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

Vuoden 2009 jälkeen 
suoritettuihin C-ajokortteihin

AMMATTIPÄTEVYYS 
EDULLISESTI

HYVÄÄ ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ!

OSTETAAN AUTOJA
Huutava pula henkilö- ja pakettiautoista!

HYVÄT JA HUONOT, 
myös katsastamattomat!
TARJOA ROHKEASTI 

päivän parhaimpaan hintaan, 
myös iltaisin ja viikonloppuisin!

040 852 1393
PS: Myös romuautot

Toiminimi Terttu Kivistö
044 955 2925

Joulukuussa avataan Noormarkussa

Kauneushoitola
(Osuuspankin talossa)

Ajanvaraukset sopimuksen mukaan.
Kävijöille varaamme yllätyksen!

Perinteinen Leineperin Ruukin

joulutori
SUNNUNTAINA 7.12. alken klo 9.00

Aamuhämärästä iltahämärään 
aitoa Joulutunnelmaa

Linja-autokuljetus Porista tunnin välein
Pohjoispuisto 6:sta alkaen klo 8.30-14.30 ja 

Leineperistä 9.00-15.00.
Rei    kulkee Friitalan kau  a.

Vältä parkkiruuhka hyppää kaikkialla kimppakyy  in!

tervetuloa!
Kullaan Ko  seutu- ja Museoyhdistys 02 5591 551

Pirkankatu 5 (Huovintori)
29200 Harjavalta
ArkArk. 9-17 la 9-14 * 044 727 1001 m
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Joulu on kohta ovel la!
Meiltä parhaat joululahjat esim.

- Tyynyliinat
- Koristetyynyt
- Huivit

TARJOUS! 
Kuvan essu, 
patalappu, 
patakinnas 
ja käsipyyhe.

Koko setti
yhteensä:

Muista myösLahjakortti!
- Kaitaliinat
- Päiväpeitteet
- Verhot ja muut kodin tekstiilit

he.............

42,-

Iloista Joulun aikaa!

Eteläpuisto 17 D 3, 28100 PORI
puh. (02) 641 1122, 044 330 90 48
 ma-to 10-17, pe 10-18 ja la 10-15

vitriini@askarteluliike.fi 
www.askarteluliike.fi 

Liikekeskus, Harjavalta
Tulkkilantie 31, Kokemäki
0400 976 478  - www.sininenunelma.fi Hannele ja Tiia

Hemmottele läheistesi henkilökohtaisella lahjalla, 
Lahjakortilla!

Meiltä löytyy varmasti kaikille jotain sopivaa.
Paljon 

tuotetarjouksia 
Pukinkonttiin, 
Joe Blascoa, 
Biodrogaa...

Kasvohoidot
• peruskasvohoidot
• laitehoitoja, Ultraa, Timanttihiontaa
• Uutena saksalainen kasvohoitolaite 

joka mullistaa kauneudenhoitoalaa 
ympäri Eurooppaa.

ntaa

a...
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02 634 385002 634 3850

Talvirengaspakko 1.12. alkaen!

WI31 UUTUUS!

Ojantie 26, Pori
www.valtarengas.fi 

Tilaukset ja varaukset:
050 355 2034, www.tkhuhtasenjuhlatila.fi

PORIN KAUPPAHALLIIN
AVATTU OMA 

LÄHILEIPOMO!
Saatavilla mm.

• hiivatonta 100% ruisleipää
• hiivatonta rieskaa

• porkkana- ja punajuurisämpylöitä
• ”Porin parasta rusinapitkoa!”

• Suussa sulavia munkkirinkilöitä

T.K.HUHTASEN
KOTILEIPOMO

Tilattavissa joulun 
perinteiset laatikot 
15.12. mennessä.

13/ keskiviikko 3.12.2014
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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Painos: n. 20 000 kpl

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

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

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 
tammikuun alussa. 

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

17.12.
4.2. 
4.3. 

1.4. 
15.4. 
6.5. 

27.5. 
10.6.

Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

Laulattajana
Martti Henttonen

ja säestyksestä vastaa
Jussi Henttonen. 

Vapaa pääsy!
Järj. Nakkilan kunnan kulttuuritoimi

JOULUISET
YHTEISLAULUT
VILLILÄN KARTANOLLA
SU 7.12.2014 KLO 15

JOULUKUUN TARJOUKSET
Dosetti lääkeannostelija 
Viikon lääkkeet – 4 lokeroa kullekin viikonpäivälle! 
Värit punainen ja sininen. 
 

    10.30 (11.51) 

 
Dosetti Maxi lääkeannostelija 
 

    19.25 (21.41) 
 
 
 
 
VASTUSTUSKYKYÄ  VAHVISTAMAAN  

Minisun Super Defence 60tabl.  
Sitruunalakritsin makuinen purutabletti  
Sisältää C- ja D-vitamiinia, sinkkiä ja  
auringonhattu-uutetta. 
 

    12.05 (13.40) 
 
 
 
 
 
UUTUUS!  

Apteekki Hammastahna kuivalle suulle -15% 
Helpottaa kuivasta suusta johtuvia oireita. Suun kuivuutta aiheuttaa mm. lääkkeet, 
ikääntyminen, diabetes, stressi ja masennus. 
Sisältää luonnollisia syljen entsyymejä ja ksylitolia, jotka edistävät suun 
kosteustasapainoa. Lisäksi runsaasti fluoria. Mieto mintun maku. 75ml.  
 

            7.20  (8.48)                    
 

                      NAKKILAN APTEEKKI 
   Avoinna: Ma – pe 8.30 – 18, la 9 - 14, p. 5319320 
                           Palveleva apteekki ... lähelläsi ... ”siin Nakkila kirko vaiheill” 

SAAPUNUT PALJON UUTTASAAPUNUT PALJON UUTTA

SILTATIE 6, HARJAVALTA, 
02 674 2530

Tervetuloa
iloisille kaupoille!Poikkea Keatoniin,Poikkea Keatoniin,

Keaton poikkeaa Keaton poikkeaa 

muista! Tervetuloa!muista! Tervetuloa!

KEATONINKEATONIN

LOPPUVIIKON TARJOUSLOPPUVIIKON TARJOUS

KAIKISTAKAIKISTA

FARKKUOSTOISTAFARKKUOSTOISTA -10€ -10€  
(ei Dr Denim farkuista)(ei Dr Denim farkuista)

Muutoksia Euran 
poliisiasemalla

Euran poliisiaseman tiloissa 
tehdään muutostöitä ja tämä 
vaikuttaa palveluiden saata-
vuuteen. Poliisin lupapalve-
luita on saatavilla viimeisen 
kerran perjantaina 12.12.2014 
ja palvelut pyritään avaamaan 
seuraavan kerran viimeistään 
tammikuun puolivälissä. 

Euran poliisiasemalla lupa-
palveluita tarjotaan pääsään-
töisesti ajanvarauksella. Lu-
papalveluiden aukeamisen 
ajankohdan tarkentuessa myös 
ajanvaraus avataan ja siitä 
tiedotetaan poliisin internet-
sivuilla. Aukiolopäivä tulee 
edelleen olemaan perjantai. 

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42
Nakkila

Avoinna la klo 10-14
Itsenäisyyspäivänä 6.12. suljettu!

Tervetuloa!

- Mitä tuo tikka tekee?
- Morsettaa.

Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia- Tapahtumia
Harjavalta

JUUREVA – SATA-
KUNTALAISTA MUO-
TOILUA JUUR NY
9.11.2014-2.4.2015 
Emil Cedercreutzin 
museo. Museon talvi-
kauden päänäyttely. 

HYVÄ, PAHA SUSI 
– SUOMALAISTA 
SUSIHISTORIAA 
JA NÄKEMYKSIÄ 
SUDESTA 
9.11.2014-2.4.2015 
Emil Cedercreutzin mu-
seo. Vaihtuva näyttely.

Kiukainen

Konsertti Panelian 
kirkossa
7.12.2014 klo 15 Pa-
nelian kirkko 

Kauneimmat joulu-
laulut
7.12.2014 klo 19 Kiu-
kaisten kirkko.

Kokemäki

Itsenäisyyspäiväjuhla
6.12.2014 klo 12Kou-
lukeskuksen auditorio. 
Juhlapuhujana VTT, 
tutkija Pauli Järven-
pää, joka on entinen 
Suomen Afganistanin-
suurlähettiläs. 

Leikittelyä joulukor-
teilla
8.12.2014-8.1.2015 
Kokemäen kaupungin-

kirjasto. Auli Viljanen, 
Kokemäki.

Jouluisia runoja 
9.12.2014 klo 18 Ko-
kemäen kaupunginkir-
jasto. 

Illan pimetessä
10.12.2014 klo 19 Van-
ha Yhteiskoulu, val-
tuustosali. 

Juustolan joulumark-
kinat
13.12.2014 klo 10 Ko-
kemäen Kudonta ja 
Värjäys Oy / Juustola. 
Käsitöitä, jouluherkkuja 
ja -leivonnaisia, kahvi-
la, virolaisten grilliruo-
kaa, musiikkia, aitoa 
joulutunnelmaa.

Huilistien joulukon-
sertti
14.12.2014 klo 14 Seu-
rakuntakeskus. Säestys: 
Piia Hautala

Joulukonsertti
17.12.2014 klo 19 Van-
ha Yhteiskoulu, val-
tuustosali. 

Nakkila

Jouluiset yhteislaulut
7.12.2014 klo 15 Vil-
lilän kartano. Jouluisia 
yhteislauluja laulattaa 
Martti Henttonen ja 
häntä säestää haitaril-
laan Jussi Henttonen.

Pori

Optimoinnilla ja 
paikkatiedolla tehoa 
yritysten toimintaan 
–seminaari 
4.12.2014 klo 8:30 - 
12:00 Porin Yliopisto-
keskus. Optimoinnilla 
ja paikkatiedolla on 
laajat hyödyntämis-
mahdollisuudet liike-
toiminnassa.

Valo merellä - majak-
kailta
4.12.2014 klo 18 
Luontotalo Arkki.
Valokuvaaja Petri Por-
kola kertoo 40 vuoden 
kokemuksellaan me-
rellisistä kuvausmat-
koista. 

Suomen Mahtavim-
mat Pikkujoulut
5.12.2014 klo 17.30 
Porin Urheilutalo. Pik-
kujouluissamme on sa-
man katon alla kaikki, 
mitä vaan voi Pikku-
jouluilta toivoa.

Porin Mies-Laulun 
isänmaallinen kirk-
kokonsertti
5.12.2014 klo 18 Kes-
ki-Porin kirkko. Perin-
teikäs isänmaallinen 
kirkkokonsertti.

Eläkeläisten kunto-
humpat
10.12.2014 klo 14 Po-
rin nuorisotalo, alasali. 
Hinta 2 €/kerta.

Kr
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TIPUTELLEN

Yleisöluento: Luon-
tokuvaaja Seppo 
Härmälä: Eurajoen 
ja Luvian seudun lin-
tukuvia
11.12.2014 klo 18.30 
Luontotalo Arkki. Va-
paa pääsy, järj. PLY.

Porin Joulunavaus
13.12.2014 klo 12 Ee-
tunaukion lava. Jou-
lunavaus käynnistää 
myös Satakuntalaisen 
Joulutorin, Eetunau-
kiolla 13.-22.12.2014 
päivittäin.

Korsmanin joulutun-
nelmia
14.12.2014 klo 11 
Korsmanin talo, Piha-
rivi, Verstas. Korsma-
nin talossa valmistau-
dutaan joulun viettoon. 

Joulun tunnelmia: 
Joululahjoja ja -ko-
risteita
14.12.2014 klo 11 
Rakennuskulttuurita-
lo Toivon verstas ja 
Piharivi. 

Rosenlew-museon 
8-vuotispäivä
14.12.2014 klo 11 
Rosenlew-museo. 
Lauluryhmä Körrit ja 
Pesofati-pelimannit 
esiintyvät klo 14. 

Julkaise joulutervehdyksesi Bestseller-lehdessä 17.12.

Soita ja kysy: 050 401 4784 tai 0500 597 259!
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TEHDÄÄN TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Jouluviikolla Nakkilassa myös tiistaina

Pori torilla joka torstai.
Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

KALAKAUPPIAS
Nakkilan Torilla jouluviikolla:

su  21.12. ja ke jouluaattona 
Kokemäellä su 21.12 klo 13-14.30

Mäkinen Esa, puh. 0500 954 367
TERVETULOA KAUPOILLE!

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

info@sataeuro.fi

€
Tilitoimistot

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 ppalstaa x 30 mm: 60€ Hintoihin lisätään alv 24% 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

Jakelupalvelua

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/
COVIRE OYwww.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

Autopurkaamot

Kauneudenhoito

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

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**Meillä Meillä PALVELLAAN **

Ripsien pidennys 50€, 
Ripsien tihennys 50€ 

Ripsien huolto 20€, Kestoripset 40€
Omien kynsien vahvistaminen geelillä 40€

Kulmien muotoilu ja värjäys 15€
Juhlameikki 40€

Ihonhoito 20€, Käsienhoito 20€
Tepan Shop, 044 955 2925

Nakkilan Joulu avattiin Perjan-
taina 28.11.  Nakkilan torilla ja 
paikallisissa liikkeissä kävi sato-
ja lapsia ja vanhempia. Pääosassa 
oli Joulupukki, joka jakoi karkke-
ja lapsille. Kiukaisten Paneliassa 
joulunavajaiset pidettiin viikon-
vaihteessa Sunnuntai päivänä. 

Joulunavaus 
Nakkilassa

Noin 20 kyläläistä oli ko-
koontunut kuulemaan Kar-
huseudun kyläkoordinaat-

Ruskilan kyläsuunnitelmasta 
tilaisuus Biker`s Housessa

Parikymmentä kyläläistä oli 
kokoontunut Biker`s Hou-
seen Nakkilaan kuulemaan 
Karhuseudun kyläkoordi-
naattori Kati Saarnia.

tori Kati Saarnia, jolla oli 
painavaa sanaa Ruskila-
laisille. Vuonna 2006 oli 

tehty edellinen suunnitel-
ma ja nyt kyllä tuli asiaa 
kyläläisiltä. Koulun osalta 

oli huono asia, kun eskarit 
siirrettiin keskustaan. Ko-
kemäenjoen Ruskilan ran-
nan osalta tuli ehdotuksia 
mm. joen rantaan menevän 
tien parantamisesta, ran-
nan kehittämiseksi kyläläi-
sille sopivaksi vapaa-ajan 
vietto paikaksi. Tiedotus-
taulut kahteen paikkaan, 
skeittirata, katuvalot joil-
lekin osuuksille, töyssyn 
lisääminen Porintielle, tur-
vallisuuden vuoksi. Yh-
dessä päätettiin jatkaa ky-
län kehittämistä.

VUOKRATTAVANA
ASUNTO OY NAKKILAN ÄLLÄNKATU 6

29,5 m2 yksiö, 1. kerros. 
Vuokra 300 €/kk + vesi ja sähkö

Tiedustelu:
046 555 1542 tai 0500 958 749 

Enkeleitä * Tonttuja * Liinoja 
Maustekahvia * Jouluteetä 

Yksilöllisiä lahjaideoita
Avoinna 10-17 ma-pe, 10-14 la

KAUPPATIE 5, NAKKILA
pe 12.12. Glögi- ja taatelikakkutarjoilu, 
kävijöiden kesken arvontaa! Tervetuloa!

Manniskan JoulupuotiManniskan Joulupuoti
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Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

HuovinhelmiHuovinhelmi
KAHVI- JA LOUNASHUONEKAHVI- JA LOUNASHUONE

Varaathan jouluruuatVaraathan jouluruuat
16.12. mennessä!16.12. mennessä!

laatikot - salaatitlaatikot - salaatit
kalat - leivonnaisetkalat - leivonnaiset

 Joululounas 17.12. Joululounas 17.12.

Huovinkatu 2, HarjavaltaHuovinkatu 2, Harjavalta

040 520 6773040 520 6773

Ravintola HakuninmäkiRavintola Hakuninmäki

Ravintola Hakuninmäki
Pyydyskatu 1, Harjavalta, puh 0400 731 571

www.ravintolahakuninmaki.fi

Jouluinen Sunnuntailounas
7.12, 14.12 ja 21.12 klo 12-15

Hinta 22€/ hlö (Pöytävaraukset)

Joulupöytä katettuna
Ma-pe 15.12-19.12.2014

Hinta 20€/ hlö (Pöytävaraukset)

Ravintola suljettu 22.12.2014-3.1.2015

Sunnuntailounas tarjolla 4.1.2015

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Villilän Kartanonrouvat Oy, Villiläntie 1, Nakkila  

KARTANON
JOULUMYYJÄISET

su 7.12. klo 11–15 
päärakennuksessa

Myytävänä jouluisia käsitöitä, koruja, kynttilöitä, 
leivonnaisia… Myös kahvila avoinna.  

Klo 15 lauletaan jouluisia yhteislauluja.

TERVETULOA!

Kauppatie 2, Nakkila, Wanha-Pankki. 
Puh. (02) 537 4004

Ti-pe 10-17, La 9-13, ma on Virpin vapaapäivä

TervetuloaTervetuloa
ostoksilleostoksille
tt  : Virpi: Virpi

Meikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja Alusasupuoti

Lahjakortilla Lahjakortilla 

onnistut ainaonnistut aina

100€ lahjakortti
100€ lahjakortti

8080€€

Meiltä ihanat alusasut ja Meiltä ihanat alusasut ja 
yöasut joulun paketeihin!yöasut joulun paketeihin!

Nyt lahjakortit myös 
jalkahoitoonjalkahoitoon:
Perus-
jalkahoito
Hemmottelu-
jalkahoito

3030€€

2525€€

Puhdasta Joulua! 
Koti ja yritys siivoukset

Muista
kotitalousvähennys

Tarja Vuori, Kokemäki
Soita ja kysy lisää

Siivoussieppari
Puh. 040 717 2164Pirkankatu 3, Harjavalta

(02) 674 2696, Ark. 8-17 (tai sop.)

Hoitavat lahjat 
pukinkonttiin!

Joulunajan tarjoukset:
Jalkojen hemmotteluhoito 
Jalkojen tarkastus ja hoidon 
arviointi, iho- ja kynsimuutosten 
mekaaninen hoito, rasvahieronta, 
kuorinta ja jalkanaamio (1h 30min).

Vyöhyketerapeuttinen 
jalkahieronta
3x60min (hoidot tehdään viikon välein).

Jalkojen perushoito
Kaupan päälle kynsien 
lakkaus ja lakkapullo mukaan.

Teen hoidot kotikäynteinä! 
Myös lahjakortit!

Joulusiivoukset!
Ajanvaraukset ja tiedustelut: 
Taina Ijäs
Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut sosionomi
040 411 7009, 
kiinteistohuolto@hotmail.fi 

50€

95€

40€

Mistä talosiMistä talosi
LÄMPÖ KARKAA?LÄMPÖ KARKAA?

Varaa ilmainen kartoitus nyt

T:mi Juha LohistoT:mi Juha Lohisto
puh. 040 911 0460puh. 040 911 0460

Kartoitus sisältää
• maksuton arviointipalvelu ja lisäeristysinfo

• talokohtainen energiasäästölaskelma
• luotettava palvelu

• 12 kk korotonta maksuaikaa

PolarVilla Oy:n lisäeristeet!

PÄÄKIRJOITUS

 Satakunnan kansanedustajat äänestivät 
homo- ja lesbolaista

Eduskunta päätti kannattamaan tasa-arvoista avioliittolakia. Satakuntalai-
sista kansanedustajista viisi äänesti lakia vastaan ja neljä puolesta. Ää-
nestyksen pohjana oli lakivaliokunnan mietintö, joka olisi pitänyt nykyti-
lan ennallaan ja sallinut avioliiton vain eri sukupuolta oleville. Tarkoittaa 
siis mietinnön tukemista ja tasa-arvoisen avioliittolain vastustamista, jota 
kannattivat Sauli Ahvenjärvi/kd., Ari Jalonen/ps., Anssi Joutsenlahti/ps., 
Anne Holmlund/kok., ja Timo Kalli/kesk.

Loput neljä edustajaa, osa painostuksesta, ihmettelen, osa muuten vaan 
kannattivat lesbo ja homoliittoja, siis Sampsa Kataja/kok., Krista Kiuru/
sd., Jari Myllykoski/vas. ja Kristiina Salonen/sd. Mielestäni nämä neljä 
edustajaa olivat ”oikeassa”, mutta paikka missä niitä vihkimisiä voisi suo-
rittaa, olisi kaappi, eikä kirkko, kuten yksi ystäväni kertoi. Jonkunlaista 
sairautta kyllä tämä on, ei ole kyllä tullut vielä suuremmassa mittakaavas-
sa ilmi Satakunnassa. Paremminkin sijoittuu sinne Helsingin päähän, mis-
tä yleensä kaikki paha alkaa, täältä vielä löytyy sitä maalaisjärkeä.

Luulisi Kansanedustajilla olevan siellä jotain muutakin tekemistä, kuin 
näperrellä näitä turhanpäiväisiä asioita.

Ihmisten syntymistä ohjaavat aikuisten halut ja tarpeet, joita on alettu 
kutsua ihmisoikeuksiksi. Pappien peukutukset ovat saaneet ihmiset häm-
mennyksiin. Myös pappien tuki kansalaisaloitteelle ihmetyttää ja lasten 
adoptoiminen homo-lesbo pareille. Eroakirkosta.fi  -palvelun kautta on 
eronnut kaikkiaan yhteensä 453751 henkilöä, vuosittain noin 50000, tä-
män homo-lesbo hässäkän aikana päivittäin on eronnut noin 5000 henki-
löä. Esimerkiksi 2000 euroa kuukaudessa tienaava maksaa kirkollisveroa 
noin 300 euroa joka vuosi, tällä kertaa tämä ei ole Räsäsen syytä, vaan 
piispojen ja kansanedustajien. Seurakunnat menettävät sievoiset rahat, 
perivätkö ne näiltä 105:ltä Kansanedustajalta?

Sote uudistus

Hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen (sote) on tarkoitus pa-
rantaa palveluita, lisätä tasa-arvoa ja säästää yhteiskunnan rahoja, mutta 
yksittäisiä kuntia se voi syöstä talouskriisiin. Kunnille on soten lisäksi 
tulossa muun muassa valtionosuuksien leikkauksia ja työmarkkinatuki-
uudistuksen lisävelvoitteita. Pelkäänpä, että kuntarakenne eriytyy, raken-
nemuutospaikkakunnat kärsivät eniten ja kriisimenettelyyn joutuvien 
kuntien määrä kasvaa. 

Halvimmalla sote-palvelunsa hoitaneet joutuvat maksumiehiksi, enim-
millään yli 400 euroa asukasta kohti. Tämä tietää monelle kunnalle talou-
sahdinkoa. Tämä on keino kiristää ja ajaa kuntia yhteen. Näyttö siitä, että 

isommat organisaatiot toimisivat edullisemmin lähi-
palveluissa, on olematonta.

Suomen itsenäisyys

On Suomen itsenäisyyden/itsenäisyyspäivän aikaa, 
en tiedä laitetaanko salkoihin Suomen lippua vai jo-
tain sateenkaarilippua, itsenäisyys on mennyttä ai-
kaa, ensin Eurooppaan ja viimeksi Helsinkiin, sek-
suaalivähemmistöille.

J Virtanen

          
                                         
 
          
          
          

Lounas jokaisena arkipäivänä 
klo 10.30-14.30. 

Perinteinen Joulupöytä 
on kate  una pe 19.12! 

Tervetuloa!
Kauppa  e 1, 29250 Nakkila

RAVINTOLA
MUSTAVARIS

www.ravintolamustavaris.com

äiv

Joulukiireen 
keskellä on hyvä 
pysähtyä ja tulla 

nau   maan 
maukasta lounasta 

meille!

Porilainen 

BB-talossa

- Talosta jäi hienot 
muistot ja hyviä ka-
vereita. Todella hyvä, 
että tartuin täkyyn ja 
lähdin mukaan, ker-
toi Big Brother -ki-
sassa kuudenneksi si-
joittunut, 54-vuotias 
hätäkeskuslaitoksen 
toimialapäällikkö ja 
perussuomalaisten 
kaupunginvaltuutet-
tu Pertti Mäenpää. 

Koko kisan ja 
100 000 euron pää-
palkinnon voitti 
23-vuotias lappalai-
nen poromies Andte., 
jota Mäenpää kehui 
sympaattiseksi kave-
riksi.
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Sytytä kynttilä
Jäminrinteen tähteen!
Tuet surutyötä tekeviä,
lapsensa menettäneitä perheitä.
Vapaaehtoinen maksu.

Viihdy Joulukylän tunnelmassa
  Ostoksilla runsaalla joulutorilla
  Joulupukin pajalla ja puurolla kodassa
  Uudella seimilaavulla
  Kuoroesityksiä ja joululeikkejä Areenalla
  Joulumuorin kahviossa
  Joulupukki saapuu Jämille la ja su klo 12.00
  Jouluhartaus seimellä la klo 16.30

- TERHI -
KauneuskulmaKauneuskulma

paneliantie 23, 27430 panelia
♥ 045 120 5395

 ♥ Yllätä läheisesi 
lahjakortilla tai 
tuotepaketilla!

Huovinkatu 1
Harjavalta

Varaathan 
jouluruuat ja 
leivonnaiset 

16.12. 
mennessä

044 976 5146!

Kotimaista savustettua
VILJAKALKKUNAA

www.ramontila.fi

Jouluksi toimitettuna Poriin.
 Tilaukset: 044 218 4045, 040 419 0878

www.kirpputorinappara.com

Kauppatie 3, p. 044 999 0231

Nakkilan kirkon vaiheill` 

Joulupukin pussiin löytyy meiltä paljon kivaa 
esim. käsikudottuja sukkia,lapasia, pipoja ym. 
UUTUUS! IHANAT MAKEISET JOULUKSI!!

Käsityö harrastajille lankoja, nappeja, nauhoja ym. tarpeellista!

Myyntiloossit täynnä hyvää tavaraa, 
jouluverhoja ja liinoja ym. mukavaa.... 

sekä tarpeellista!
Itsenäisyyspäivänä suljettu!

Aukioloajat ti-pe 10.00-18.00, la.10.00- 15.00 ( ei 6.12) su-ma. suljettu!
Tervetuloa näppärille kaupoille Näppärään!

Kauppatie 3, puh. 044 999 0231. www.kirpputorinappara.com

HYVÄN TAVARAN KIRPPIS
PUH. 02 546 7227 - WWW.TUOHITORI.NET

PÖYTÄ-
VUOKRA

VAIN
14 €

VIIKKO

TERVE-TULOA

TUOHITORI KIRPPIS
SUURI, SIISTI JA SUOSITTU.

KOKEMÄELLÄ RÄNGENKATU 2.
JOULUN TUNNELMAA TUOHITORILLA LA 13.12. KLO 10-14

TARJOLLA GLÖGIÄ JA PIPARIA 
PIHALLA MYYNNISSÄ JOULUKRANSSEJA JA MAKKARAA!

Pöydät täynnä hyvää käyttö- ja keräilytavaraa. 
Kannattaa tulla tekemään löytöjä pukinkonttiin!

Kampaukset ammattitaidolla sekä myös kauniit 
Bio Sculpture geelikynnet niin juhlaan kuin arkeen. 

Liikkeessä tuotetarjouksia sekä uutuuksia pukinkonttiin. 

Muista läheisiä toivotulla lahjakortilla! 

Kartanon Hiushuoneella 
sinua palvelee Hanna Mäenrinta  
Härmäntie 2.28430 Pori, 044 218 0048  

Kimalletta pikkujouluun! Kimalletta pikkujouluun! 

Tervetuloa!  Tervetuloa!  
Osis GlaminationOsis Glamination

muotoilutuotteet 
15,90€15,90€

Sexy Hair Sexy Hair 
tyvikohottaja 300ml 

15,90€15,90€
(norm.22€)

Tuote uutuus Goldwellilta 
laadukas hiustenhoitosarja 

DualsensesDualsenses 
shampoo ja hoitoaine 

12,90€12,90€/kpl

Klikkaa best1.fi 

Martsan 
ja 

Jartsan

Reseptit
Tuotokset nautitaan 
omalla vastuulla!

JOULU-
PUURO

Kaksi annosta molem-
mille tai sitten nel-
jälle.

1 ½ dl pyöreäjyväistä 
riisiä
½ tl suolaa
7-8 dl maitoa
1 pala kanelitankoa
3 dl vettä

Valmiin puuron päälle
maitoa, sokeria ja
kanelijauhetta

Mittaa riisi, vesi ja 
suola kattilaan. Kuu-
menna kiehuvaksi ja 
sekoita. Laita kansi 
päälle ja anna olla 10 
minuuttia miedolla 
lämmöllä juuri ja juuri 
kiehuen.

Lisää maito ja yksi 
tai useampi kanelitan-
kopalanen. Sekoita ja 
kuumenna kiehuvaksi. 
Alenna lämpö ja hau-
duta puuroa noin 40 
minuuttia. Kannen pi-
tää olla puurokattilan 
päällä, mutta hieman 
raollaan, ettei puuro 
kiehu yli. Hämmennä 
silloin tällöin.

Jos puuro on 40 mi-
nuutin jälkeen liian 
löysää, jatka keittä-
mistä edelleen mie-
dolla lämmöllä 10-20 
minuuttia. 

Tarjoile maidon, so-
kerin ja kanelijauheen 
kanssa.

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

Bikestoppi, Kuusiniementie 136, Harjavalta, 040 635 3909

Muista huollattaa talvea 
vasten myös mönkijät 

ja moottorikelkat!

TALVIPYÖRÄILYYN
Läpi lumen ja sohjon vie 
kevyesti sähköpyörä

Pyörän ostajalle nastarenkaat 
alle asennettuna kaupan päälle!
Kysy myös tarjousta 
pelkistä nastarenkaista!

Talvikauden tarjouksena 
mopojen ja moottori-
pyörien huollot -20%

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

a)a)
kkkio)kiio))
)))
ki )kki ))

Julkaise joulutervehdyksesi Bestseller-lehdessä 17.12.

Soita ja kysy: 050 401 4784 tai 0500 597 259!

Klikkaa best1.fi  ja lue lehti maksutta netissä!
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Koivistontie 176
38600 Lavia

Puh. 050 528 4896

RAKENNUSTYÖT 
POHJASTA 
PIIPPUUN!

Betonityöt 
J. Kangas

Villa PellavaVilla Pellava
LAUANTAISIN 

10-13

• Merkkivaatteiden 
myymälä ja Outlet

• Biolin pellava-
tuotteiden 

tehtaanmyymälä

• Tilauksesta 
keskiviikkoisin ja torstaisin 

kokoukset, koulutukset, 
naisten illat, juhlahetket

Simulantie 5Simulantie 5
PANELIA EURAPANELIA EURA

0400 699 7550400 699 755

adeJ
Eläincenter

JJJ
er

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

Tervetuloa!

NYT ELÄINCENTERISSÄ NYT ELÄINCENTERISSÄ 
RAJU TYHJENNYSMYYNTIRAJU TYHJENNYSMYYNTI

kaikki tarvikkeet vähintään

-30%-30%
lisäksi päivittäin vaihtuvat 

SUPERTARJOUKSET!SUPERTARJOUKSET!

Kaffeli

Tul syömään ny
ja syö niin paljon
et napa natisee 

ARKILOUNASPÖYTÄ
MA-PE

 11-15 

VATSAN TÄYTTÄVÄ NAKKILALAINEN

LOUNASRUOKAPAIKKA

Hän lauloi kanta-
valla äänellään, vai-
monsa Maija Anttilan 
säestyksellä kirkon par-
veltamuun muassa  Si-
beliuksen ”Tervehtii jo 

Jyrki Anttilan joulukonsertti 
Nakkilan kirkossa

meitä”, sekä ”En etsi 
valtaa loistoa”.   Antti-
la jatkoi esittämistään  
kirkkosalista, esittäen 
muun muassa Merikan-
non, Hannikaisen  ja 

Madetojan  joululaulu  
sävellyksiä, joista osa 
yhteislauluina.  

Nakkilan Kirkossa   
kuulijoita  oli puolillaan.   
Tilaisuuden järjesti LC 

Nakkila/Emma, yhteis-
työssä Nakkilan Seura-
kunnan kanssa.

J Virtanen

Ulvila saattaa lakkaut-
taa Suosmeren kou-
lun jo ensi kevätluku-
kauden jälkeen, vuotta 
suunniteltua aikaisem-
min. Suunnitelma käy 
ilmi talousarvioesityk-
sestä, joka on menossa 

Lakkauttaako Ulvila 
Suosmeren koulun jo ensi keväänä? 

kaupunginhallituksen 
käsittelyyn. 

Koulun lopettami-
nen toisi ensi vuonna 
650-vuotisjuhliaan viet-
tävä Ulvilalle 100 000 
euron säästön. 

Myös kaupungin 

henki lös tömenoissa 
on tarkoitus säästää 
800 000 euroa, joten 
yt-neuvotteluja on tu-
lossa. Irtisanomisia ei 
ole kaupunginjohta-
ja Jukka Moilasen mu-
kaan tiedossa, tuskin 

lomautuksiakaan, jos 
eläköitymisillä, määrä-
aikaisuuksien karsimi-
sella, lomarahavapailla 
ja vapaaehtoisilla jär-
jestelyillä saadaan tar-
vittavat säästöt kasaan.

02 631 2300
044 709 9988

www.kotolampo.fi 

Markkinoiden laadukkaimmat 
lämpöpumput, viiden vuoden 

takuulla!

XBOX 360 UUDET JA 
KÄYTETYT PELIT alk. 3,90€

LIIKKEESSÄMME SATOJA 
ERILAISIA PLAYSTATION 3 
PELEJÄ alk. 3,90€

PELAAJAN PELIKAUPPA

PORIN PELIPISTE
KÄVELYKADULLA 

KAUPPATORIN LAIDALLA
Yrjönkatu 10, Pori - (02) 633 9409

ARK 11-17, LA 10-14

PS 2 PELIT UUDET 
JA KÄYTETYT alk. 3,90€

LIIKKEESSÄMME 
YLI 1000 PELIN VALIKOIMA

ALKUPERÄINEN 
PS2 OHJAIN 
29,90€

MYYMME JA VAIHDAMME SKYLANDERS HAHMOJA 
KÄYTETYT alk. 3,00€, UUDET alk. 12,90€

MYÖS PLAYSTATION 4 PELEJÄ!



7

Bestseller 13/2014

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

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%. 

Petteri Granö, p. 044 028 5295

  PEPEN
MAALAUS

KAIKKI MAALAUS- JA 
RAKENNUSALAN TYÖT

Sorvaajantie 6
28800 Pori

Ryhmä koostui Porin 
seudun yrittäjistä. Kulje-
tuksesta ja matkan järjes-
telyistä vastasi Eh-Bussit 
Ulvilasta, kuskina itse 
Erkki Heinonen.  Hel-
singin ja Tallinnan kaut-
ta Pärnuun, jossa tu-
tustuminen Pomarfi nin 
kenkätehtaaseen. Paikal-
la yritystä esittelemässä 
yrittäjät Päivi ja Jarno 
Fonsén.

Pomarfi n Oy on suo-
malainen jalkinealan 
perheyritys. Yritys pe-
rustettiin vuonna 1960 
Pomarkussa, kun Toivo 
ja Kirsti Leppänen alkoi-
vat valmistaa lasten ken-
kiä.  Pomar-mallistoon 
kuuluu lähinnä miesten 
ja naisten vapaa-ajan ul-
koilumalleja. Merkki 
tuli tunnetuksi Pehmis-
mallinsa ansiosta, joka 
suunniteltiin 1970-luvun 
lopulla. Tuotanto on kes-
kittynyt Pärnuun, jossa 
työskentelee  noin 100 
henkeä. Pomarkussa toi-

Senioriyrittäjien koulutus- 
ja tutustumismatka Latviaan

mii yrityksen toimisto- 
ja logistiikka. Jalkineita 
valmistetaan vuodessa 
noin 200 000 paria, jois-
ta vientiin menee noin 20 
prosenttia. Talvikenki-
en osuus tuotannosta on 
noin 65 prosenttia. He 
kertoivat yrityksen ol-
leen Eestissä 20 vuotta, 
alussa käytettiin alihank-
kija palveluita, jonka jäl-
keen jatkettiin omana 
eestin sisaryrityksenä. 
Strategiansa toiseksi ki-
vijalaksi Pomarfi n löysi 
Gore-Texin.

Suomen kunnia-
konsulaatti, Pärnu
Kunniakonsulina toimii 
Jarno Fonsén, konsulaatti 
toimii Pomarfi nnin tilois-
sa arkisin, maanantais-
ta torstaihin, aamupäi-
visin.  Tehdasesittelyn 
jälkeen jatkoimme mat-
kaa, tutustuimme uuteen 
Hedon Spa & Hotelliin, 
joka avattiin tänä kesänä, 

vanhan Mudaravilan yh-
teyteen meren rannalle. 
Hedon tarjoaa uudiste-
tussa kylpylässä hoitoja, 
majoitusta ja ravintola-
palveluita. Lounastimme 
myös Pärnussa, pienessä 
Kahvila Kroonissa, jossa 
päivän lounas oli yksin-
kertaisen maukas, sian-
kyljykset lohkoperunoil-
la, jälkiruuan kera.

Matka jatkui kohti 
Riikaa, missä yövyim-
me kaksi yötä keskustan 
Hotelli Operassa. Toisen 
päivän ohjelmaan kuului 
kiertoajelu Riikassa, op-
paamme  Jaak Viiresin 
johdolla.  Häneltä tietä-
mystä löytyi historiasta ja 
nykyajasta koko matkam-
me ajan, sormi ei mennyt 
suuhun missään paikassa. 
Tutustuttiin kävellen van-
haan Riikaan, historian 
huminaa vuosisatojen ta-
kaa. Päivän lounas nautit-
tiin Riikan vanhassa kau-
pungissa kiertokävelyn 
jälkeen, Konventa seta 
ravintolassa.

Tutustuminen 
Läci leipomoon
Nousimme bussiin Riga 
hotellin luota, matka koh-
ti leipomo Läcia (karhun 
tila), tutustuminen alkoi 
yrityksen esittelyllä, 21 
vuotta mennyttä aikaa, 
pienestä maapaikasta al-
kanut yritys työllistää 
nykyään 200 henkeä. 
Valkeat suojavaatteet 
päälle ja leivän tekoon, 
kaikki sai pienen taiki-
napallon ja siitä vään-
nettiin ihan oman mallin 
mukainen ”leipä”.  Lei-
pomo Lāčissa kaikki ta-
pahtuu ihan oikeasti. Jos 
he tekevät jotakin, niin 
he tekevät sen sydämel-
lä, sielulla, järjellä sekä 
omilla käsillä. Meillä 
oli  mahdollisuus tutus-
tua leivän valmistamisen 
vanhoihin perinteisiin, 
saimme nähdä sen ihan 
omin silmin.  Kolmen 
miehen työporukka teki 

sarjatyönä limppuja, yksi 
nosti kahdella kädellä 
puusammiosta taikinan  
leivitetyn vaa’an pääl-
le, tarkka punnitus, yli-
määräiset grammat pois 
ja käsimuotoilu pääl-
le. Toinen leipuri  lait-
toi limpun 500 asteiseen 
uuniin pieneksi aikaa, 
jolloin saadaan limpul-
le kova kuorikerros, sa-
malla hän nosti edellisiä 
limppuja sieltä pois. Kol-
mas leipuri laittoi limput  
pitemmäksi aikaa isoon 
11 neliön uuniin, jossa 
lämpötila oli 200 astet-
ta, hänellä oli pitkävar-
tinen, noin neljä metriä 
pitkä leipälapio työkalu-
naan. Se oli työnäytöstä 
parhaimmillaan, ei kes-
tänyt kauaa, kun 100 ki-
lon puusammio oli tyhjä 
ja limput kylmettymäs-
sä, pakkaamista odotta-
massa. Työvaatteet pois 
päältä, limppuostokset 
myymälässä, ostamani 
limpun nimi on ”Burkän-
maize”, suomeksi pork-
kanaleipä ja matka jatkui 
kohti Jurmalaa.

J Virtanen  
Jatkuu seuraavissa 
numeroissa.

Pomarfin vierailun isäntäpari Päivi ja Jarno Fonsen.

Riika

Pärnu, uusi hotelli Hedo Spa, joka on rakennettu Mudaravilan yhteyteen.

Tutustumassa Läci leipomoon
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PORINPORIN VIDEODIVARI
Liisankatu 10, Av. ark.10-18, la 10-15Liisankatu 10, Av. ark.10-18, la 10-15

Puh. (02) 637 8726Puh. (02) 637 8726

KUPONKI TARJOUS 
(23.12.ASTI)
KAIKKI NORMAALI-
HINTAISET DVD:T
(MYÖS k-18 PUOLEN)
KAIKKI NORMAALI-
HINTAISET BLU-
RAY:T & KONSOLI-
PELIT
KAIKKI FIGURIT, 
KORISTEET

-40%-40%

-30%

-20%

YLI 15 000 ERILAISTA ELOKUVAAYLI 15 000 ERILAISTA ELOKUVAA
TERVETULOA TUTUSTUMAAN TERVETULOA TUTUSTUMAAN 
UUSITTUIHIN TILOIHINUUSITTUIHIN TILOIHIN
KAIKKEA ERIKOISTA PUKIN KONTTIIN.
PALJON UUSIA KERÄILY FIGUREITA, 
PANKKEJA, MUKEJA YM. TAVARAA
AGORAN KORISTEITA, PÄÄ-
KALLOJA, LOHIKÄÄRMEITÄ, 
LAMPPUJA, TUIKKUTELINEITÄ.....

MEILTÄ MYÖS LAHJAKORTTEJA

Yli 20 vuoden satakun-
talaisella metsurityöko-
kemuksella

  taimikonhoidot
  ennakkoraivaukset
  energiapuun korjuu
  hakkuutyöt
  Piha- ja ongelma-
puiden kaatopalvelu

Juha Vastamaa
Metsätalousteknikko / metsuri

050 595 7715
metsapalvelu.jvastamaa@gmail.com

Metsäpalvelu
J. Vastamaa

Maalari roiskii
Tavataan sanoa, että 
mikä laulaen tulee, se 
viheltäen menee ja ai-
nakin itse olen tämän 
sanonnan saanut kokea 
monet kerrat. Ikävintä 
näissä kokemuksissa on 
ollut se, että ne ovat itse 
aiheutettuja. 

Nuorempana, kun tuli 
viikonloppuisin vietet-
tyä ns. railakasta elämää 
ja maanantaiaamuisin 
silmät punaisena ja pää-
nuppi kipeänä laahau-
tui töihin, harmitti se, 
kun taskunpohjalla ei 
kilissyt kuin muutama 
lantti ja joskus ei edes 
senkään vertaa. Pomol-
ta piti mennä vippaa-
maan förskottia, että sai 
jotenkin elämärutiinis-
ta kiinni. Tänä päivänä 
näin iäkkäämpänä, kun 
nuoruuden kujeet ovat 
jääneet, ei näitä huolia 
enää ole, mutta nyt on 
tullut muut murheet. 

Yksi varteenotetta-
va murhe on nykyinen 
maailmanmeno. Ei tar-
vitse kuin aukaista aa-
mun lehti, tai kuunnel-
la päivän uutiset, niin 
eikös jo kerrota kuinka 
heikosti meillä nyky-
ään menee. Työttömyys 
lisääntyy, maailman 
poliittinen tilanne pa-
henee, ja uuden sodan 
uhka leijaillee ympä-
rillämme odottaen vain 
puhkeamistaan. Valta-
kunnan politiikassa ol-

laan joko hajottamassa 
hallitusta, tai riitele-
mässä miten meitä hal-
litaan. Kunnat ovat nos-
telleet joko kunta- tai 
kiinteistöveroprosentte-
ja ja mikä ikävintä, työt-
tömyys sen kun lisään-
tyy. Satuin lukemaan 
vuonna 2010 julkais-
tusta artikkelista kuinka 
esimerkiksi Harjavallan 
kaupunki toivoi Kes-
ki-Satakunnan terveys-
keskuskuntayhtymän 
siirtymistä Satakunnan 
sairaanhoitopiirin yh-
teispäivystykseen. Yö 
päivystyksen kohdal-
la näin tapahtui ja nyt 
luin lehdestä, että vuo-
teen 2018 lakkautetaan 
Harjavallan sairaala. 
Puolueet käyvät kes-
kustelua tulevasta Sote-
uudistuksesta ja ehkä 
sellainen toteutuukin, 
kunhan päästään eräis-
tä asioista yhteisym-
märrykseen. Odotankin 
mielenkiinnolla koska 
koko Keski-Satakunnan 
terveyskeskuskuntayh-

tymä hajotetaan ja ne-
kin palvelut siirretään 
Poriin.

Tosin Harjavalta ei 
onneksi vielä ainakaan 
vapaaehtoisesti ole kun-
tana liittymässä sinne, 
mutta kuka sanoo, ettei-
kö tämäkin siirtyminen 
jonain päivänä tapahdu. 
Nyt käydään ensin edus-
kuntavaalit ja sitten taas 
ovat vuorossa kuntavaa-
lit ja jos olisin ennusta-
jaukko voisin ennustaa, 
että pikkukunnat sulau-
tetaan ellei vapaaehtoi-
sesti niin väkisin Poriin 
jossain vaiheessa. Sen 
verran pölhöjä me ih-
miset olemme, että tar-
peeksi kun maalaillaan 
utopioita ja määrätyt 
poliitikot pääsevät val-
taan he saattavat aloittaa 
kaupanteon ja esimer-
kiksi Harjavalta nimi-
sestä kaupungista ei jää 
jäljelle jälkipolville kuin 
historian kirjaan muuta-
ma rivi.

Ossi Qvist

Yhdistyksen syyskokous 
pidettiin pe 14.11.2014 
Juhlatila Arantilankos-
kella. 

Kokouksen puheen-
johtajana toimi yritys-
kehittäjä L auri Pörs-
ti. Syyskokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräi-
set asiat ja vahvistettiin 
uudet säännöt yhdistyk-
selle.

Kokouksen jälkeen an-
nettiin huomionosoitus 
Raija Aallolle henkilö-
kohtaisen merkkipäivän 
johdosta. 

Nakkilan Yrittäjien 
hallitus koostuu seuraa-
vista henkilöistä: Terja 
Wahlberg, Markku Poh-

Mikko Vaahtiosta Nakkilan 
Yrittäjien puheenjohtaja

jonen, Eetu Bragge, Nina 
Välimäki, Marko Oura-
maa, Mika Isoniemi, Ilk-
ka Rantanen (uusi), Sari 
Ketola (uusi). Uutena 
puheenjohtajana aloit-
taa v. 2015 alusta Mikko 
Vaahtio.

Uusi hallitus kokoon-
tuu järjestäytymiskoko-
uksessaan tammikuun 
alussa 2015, jolloin 
myös jaetaan hallituk-
sen vastuualueet ja vali-
taan yhdistykselle vara-
puheenjohtaja, sihteeri ja 
rahastonhoitaja. 

Kiitos hyvin sujunees-
ta kokouksesta ja onnea 
uudelle puheenjohtajalle 
ja hallitukselle.

Yhdistyksen Yrittä-
jäiltamien yhteydessä 
pe 14.11.2014 palkit-
tiin Vuoden Yrittäjänä 
Ruoppaus P. Suominen 
Oy. Yritys on harjoit-
tanut menestyksekästä 
toimintaansa jo yli 40 
vuoden ajan. Suomisen 
päätoiminta on tänä päi-
vänä teollisuusrakenta-
misessa, mutta liiketoi-
mintaan kuuluvat myös 
maanrakennus ja eri-
koiskuljetukset. 

Valintaperusteina oli-
vat yrityksen pitkä ja 

Nakkilan Yrittäjien 
Vuoden Yrittäjä 2014

vakaa historia, yrityk-
sen kasvaminen myös 
näinä talouden vaikei-
na aikoina mm. uu-
sien työntekijöiden 
palkkaamisella sekä 
yrityksen tahtotila työl-
listää muita nakkilalai-
sia yrityksiä aliurakoit-
sijoina.

Onnittelut Ruoppaus 
P. Suomiselle ja koko 
henkilökunnalle!

Terja Wahlberg
Nakkilan Yrittäjät

Sataedun Nakkilan 
opiskelijat ovat saaneet 
esimakua julkaistusta 
Kalevala IronDanger-
vaikutteisesta elokuva-
projektista. Elokuvan 
traileri kuvattiin Nak-
kilassa Villilä Studioil-
la. Trailerin suomaise-
ma rakennettiin Villilän 
kartanon navetan ylä-
kertaan.

Alkajaisiksi studioon 
kannettiin kuusi tonnia 
turvetta ja siitä se sitten 
alkoi. Sataedu Nakki-
lan elokuva- ja tv-alan 
opiskelijat olivat vah-
vasti mukana raken-

IronDangerin traileri 
kuvattiin Nakkilassa

nus- ja lavastustöissä.  
Hyvin sujuneissa ku-
vauksissa tuli kaikessa 
esiin se, että kyseessä 
on Suomen oloissa val-
tava projekti isoine re-
sursseineen.

Myös trailerin tuotan-
toryhmä oli erittäin tyy-
tyväinen nakkilalaisten 
kanssa tehtyyn yhteis-
työhön. Mahdollisesta 
yhteistyöstä jatkossa ei 
vielä tiedetä.

Suunnitelmien mu-
kaan IronDanger saa 
ensi-iltansa vuonna 
2017.

Saksassa järjestettyjen 
Schlingelin 19. kan-
sainvälisten lasten- ja 
nuortenelokuvien fes-
tivaalien päätösjuhlas-
sa kahdeksan eri maan 
edustajista koostuva Eu-
ropean Children's Jury 
valitsi Risto Räppää-
jän ja Liukas Lennart 
-elokuvan parhaaksi 
eurooppalaiseksi laste-
nelokuvaksi. Sen pää-
osanesittäjä Samuel 
Shipway voitti parhaan 

lapsinäyttelijän palkin-
non. Kilpaan osallistui 
136 elokuvaa viidestä-
kymmenestä maasta.

Sinikka ja Tiina Nopo-
lan luomaan Risto Räp-
pääjä hahmoon perustu-
va elokuva on kerännyt 
elokuvateattereissa Suo-
messa jo noin 263 000 
katsojaa. Timo Koivu-
salon ohjaamaa Eloku-
vaa fi lmattiin kesällä 
2013 mm. Nakkilassa ja 
Naantalissa.

Risto Räppääjälle 
paras elokuva -palkinto

Por i l a i s l äh tö i sen 
näyttelijän Joonas 
Nordmanin sketsi-
hahmo porilainen 
liitto-orava ja ay-
jyrsijä Salme Pasi 
oli Putous-ohjelman 
Vuoden sketsihah-
mo. 

Lyhyessä voitto- 
ja kiitospuheessaan 
Salme Pasi oli totu-
tun ytimekäs: Toril 
tavataan! Sillai kai! 

Yleisö äänesti 
Nordmanin sketsi-
hahmon suosikik-
seen. 

Tää tuli mulle ti-
eräks aikamoisena 
yllätyksenä. Olen 
hiukan sanaton, 
mutta kyl mä veik-
kaan, että tuol Hel-
singin yössä saattaa 
tänään olla vähän 
vipinää, jos hyvin 
menee, Salme Pasi 
kommentoi voitto-
aan tuoreeltaan

Finaalilähetykses-
sä paljastui muun 
muassa, että Salme 
Pasi on töissä Kemi-
ralla ”varmistamas-
sa että kaikki menee 
hyvin”. Se onnis-
tuu hänen mukaan-
sa parhaiten, kun ku-
kaan ei tee mitään.

Lähde: Satakunnan 
Kansa

Sillai kai!
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HAVUPUU-
UUTEJUOMA

Etelä-Pohjanmaan Närpiössä pienessä kylässä on 
ympäri vuoden trooppinen tunnelma. Kun kurvaa valtatie 
kahdeksalta pikkutielle ja astuu sisään Lind’s Kökiin, 
tuntuu kuin lennähtäisi hetkessä 3000 kilometriä etelään. 
Mansikan- ja tomaatin taimet, hedelmäpuut ja syötävät 
kukat toivottavat tervetulleiksi kasvi huoneravintolaan. 
Paikan erikoisuutena ovat ravintolasalin sisustuksen 
lisäksi yllättävät tuoreiden makujen yhdistelmät. Hyvä 
retkikohde ryhmille, perheille ym.

Vietä meillä 
Vietä meillä 

unohtumaton 
unohtumaton 

pikkujoulujuhla!
pikkujoulujuhla!

JOULUPÖYTÄ joulukuun joka sunnuntai
klo 12-15       36€/henkilö 
(6.12., 7.12., 14.12. ja 21.12.) 
Varaa pöytä!

JOULULOUNAS noutopöydästä
12.-22.12. 
ma-pe klo 11-14       26€/henkilö 
Varaa pöytä! 

Syksyllä ja talvella avoinna vain  lauksesta! Syksyllä ja talvella avoinna vain  lauksesta! 

Klikkaa best1.fi  ja lue Bestseller maksu  a!

”Ei ole sama mistä säh-
kösi ostat”, näin mainos-
taa Harjavallan ja Nak-
kilan alueilla toimiva 
sähköyhtiö, Lammaisten 
Energia Oy, jolla on noin 
7500 sähköasiakasta. 

Energiapäällikkö Jari 
Puustelli kertoi kuinka 
kovaksi nykyisin kilpai-
lu sähköyhtiöiden vä-
lillä on käynyt ja yksi 
epämiellyttävä ja asia-
kasta harhauttava kil-
pailukeino, jota eräät 
myyjät harrastavat on 
puhelinkauppa. Asiak-
kaita kosiskellaan pu-
helimitse vaihtamaan 
harhaanjohtavalla taval-

Mistä ostat sähkösi?
la tekemiään sähkösopi-
muksia ja mikä ikävin-
tä, niissä harhautetaan 
jopa niinkin törkeästi, 
että asiakas luule pu-
helinmyyjän toimivan 
paikallisen sähköyhtiön 
kanssa. Kaiken lisäk-
si myyjä tarjoaa edul-
lisesti lyhyttä alle puo-
len vuoden sopimusta. 
Kuitenkin sopimuksen 
päättyessä hinta saattaa 
nousta. Toinen asia mikä 
myös saattaa harhauttaa 
asiakkaita on hinnan sa-
haaminen edes takaisin, 
mitä vaaraa ei Lammais-
ten Energian asiakkailla 
ole, sillä heidän tarjo-

amansa pörssihinta, kun 
ostetaan jo etukäteen. 

Yksi varteen otetta-
va asia on sähkön saan-
nin varmuus ja varmaan 
moni asiakas onkin vii-
me aikaisten myrskyjen 
takia saanut kokea tä-
män kantapään kautta. 
Lammaisten Energia on 
kuluneen vuoden aika-
nakin panostanut inves-
tointeihin 900 000 euroa 
ja edelleen on tarkoituk-
sena jatkaa investointeja 
verkkoalueellamme säh-
kön katkeamattomuuden 
saannin turvaamisek-
si asiakkaille. Olemme 
korjanneet nykyisiä il-

majohtoja kaapeloimal-
la niitä satoja kilomet-
rejä ja edellisvuonna 

korjausten kustannukset 
nousivat yli miljoonaan 
euroon. 

Moni asiakas kysyy 
usein mistä paikalli-
set sähköyhtiöt hankki-
vat sähkönsä ja siihen 
energiapäällikkö, Jari 
Puustelli totesi, että esi-
merkiksi ostamme sitä 
sähköpörssistä. Lam-
maisten Energialla, kun 
ei ole omaa tuotantoa, 
mutta kylläkin joitain 
osuuksia sähköä tuot-
tavista yrityksistä. Yksi 
mihin viime aikoina ol-
laan myös jonkin ver-
ran panostettu on aurin-
koenergia, mutta vielä 
toistaiseksi siitä saata-
va sähkö on hyvin mi-
nimaalista. Tuulivoima 
on myös yksi vaihto-
ehto, mutta näillä nä-
kymin ei Lammaisten 
Energia ole siihen ko-
vinkaan suuresti satsaa-
massa. 

Tällä hetkellä sähkö-
yhtiö työllistää oman 
väen lisäksi myös pai-
kallisia palveluita, mikä 
merkitsee sitä, että näin 
työllistämme sekä vä-
lillisesti että suoraan 
useita alueemme hen-
kilöitä. Sähköyhtiö on 
myös mukana eri muo-
toisissa tapahtumissa, 
kuten tukemassa urhei-
lua, yhdistyksiä ja juni-
orityötä. On myös hyvä 
muistaa ja pysähtyä 
miettimään, mitä arvoja 
valinnoillasi kuluttaja 
na haluat tukea. Halu-
atko, että paikkakunnal-
lasi on esimerkiksi oma 
sähköyhtiö. 

Ossi Qvist.  Energiapäällikkö Jari Puustelli

Juhlamessu kirkos-
sa, liturgina Kirkko-
herra Markku Järviö, 
saarnan piti lääninro-
vasti Marianne Känä, 
kanttorina toimi 
Anna Tasala. Avus-
tajina olivat pastori 
Lasse Vappula sekä 
Satu Salo, Annama-
ria Lehto ja Soili Ka-
rilainen 

Musiikista vastasi 
Nakkilan Kirkkokuo-
ro, Päiväkuoro, Tuo-
maskuoro ja "Lau-
lulintuset". Kolehti 
kerättiin Suomen Lä-
hetysseuralle. Kirk-
kokahvit tarjottiin 
seurakuntakodilla. 

Kirkon suuri yli 
miljoona euroa mak-
sanut remontti saatiin 
valmiiksi juuri sopi-
vasti ennen joulun ti-
laisuuksia.

J Virtanen

Sunnuntaina 
30.11. 

juhlittiin 
Nakkilan 

kirkon 
käyttöön-

ottoa

Jartin Jurinat

Vastuullinen yritysjohta-
ja menestyy myös nais-
markkinoilla
”Niin sitä vois sano, taita 
oll vaa rahavoima”

Satakunnan Kansan nä-
köislehti korjattu
”Millai sitä noin vaa  
korjat,  jossei  teksti o 
puututt”

Jouluruoka ei ole vielä 
löytänyt ostoskoriin
”Ei, ne ei sinne kori ilma 
mani löyr”

Pikkujouluista ei hevillä 
luovuta
”Ei kyll hevill, se o se jo-
kavuotin  voimankoetus”

Peurat kiimassa – suuri 
kolarivaara
”Täyty oll piiloss, ette 
minu törmäis”

Raumalla vahvoja palo-
miehiä
”Kyll Raumall, mite vah-
voi sitt Poriss”

Poliisin haaviin 25 ratti-
juoppoa
”Isot o haavit poliseillaki”

Köyliöläinen ajoi mais-
tissa Eurassa
”Kävi ajelees naapuriss, 
ett mainittas”

Ydinvoimaloiden yllä 
lentävät tuntemattomat 
lennokit hämmentävät 
Ranskassa
”O varma venäläissi Ro-
satomi porukka, koittavat 
selvittä, millai niit raken-
neta”

Arhinmäki yritti suudel-
la Soinia
”Ei Soinika mikä homo 
oo, se o katolilaine heter”



10

Bestseller 13/2014

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

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



Autotalli  7,5x8,6x2,7 
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 



- Kestovahaukset - Päälipesut
- Alustapesut - Tehdastakuun lisäturva

- Ruosteenestokäsittelyt

Kartanon Autosuojaus
Mäkipuistontie 8, 28430 Pori

Puhelin (02) 646 0113

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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  LAAKERIT TEOLLISUUDELLE 
   JA MAATALOUDELLE
  VOIMANSIIRTOTUOTTEET

       Kiilahihnat    Hihnapyörät
       Rullaketjut    Ketjupyörät
 AKSELITIIVISTEET
 KIINNITYSTARVIKKEET
 VARAOSAT AMERIKKA-

  LAISIIN AUTOIHIN

KONE JA LAAKERIKONE JA LAAKERI
LAHTI KYLAHTI KY

Teollisuustie 1, 32810 Peipohja
puh. (02) 546 7766, 
fax (02) 546 7760

Marras- joulukuussa 
parturit saavat teroit-
taa veitsensä koska va-
rauskirjat pullistelevat 
pikkujouluun valmistu-
via asiakkaita. Me nai-
set panostamme. Nyt ei 
säästellä. Ei kun mek-
ko-ostoksille ja uutta 
ihanaa korkkaria kehiin 
ja tietysti laukku sävy 
sävyyn. Pitäähän nyt 
vielä uusi takkikin saa-
da jotta sääret saadaan 
suojaan viimalta. 

Miten ihanaa onkaan 
se kaikki valmistelu-
työ pikku viinilaseineen 
ennen kuin ollaan val-
miina baanalle. Se on 
parasta. Vielä eteisen 
peilin edessä pari pyö-
rähdystä, sipaisu huuli-

pa sitten tanssia pienen 
puolieroottisen tanssin-
kin myyntiosaston Pe-
nan kanssa ja taisin sit-
ten vähän pussaillakin 
Penaa. 

Tässä kohtaa nei-
ti näpsä toivoo että oli-
si kokonaan menettänyt 
muistinsa. Ja siinähän 
se Pena röhnöttää suu 
sepposen selällään tuok-
suen vahvasti eiliseltä. 
Mihin katosi se char-
mi joka vielä illalla oli 
käsin kosketeltavaa. Ei 
tunnu jomottava ohimo 
enää miltään koska tilal-
le on tullut moraalinvar-
tijan tuska. Neiti tuijot-
taa myttyjä lattialla. 20 
euron silkkisukkahou-
sut riekaleina ja kaunis 

mekko sävytettynä pu-
naviinitahroilla. Ei kun 
rääpimään päälle se mitä 
on jäljellä vaatetuksesta 
ja hiipimään kotia kohti 
kajaalit poskissa. 

Matkalla neiti saa 
muutaman merkitsevän 
katseen ja syystäkin. 

Kaikkihan sen nyt nä-
kee että yöjuoksulla tuo 
on ollunna, sillai kai.  
Porilainen vois sanoo et 
”pehmeet touhuu” ja ei 
kun ensi vuonna uudes-
taan.

Fouva Fox

Pikkujoulut, pehmeet touhuu
punaa vielä varmuuden 
vuoksi ja prinsessa voi 
rientää pikkujouluhu-
muun. Ravintoloitsijat 
ristivät kätensä ja kiittä-
vät kauniisti. 

Illan huumaa ei voi 
viedä meiltä kukaan 
vaan koittaa aamu kan-
kea ja kankkunen. Va-
roen raottaa neiti näpsä 
luomiaan. Ensimmäi-
nen ajatus hiipii mie-
len ”en sitten ikinä enää 
ota mitään paitsi seu-
raavaksi” lyhyt on ih-
misen muisti. Mitäkö-
hän sitä sitten eilen tuli 
tehtyä? Hämäriä muis-
tikuvia siitä että saatoin 
avautua toimitusjohta-
jalle ihan pikkasen. Ai 
nyt alkaa sattua. Taisin-



11

Bestseller 13/2014

Tällä kupongilla

lounas 
kahdelle

HIMA KEBAB
LOUNASPIZZERIA

Wanha Pankki
Porintie 2, 29250 Nakkila

Puh. (02) 674 0299

Lounastiski

8€
ma-pe 990€

la-su

ma-pe

AAMIAINEN
ma-pe klo 6-9

  Puuro
  Kananmunat
  Juusto - feta juusto
  Jogurtti
  Juomat, hedelmiä ym. ym.
  Kahvi ja tee
  Lämmin, tumma, tuore leipä
  Syö ja juo niin paljon 

 kuin haluat!

L

Vahit ja Vefa

10€
ma-pe

15€
la-su

14€
ma-pe

Tällä kupongilla

aamiainen 
kahdelle

      Voimassa 3.2.2014 asti       Voimassa 3.2.2014 asti

590€

LOUNAS
ma-pe klo 10.30-15
la-su klo12-17

  Syö ja juo niin paljon kuin haluat!

  Joka lauantai ja sunnuntai myös lohifi lee
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NOSTO-OVET NOSTO-OVET 
- MYYNTI JA ASENNUKSET- MYYNTI JA ASENNUKSET
- SANEERAUKSET- SANEERAUKSET

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

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

 TERÄSPUTKI- JA BETONIPAALUTUKSET
 KIERRE- JA AITAPAALUTUKSET

Rakennusmestari
Olavi Ojala, p. 0400 595 178

ALAN ERIKOISLIIKE

Porin Taidekeskus R

KEHYSPALVELU  TAITEILIJANTARVIKKEET 
GALLERIA  TAIDEMYYNTI

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

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2015!
www.porintaidekeskus.com

VARAUDU JOULUUN TULE AJOISSA OSTOKSILLE

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

PURKUTYÖT
TIMANTTIPORAUKSET
TIMANTTISAHAUKSET

PORIN PURKU JA SANEERAUS OY

Rantakuja 3, Ulvila

040 500 4955

TIETOTEKNIIKKAA JA RC-TUOTTEITA

Erä
LENOVO
YOGA
TABLET

10 HD Android 4,3
(ovh. 399 €)

295€

Toyota Corolla -01
1.4i 5d bensa Ilmastoitu ikiliikkuja
ketjukoneella ja tosi vähän ajettu.
takaovessa lommo 87tkm

Skoda Superb -07
2.5TDi V6 Autom. Elegance 4d 
Edustusluokan huippuvarusteilla
187€/kk 60kk käsiraha 0€ 282tkm

8.450,-

Audi A4 -02
2.0i 4d bensa. Laadukas,huollettu,
Suomi-auto. Svea autorahoitus: 134€/
kk 60kk käsiraha 0€ 184tkm

Volkswagen Transporter -98
2.4D diesel Pitkä 2xrenkaat, veto-
koukku, ruosteeton, juuri kats.
84€/kk 60kk käsiraha 0€ 398tkm

Ford Focus 1.4i Farkku Ilmastoitu, -07, 197tkm ........................ 5.650€
Peugeot 307 1.6i Farkku ilmastoitu, -05, 134tkm....................... 4.850€
Volkswagen Polo 1.9TDi Trendline 5d, -06, 361tkm .................. 3.650€
Citroen Xsara Picasso 1.6i SX A/C 5d, -02, 132tkm .................. 3.350€
Chrysler Voyager 3.3 V6 aut. SE 7hlö, -96, 274tkm ................... 1.850€

Klapiili Tmi, Molkkarinmäentie 29, 29340 Kullaa (Ulvila)
Lassi Leppihalme, puh. 040 567 9159

Netissä: www.klapiili.fi  tai nettiauto.com/klapiili
Rahoitusmahdollisuus! (Normaali luottokäytäntö)

Soitathan 
aina ensin!

6.350,-

3.350,-4.450,-

Automyynti Kullaalla puh. 040 567 9159

Autofit Ajoturva auttaa tienpäällä
vuorokauden ympäri

 Ammattimaista tie- ja hinauspalvelua vuoden jokaisena päivänä 24 h
 Tarvittaessa edullinen sijaisauto

 Voimassa Suomessa ja EU-maissa

Autofit Ajoturva auttaa ongelmatilanteissa 24/7:

 Auton hinaus myös kotipihasta tai kesämökiltä
 Rengasrikko
 Avainten jääminen lukittuun autoon
 Polttoaineen loppuminen kesken matkan
 Apukäynnistys akun tyhjentyessä  
 Auton juuttuminen lumeen
 Korjatun auton toimitus kotipaikkakunnalle

HUOLLON
ASIAKKAILLE!!! 0€

TUTUSTU

6kk
Norm. 3,90/kk

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


