venäjän 
kansalaisia.

Suomalaisen ministerin pitäisi ymmärtää, 
miten toimia maailmalla. 70 % Suomalaisista 
paheksuu ministerin tekemisiä.

Kreikka

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhin-
mäki perää keskustelua siitä, pitäisikö Krei-
kan ensimmäinen tukipaketti antaa anteeksi. 

Arhinmäen mielestä Kreikan ensimmäinen 
tukipaketti oli epäonnistunut. Siinä ei ollut si-
joittajavastuuta, ja tavalliset kreikkalaiset on 
ajettu ahtaalle, hän kuvailee Kreikan tilannet-
ta inhimillisesti kestämättömäksi.

Suomalaisista 75 % on sitä mieltä, että Krei-
kan on hoidettava velvollisuutensa, mutta mi-
nisterille on tärkeämpää hoitaa muiden mai-
den asioita, unohtaessaan kotimaan ihmiset. 

Ministerin käyttäytyminen on muutenkin 
ala-arvoista, hän haukkuu esiintyviä taiteili-
joita, vaikka hänen pitäisi kannustaa heitä, ei-
vät kaikki suomalaisetkaan pidä oopperasta.

Ruotsin kieli 
vapaa-ehtoiseksi

Kansalaisaloite ruotsin kielen opiskelun 
muuttamisesta vapaavalintaiseksi on etene-
mässä eduskuntaan syksyn aikana. Talous-
tutkimuksen tekemän kyselyn mukaan 63 
prosenttia suomalaisista haluaisi luopua pa-
kollisesta ruotsin pänttäämisestä. 29 prosent-
tia pitäisi ruotsin aseman kouluissa ennallaan.

Se kertoo ainakin siitä, että tämä kansalais-
aloite pakkoruotsin poistamiseksi kouluista 
on tarpeellinen ja sillä on kansan enemmistön 
kannatus, eikä tulos ole yllätys.

Kyselyssä selkeimmin ruotsin vapaavalin-
taisuutta oppiaineena kannattivat perussuo-
malaisten äänestäjät (76 prosenttia) ja SDP:n 
kannattajat (73 prosenttia).

SDP:ssä äänestäjien ja puoluejohdon kan-
nat menevät ristiin, sillä puheenjohtaja Jutta 
Urpilaisen mielestä ruotsia on jokaisen syytä 
opiskella. Siihen rinnalle pitäisi hakea erityi-
sesti Itä-Suomeen mahdollisuuksia kokeilla 
nykyistä laajempaa venäjän kielen opiskelu-
tarjontaa.

Kyselyssä kaikki RKP:tä kannattaneet halu-
sivat säilyttää kouluruotsin aseman nykyisel-
lään, onhan se heille tärkeää, mutta heitä on 
vähän, 4 prosenttia kansasta.

Keskustan puheenjohtaja Sipilä ehdotti ko-
keiltavaksi ruotsin kielen opiskelua vapaava-
lintaisena itä-suomessa, mielestäni se pitäisi 
ottaa käyttöön koko suomen alueella.

J Virtanen

www.best1.fi
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Sinun
paikkasi?
Vain 25€/kk

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

0456 732 373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

Sat-Electric Oy
 p. (02) 54 64 084, 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

Kiviainekset puh. 020 447 6420
Valmisbetonia puh. 020 447 6460 

Ammattimies säästää kustannuksissa!

Ahokannas Oy
0500 124 420

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079
* LVI-myymälä

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

RAKENNUSTYÖT
Jms-Kaivuu
Puhelin 044 2950787 
www.jms-kaivuu.fi 

Remontti Jasa
Kaikki kodin remontit
Pentinkuja 2
28400 Ulvila
0400 807 332
www.remonttijasa.fi

vesieristys-
sertifikaatti

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

rami.salo@netti.fi 

Porin parveke- 
ja terassilasitus

Asennuspalvelu Jukka Halme
p. 0400 324 857

RemonttipalveluRemonttipalvelu

R. Rantala KyR. Rantala Ky
SISÄ- JA ULKOREMONTIT

AITOJEN TEOT YM.
045 848 3882045 848 3882

risto.rantala58@gmail.com Rakentajan palstan 
kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€. 
2 palstaa x30 mm: 60€. 
Hintoihin lisät. alv 24%. 

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

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus-  
ja remonttityöt

Ami Granö 0400 590 295
Kaijalantie 16 amig@kolumbus.fi
28300 Pori 2376238-2

y

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

a)a)
kkio)kioiio))
)))
ki )kki ))

Ilmoita jakeluhäiriöstä
NAKKILAN ALUE:
- Häiriöt keskiviikon ja viikonlopun ilmaisjakeluissa, 
puh. 0500 597 259 tai turist.fi @hotmail.com

HARJAVALTA, ULVILA, KIUKAINEN
- Häiriöt Bestseller-lehden jakelussa, 
puh. 0500 597 259 tai turist.fi @hotmail.com

Muutenkin voi ottaa yhteyttä, rakennamme yhteistyössä 
verkostoamme. Kaikki Bestseller-lehdet  ovat näkyvissä 
netissä, ilman maksua: www.best1.fi  

Stormälön MökkikyläStormälön Mökkikylä
Varaus: 044 2941 760 tai jennyjoha@gmail.comVaraus: 044 2941 760 tai jennyjoha@gmail.com

www.tapanijohansson.fi www.tapanijohansson.fi 

Stormälön Mökkikylä
Varaus: 044 2941 760 tai jennyjoha@gmail.com

www.tapanijohansson.fi 

7 viihtyisää ja hyvin varustettua, ympäri vuoden asuttavaa
mökkiä Saaristomeren rannalla. Hyvät kalavedet, tie perille.

Rannassa laituri ja lähellä laskupaikka.

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

Monimerkki- 
korjaamo
kaikille merkeille

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

Autofit-huollossa saat autollesi huoltokirjan suosittelemat  
määräaikaishuollot edulliseen hintaan! 
Huollot suoritetaan valmistajan merkkikohtaisen huolto-ohjelman mukaisesti  
ja saat huoltokirjaasi merkinnän suoritetuista toimenpiteistä, joten valmistajan 
takuu autollesi säilyy.

Markkinajohtaja Saksassa 2011!

Muista huollattaa
ilmastointilaitteesi
2 vuoden välein!

Uutena palveluna
meiltä nyt myös:

Askarteluliike

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

Avoinna
ma-pe 10 -17

la 10 -14

 Askarteluliike  Vitriini

on muuttanut
uusiin tiloihin

Eteläpuisto 17 D
Tervetuloa tutustumaan!
Liikkeen edessä hyvät pysäköintipaikat!
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WWW.NIKLAAMORAUTIO.FI

KAIPAAKO AUTOSI 
ENTISÖINTIÄ?

60 vuoden kokemuksella
• Kromaus
• Niklaus
• Kuparointi
• Kultaus
• Sinkitys
• Keltapassivointi

• Mustapassivointi 
• Antiikkipatina 
• sekä erillinen 

hiomo ja hiontaan, 
sekä kiilloitukseen 
kuuluvat palvelut.

Voimakatu 17, 20520 Turku 

(Itäharjun teollisuusalue) 
Avoinna: 
ma-to 07-15.30, pe 09-14.00 
Puh: 02-2370354 
myynti@niklaamorautio.fi 

TervetuloaTervetuloa
TUULETTUMAANTUULETTUMAAN
Järilänvuoren karting-radalle
Polttariporukat, yritykset ja yksityiset.
Lapsillakin on mahdollisuus kokeilla.

Mikroautojen 
vuokrausta!

Vuokrahinnat ja tiedustelut:

www.kokefkk.com
tai puh. 045 133 1664

Rata avoinna ma-la 9-21, su 12-21
Järilänvuorentie 239, 32800 Kokemäki

ENNAKKOMARKKINOINNISSA 
As Oy Miharinrivi, Miharintie 11, Lappi

3 H+K+S+KHH, 80,5 m2   VH 191.600 €
2 H+K+S+KHH, 66,4 m2   VH 162.700 €
LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
Rakennus Lappi Oy
0400 128 744
info@rakennuslappi.fi 

• Rauhalliselle paikalle Lapin keskustaan on 
tulossa laadukkaita rivitaloasuntoja

• Kaikki keskustan palvelut, koulu ja päiväkoti 
ovat lähellä

• Jokaisessa huoneistossa on takkavaraus ja 
varaava lattialämmitys 

• Joka huoneistossa koneellinen ilmanvaihto ja 
lämmön talteenotto

• Kaikkiin asuntoihin kuuluu oma autokatospaikka 
ja varasto

• Varaa omasi ja saat vaikuttaa asuntosi sisustukseen
• Huoneistoihin kohdistuu 50 % yhtiölainaosuus

Toimi heti!

Osa asunnoista

on jo varattu!

Totta vai 
tarua?

Mainoksia 
vällyihin
Britannian konserva-
tiivipuolue kerää rahaa 
vaalikassaansa myy-
mällä yrityksille ja lob-
bareille pääsyä pää-
ministerin ja muiden 
huippupoliitikkojen nä-
kyville puoluekokouk-
sessa. The Independent 
-sanomalehden mukaan 
pääministeri David Ca-
meronin sänkyyn saa 
mainoslehtisen maksa-
malla puolueen kassaan 
1 750 puntaa eli noin 
2 050 euroa. Samalla 
hinnalla mainosesitteen 
tai mainostuotteen saa 
myös jonkin toisen mi-
nisterin sängylle.

Mainospaikkoja myy-
dään myös muun muas-
sa puoluekokousedus-
tajien hotellihuoneiden 
avainkortteihin. Pääsy 
VIP-tilaan, jossa minis-
terit ja kansanedustajat 
oleskelevat, maksaa yli 
23 000 euroa. Maksua 
vastaan yritykset saavat 
logonsa esille kyseises-
sä oleskelutilassa. Oman 
mainoskojun puolueko-
koustilaan pystyttäville 
yrityksille luvataan yh-
teisvalokuva ministerei-
den kanssa.

Drive-in 
Prostituutio

Sveitsin Zürich on ra-
kennuttanut prostitu-
oiduille oman drive-
in-alueen. 1,6 milj. 
euron projektissa van-
halle teollisuusalueel-
le pystytettiin koppeja, 
joissa prostituoidut tar-
joavat palveluitaan. Asi-
akkaat opastetaan oike-
aan paikkaan punaisen 
sateenvarjon kuvalla va-
rustetuilla opasteilla.

Alue perustettiin, jotta 
katuprostituutiota pys-
tyttäisiin hillitsemään ja 
prostituoitujen sekä näi-
den asiakkaiden turval-
lisuus pystyttäisiin var-
mistamaan.

Asiakkaat saapuvat klo 
19-5 auki olevalle alueel-
le tarkastuspisteen kautta 
ja ajavat sitten rivissä päi-
vystävien prostituoitujen 
luo. Kopit on varustettu 
poliisin hälytysnapeilla 
mahdollisten ongelmati-
lanteiden varalta.

Seksin myyminen 
ei ole Sveitsissä rikos, 
mutta prostituoiduilta 
vaaditaan toimilupa ja 
heidän tulojaan verote-
taan.

Marimekko 
kopio?
Marimekon Isoisän puu-
tarha -kuosi muistuttaa 
maallikon silmään ereh-
dyttävästi englantilaisen 
kuvittaja-lastenkirjailija 
Pat Hutchinsin Rosie’s 
Walk -teoksen kuvituk-
sia. Molemmissa on sa-
maan naivistiseen tyy-
liin tehtyjä puukuvioita. 
Taideasiantuntijan mu-
kaan kyse ei kuitenkaan 
ole kopiosta.
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Kotikäynnit ja lahjakortitKotikäynnit ja lahjakortit

Teija NorrbackaTeija Norrbacka
Hyvinvointia jaloillesi
- terveyttä - hemmottelua - hyvinvointia

Jalkojenhoidon amts-hoitaja
Teija Norrbacka, Harjavalta

044 304 0767044 304 0767

Jalkojenhoito on 
tärkeää

Terveet hyvinvoivat ja 
kivuttomat jalat ovat 
tärkeä voimavara koko 
elämämme ajan. Jal-
katerä ja nilkka ovat 
ihmisen liikkumisen 
perusta. Jalkaterän alu-
een ongelmat aiheutta-
vat sairauspoissaoloja 
töistä useammin kuin 
luulemme. Monet jal-
katerän alueen rakenne-
muutokset vaikuttavat 
selkä- ja polvikipuihin 
ja usein kireä lihaksis-
to aiheuttaa kantapoh-
jan alueen kiputiloja. 
Jalkojenhoito ehkäisee 
erilaisten jalkaongel-
mien syntyä. Jos ongel-
mat ovat jo ajankohtai-
sia, on jalkojenhoidolla 
suurempi merkitys hoi-
tavana ja auttavana toi-
menpiteenä.

Ennaltaehkäisyä
Paksuuntuneet kyn-
net ovat harvoin sieni-
muutosten aiheuttamia 
ja kynsien ohentami-
nen pitää kynnen kas-
vun oikeassa suunnas-
sa. Jalkojenhoitaja osaa 
ohentaa kynnet oikein 
ja tutkia sekä ennalta-
ehkäistä erilaisia kyn-
siin liittyviä muutok-
sia. Sieni-infektiot on 
syytä hoitaa joko ap-
teekista vapaasti saata-
villa lääkehoidoilla tai 
käväisemällä lääkäris-
sä. Kynsisieni-infektio 
ei parane paikallishoi-
dolla vaan tabletti lää-
kekuurilla.

Milloin 
jalkahoitoon
Kaikki tarvitsevat sään-
nöllistä jalkahoitoa. On 
kuitenkin olemassa eri-
tyisryhmiä, joilla on 
muita suuremmat ris-
kitekijät. Esimerkiksi 
sellaiset jotka viettävät 
jalkojensa päällä hyvin 
suuren osan päivästä, 
työssä tai harrastuksis-
sa, heillä jalat joutuvat 
koville. Jo yksistään 
vääränlainen työkenkä 
tai lenkkitossu voi ai-
heuttaa suuret vaivat.

Yksi suuri erityisryh-
mä on erilaisia sairauksia 
sairastavat (esim. diabe-
tes, reuma, verisuonisai-
raudet, psoriasis), joille 
hyvällä jalkojenhoidolla 
ja säännöllisellä jalko-
jenhuollolla on erityisen 
suuri merkitys. Jos kuu-
lut johonkin edellä mai-
nittuun tai vastaavaan 
erityisryhmään, tulee si-
nun tarkkailla ja pitää ja-
loistasi erityisen hyvää 
huolta säännöllisesti.

Ajoissa aloitettu am-
mattihenkilön antama 
hoito estää ongelmien 
pahenemista, nopeut-
taa toipumista ja tulee 
usein edullisemmak-
si kuin vaikeutuneiden 
jalkojen hoito. Pahojen 
kovettumien ja halkeil-
leiden kantapäiden hoi-
to vaatii pitkän sitou-
tumisen, sillä niitä ei 
yhdellä hoidolla saada 
poistettua kokonaan.

Tarja Salmi

Hoitola Harjavallan Laguuni
Teollisuuskatu 24, Harjavalta

www.hoitolalaguuni.fi
044 705 5046

JalkahoitoaJalkahoitoa
JalkahoitotuotteetJalkahoitotuotteet

Jalkahoito lahjakortitJalkahoito lahjakortit
Jalkojenhoidon ammattitutkinnon 

suorittanut hoitaja Tarja Salmi

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

Hannele

www.sininenunelma.fi 

Piristystä syksyynPiristystä syksyyn
-kasvoille kuorinta ja naamio
-jaloille ja käsille kuorinta ja voide

hoidon kesto 45 min  

tarjous voimassa 1.9-15.10.

Tulossa: Tulossa: AsiakasiltaAsiakasilta  16.10.16.10.

9595€€

Järjestämme pieniin  
ja suuriin juhliin  
ruokapalvelua 
Räätälöimme yksilöllisen ruokapöydän 

häihin
syntymäpäiville
lakkiaisiin
ristiäisiin

Juhlaruokapalvelu Eija-Irmeli 
050 593 2600
Härmäntie 2, 
28430 Pori

www.eijairmeli.com

Kuuman kesän jälkeen kasvot ja jalat 
kaipaavat erityistä huolenpitoa!

Tehtaantie 4, 28400 Ulvila
02-5389 733

AnnuliAnnuli
                                       * Kasvo-,käsi- ja jalkahoidot
                                            * Ihokarvojen poisto 
                                                 vahalla ja sokerilla
                                              * Hjeronumys syvä-
                                                puhdistava hoito
                                          * Medivave kasvolihasten 
                                          jumppauslaite
  * Kestolakkaukset  * Ripsien-ja kulmienvärjäykset

RENTOUTTAVAAN JALKAHOITOON TAI
PUHDISTAVAAN JA KOSTEUTTAVAAN KASVOHOITOON
Mikrotimanttihionta puhdistaa ja Infusion mesoterapialla 
saadaan tehoaineet imeytymään tehokkaasti ihoon!

Tule nyt

Kesävarpaat
kuntoon

Lue Bestseller-lehti veloituksetta netissä! Klikkaa best1.fi

Havupuu-
uutejuoma
Vuoden 2010
luontaistuote!
Nyt saatavana meiltä!

a

!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Tervetuloa katsomaan
muut tarjoukset 

myymälään!

Hyvä valikoima täkke-
jä, tyynyjä, kankaita, 
petauspatjoja...

Petauspatjoja!
Useita kokoja!
Useita kuoseja!

           alk.
5€/kpl
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ALAN ERIKOISLIIKE

Porin Taidekeskus R

KEHYSPALVELU  TAITEILIJANTARVIKKEET 
GALLERIA  TAIDEMYYNTI

SÄVELTÄJÄNKATU 13, 28100 PORIPUH: (02) 6412 950, 050 533 3349
OLEMME AVOINNA ARK. 10-17, LA 10-14

Tutustu tuotteisiimme verkkokaupassa
www.porintaidekeskus.com

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

 Pesut  Kiillotukset
 Vahaukset  Sisäpesut
 Hajunpoistokäsittelyt

Porin Autopesu Oy, Helmentie 12, 28360 Pori
0400 926 165, 040 911 2009, (02) 635 0290

Honkilahden Autohuolto P. Soini
Henkilöautojen huollot ja korjaukset, 
kosteusvaurio- ja katsastuskorjaukset,

myös pienkonehuolto

040 501 0608
Lellaistentie 15, Honkilahti

KäsityöApaja
 Matonkuteet  Poppanakuteet  Juutit

 LP-langat  Käsityötarvikkeet
 Palakankaat  Lahjatavarat

 Nanson trikoopalat

Ojantie 7, Pori, puh. 040 576 1931

Peltisepänliike Peltisepänliike 
RekolaRekola

 Piipunpellitykset 
 Piipunhatut 

 ikkunapenkki- 
ja listatyöt

  Puh. 040 504 8875  Puh. 040 504 8875

Pyörä ja Vapaa-aika OyPyörä ja Vapaa-aika Oy - - Pirkankatu 3, Harjavalta - (02) 674 3260Pirkankatu 3, Harjavalta - (02) 674 3260

KEEWAY KEEWAY 
TX SM 50 MOPO

         1590,- 

TARJO
US!

Onkimadot ..............6,-/prk
Master kalaverkot ...20,-
Uistimet alk. ............5,-/kpl
Kalapakit alkaen .....20,-

Inline Skates  -rullaluistimet

Asics piikkarit   Asics piikkarit   tarjous tarjous    40,- 40,-

TTTTT

       

TT

Hyvillä pyörillä ja laakereilla
Nauhat+solki+
remmikiinnitys  OVH 249,-  OVH 249,-  nytnyt   129,-  129,- 

Lehtienkeruulaite 42”Lehtienkeruulaite 42”
Kumipyörillä

OVH 520,-OVH 520,-   nytnyt   390,- 390,-
Ruohonleikkurin peräkärryRuohonleikkurin peräkärry    nytnyt   249,- 249,-

              OVH 399,-OVH 399,-
Spectra Spectra 
lasten kuljetuskärrylasten kuljetuskärry
2 turvavyötä

   nytnyt   190,- 190,-
              OVH 299,-OVH 299,-

Paljon erilaisia vaatteita ALE-hinnoin: Paljon erilaisia vaatteita ALE-hinnoin: 5,-5,-  10,-10,- 20,-  20,- 30,-30,-  40,-40,- 50,- 50,-


