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Myynti lentoon! Ilmoitus alkaen 50 euroa! Lehteä voi lukea netissä: www.turist.fi /bestseller
Jakelu: Nakkila-Harjavalta-Kokemäki-Ulvila-Kiukainen YHTEENSÄ  n. 18 000 TALOUTEEN
Pyydä tarjous tai mediakortti: 0500 597 259 tai bestsellermainos@gmail.com
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Ei koske Harmonia, 

Lapponia, Kalevala Koru

Suuri
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REMONTTIALE
Remontti lähestyy..

Koko myymälä uudistuu!

ALENNUKSIA

JOPA

TIMANTTISET
LINDROOS PORI

ITÄPUISTO 7, p. 044-740 3220, ark. 9-18, la 9-14
www.timanttiset.fi 

Vesivahinko? 

Luotettavaa palvelua jo 
yli 35 vuoden ajan
Olemme tutkineet ja kunnostaneet vesivahinkoja Suomessa jo yli 35 
vuoden ajan. Palvelemme niin yksityis- kuin yritysasiakkaitakin. Luotet-
tavilla ja kustannustehokkailla palveluillamme minimoimme vahingot, 
sekä yritys- ja teollisuusvahingoissa liiketoiminnalle aiheutuvan häiriön. 
Kiinteistöt palautetaan vahinkoa edeltäneeseen tilaan mahdollisimman 
nopeasti. Olemme vakuutusyhtiöiden hyväksymä kuivausliike. Kiireel-
listen vesi- ja palovahinkojen varalta päivystämme 24 h/vrk.

Ammattitaitoisesti tehdyllä kosteuskartoituksella pienennetään kor-
jauskustannuksia merkittävästi. Käytössämme ovat kaikki asianmu-
kaiset kuivausmenetelmät. Palveluihimme kuuluvat myös purku- ja 
korjaustyöt. Kokonaispalvelumme takaa vesivaurion hoitamisen su-
juvasti ja vaivattomasti yhden toimittajan kanssa kartoituksesta ja 
kuivauksesta korjaustöiden viimeistelyyn asti. Koko maan laajuinen 
toimipaikkaverkostomme takaa sen, että apu on aina lähellä.

Vesivahinkoihin liittyvien palvelujen lisäksi olemme erikoistuneet tulipa-
lojen jälkivahinkojen torjuntaan ja palosaneeraukseen sekä tilapäisiin 
kuivaus- ja lämmityspalveluihin.

Polygon Finland Oy
Palokunnantie 1, 28360 PORI

Puh. 020 7484 350
Päivystys 24 h 0400 439 964

pori@polygongroup.com
www.polygongroup.fi 
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AVOINNA ARKISIN 15-19
SIRUKORTILLA 6-22 (LA 6-17)

044-3353143

EI JÄSENYYSPAKKOA
EI LIITTYMISMAKSUA

VIIKKO-OHJELMA ja LISÄINFO

www.nkk.fi 

SPINNING - ZUMBA - PUMPPI - KAHVAKUULA - MUOKKAUS - KUNTONYRKKEILY -  SYVÄVENYTTELY

KUNTOSALISSA
- ILMASTOINTI

- 60 HARJOITUSPISTETTÄ
- NAISILLE OMAT LAITTEET

INFRAPUNA-SAUNA  NAISILLE

LIIKUNTASALISSA
- ILMASTOINTI

- JOUSTOLATTIA
- LED-VALOT
- PEILISEINÄ

pumppi

Voita 50Voita 50€€
JUHLA-JUHLA-
RAHAA! RAHAA! 

Osallistu arvontaan sivulla 9!



2

TAPAHTUMIA

Edustaako kukaan?

Urheilu ja sen taso

Painos: n. 18 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Nakkilan,
Kokemäen, Kiukaisten ja Ulvilan alueilla 
sekä Porin alueelle n. 2000 kpl.

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma ja van-
ha Prisma, Tikkulassa ABC / S-market 
sekä Prisma Länsi-Pori (Eteläväylä)
Harjavallassa: K-market Mylly
Nakkilassa: K-market Onnipekka
Ulvila: Kauppakeskus Hansa
Kokemäellä: K-market Teljän-portti, 
S-market Kokemäki

Kustantaja: Covire Oy
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259
turist.fi @hotmail.com 
Toimitus: Avoinna torstaisin klo 10-12.
Karjalankatu 12, 28130 Pori
Puh. torstaisin klo 10-12: 050 570 3399
Muuna aikana: 0500 597 259

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy, p. 0500 597 259
tai 050 401 4784
bestsellermainos@gmail.com
Aineisto tulee toimittaa viikkoa ennen 
ilmestymispäivää.

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

Painopaikka:
Allatum Oy

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

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

NAKKILA

Nakkilan Puhallinsoittajien 
30 v-juhlakonsertti
2.10.2011 klo 15. Villilä Studi-
ot, Villiläntie 1, Nakkila. Nak-
kilan Puhallinsoittajien juhla-
konsertissa solistina Markku 
Aro.

Harmonikkaviikko 
10.-16.10.2011
Kirkkokonsertti keskiviikko 
12.10.2011 klo 19. Nakkilan 
kirkko. Sopraano Heini Dahl-
roos sekä Nakkilan Seudun 
Harmonikat. Ohjelma 10 eu-
roa.

Pääkonsertti sunnuntai 
16.10.2011 klo 15. Nakkilan 
Liikuntahalli. Esiintymässä: 20 
vuotta, Kuningas Jaska Mäky-
nen, Kultainen Harmonikka fi -
nalisti Timo Hautamäki. Erik ja 
Tony Iivonen (Ruotsi) sekä Nak-
kilan Seudun Harmonikat. Kon-
sertin juontaa Seppo Soittila.

KOKEMÄKI

Saappaanheiton Syyskisa
24.09.2011 klo 18:00 Pitkäjärvi 
vapaa-ajankeskus, Peipohja, Ko-
kemäki.

“Kuvataidetta” -näyttely
26.9.-14.10.2011 Kokemäen 
kaupunginkirjasto, Kokemä-
ki. Päivikki Reinamon näyttely 
esillä kirjastossa. Lisätiedot: 040 
488 6176. Kirjasto avoinna: ma, 
ti, to ja pe 11-19, ke 10-19, la 
10-14.

Länsi-Suomen kesäyliopisto 
järjestää: 
4.10.2011 klo 10 Vanha Yh-
teiskoulu, Kokemäki. Seniori-
kahvilan lehtikatsaus - “Mitä 
päivän lehdissä kirjoitetaan?” 
Sanomalehtikatsauksen ja ajan-
kohtaisten asioiden keskustelus-
sa vetäjänä Kokemäen kaupun-
ginjohtaja Markus Ojakoski. 

En!  Minua tarvitaan 
nyt presidentiksi, 
koska olen hyvä. 

Kyllä minä haluan 
koko Euroopan 
presidentiksi !

Kyllä on miehellä 
isot haaveet. Herra Lipponen, 

olett eko liian vanha 
presidentiksi ?

Haluatt eko koko 
Itämeren alueen 
presidentiksi ?

Suomalaiseen luonteen laatuun 
kuuluu varmaankin paremmin 
joukkueurheilu. Tänä vuonna 
Suomi on voittanut jääkiekossa 
maailmanmestaruuden, lento-
pallossa ja koripallossa on tul-
lut menestystä, ei ihan maail-
manhuipulle, mutta kuitenkin 
hyvin. 

Yksilölajeissa, kuten yleisur-
heilu, ollaan pudottu syvälle, 
Korean MM-kisoissa paras saa-
vutus oli yhdeksäs sija. Kisoi-
hin kyllä lähdettiin takki auki 
mentaliteetilla, oli vaikeuksia 
jo joukkueen valinnoissa, mut-
ta kuitenkin valittiin 12 urhei-
lijaa. Johtoporras varmaan oli 
moninkertainen urheilijoihin 
nähden.

Tulevaisuudessa, jos tilastot 
eivät näytä paremmilta, täy-
tyy miettiä lähteekö Suomea 
edustamaan kukaan, voi nekin 
rahat käyttää urheilijoiden val-
mennukseen. 

Tilanne ei ole yhtään parem-
pi naapurimaa Ruotsissa. Heil-
lä oli joukkue puolet isompi 
kuin Suomenlla, mutta ei tip-
punut yhtään mitalia, kuten 

Mainosjakelua edullisesti
Harjavallan ja Nakkilan talouksiin 

6600 kpl kaksi kertaa viikossa
 Kokemäen, Kiukaisten ja Panelian talouksiin

3800 kpl kaksi kertaa kuussa
Ulvilan talouksiin

5400 kpl kaksi kertaa viikossa
Jakelua myös Porin, Luvian ja Noormarkun alueilla

Vuonna 2010 jaoimme

1.200.000
suoramarkkinointituotetta, joten voimme 

hyvällä omallatunnolla sanoa, että

Meihin voit luottaa!
Soita ja kysy lisää: 0500 597 259, www.turist.fi .

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

lmestymispäivät
Vk 38 ....................ke 21.9.2011
Vk 41 ....................ke 12.10.2011
Vk 43 ....................ke 26.10.2011
Vk 45 ....................ke 9.11.2011
Vk 47 ....................ke 23.11.2011
Vk 49 ....................ke 7.12.2011
Vk 51 ....................ke 21.12.2011

Kiukaisissa jakelu seuraavana vii-
konloppuna!

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Eesti ja Latvia saivat .
Suomen ja Ruotsin välises-

sä perinteisessä maaottelussa 
Helsingissä Suomen miehet 
voittivat ja naiset hävisivät. 
Kokemäen Joni Ojala edusti 
aluettamme miesten 400 met-
rinn juoksussa. 

Samaan aikaan pidetyssä 
nuorten maaottelussa kävi sa-
moin, Suomea edustivat hyvin 
alueemme nuoret urheilijat, 
kuten Nakkilan Vireen vas-
ta 15-vuotias, 194-senttinen 
Kristian Salo, joka voitti 200 
metriä ennätyksellään 22,14., 
myös Euran Meeri Filppula ja 
Noormarkun Einari Välimäki 
menestyivät hyvin.

Nakkilan Vireen Kristian 
Salo voitti aiemmin 16-vuoti-
aiden poikien 300 metrin mes-
taruuden ajalla 35,46. Harri 
Aallon valmentama 194-sent-
tinen Salo paransi ennätystään 
0,45 sekunnilla.
Bestseller-lehti toivottaa me-
nestystä nuorille urheilulu-
pauksillemme.

J Virtanen

Tilaisuus on kaikille avoin ja 
maksuton. Tervetuloa!

“Parasta Aikaa” -cabaret 
esityksiä
7.10.2011 klo 19 Kokemäen 
Seuratalo, Kokemäki. Cabaret-
esityksiä klo 19 Kokemäen Seu-
ratalolla, päivät: pe 7.10, la 8.10, 
pe 14.10 sekä la 15.10.Lippuja 
ennakkoon Teljän Kirjakaupasta 
sekä esiintyjiltä tai puhelimitse 
044 295 9656 / Kirsti Dojan

PORI

Ajoissa kotiin – alkaisinko sijais-
vanhemmaksi? – näyttely
12.9.-24.09.2011 Porin pääkir-
jaston eteisaula, Pori. Näyttelyssä 

on taustatietoa rekrytointitapah-
tumista sekä sijaisvanhempien 
tarpeesta ja tämän hetken tilan-
teesta. Lisätietoja saa esim. osoit-
teista www.sijaisvanhemmaksi.fi  
tai www.perhehoitoliitto.fi .
Eik ol muut ko nahkiaisii 
ja keinustoolei?
9.9.-20.11.2011 klo 18 Sata-
kunnan Museo, Hallituskatu 
11, Pori. Nakkilan kunnan 150-
vuotisjuhlanäyttely. 
Nakkilan 150-vuotiseen mat-
kaan on mahtunut paljon muu-
takin kuin nahkiaisia ja keinu-
tuoleja. Näyttelyssä esitellään 
rakennuskulttuuria kartanois-
ta funkkiskirkkoon, maisemien 
muuttumista, Suomisen tehdas-
ta ja aikaa jolloin Nakkilaan-

kin pääsi junalla. Mukana on 
myös tunnettuja ja vähemmän 
tunnettuja nakkilalaisia henki-
löitä, tarinoita ja kaskuja.

HARJAVALTA

Inkerinmaa, joka on ja jota 
ei ole
Harjavallan kaupunginkirjas-
to
ti 4.10.2011 klo 19.00-20.30
Ludmila Talzi on kerännyt 
Harjavallan kirjastoon näytte-
lyn lokakuuksi ja kertoo Inke-
rinmaan historiasta ja kulttuu-
rista. Järjestetään yhteistyössä 
kirjaston ja Harjavallan seu-
dun Suomi-Venäjä -seuran 
kanssa. Maksuton.

Osapäivätyötä
tarjolla

Nakkilassa

Myyjä
Tehtaanmyymälään

Viikkotyöaika
4-10 tuntia

(ompelutaito hyväksi)

Lisätietoja:
Covire Oy,

puh. 0500 597 259

Kolmekymmentäkahdeksan 
vuotta on kulunut siitä, kun 
Marja Santikko tuli pankki-
virkailijaksi Nakkilan Säästö-
pankkiin. Yhteensä tänä aikana 
hänellä on ollut 7 työnantajaa, 
kun pankkimaailmassa on käy-
nyt myllerrys. Moni alkuperäi-

Marja Santikko siirtyi vapaalle 
Nakkilan Nordeasta

nen asiakas huomioi hänen vii-
meisen työpäivänsä. 

Marja Santikko kiittää pitkä-
aikaisia ystäviään, jotka huo-
mioivat hänet.

J Virtanen

Klikkaa
Markkinapalstalle:
www.turist.fi /bestseller

Myydään
Plastic 2-3 kert.lasituksella ikku-
noita tilauksesta, omien mittojen 
mukaan. Puh. 050 324 5363
   
Leppäpaneelia 2,50 pitkiä,
12m2, hinta13 € /m2
Puh. 041 728 9798

Pellettiä 25 kg säkeissä, 9€/ 
säkki, kotiin tuotuna Harjavallan 
alueelle. Puh. 050 324 5363

Öljysäiliö (käytetty) Liplast 1500L, 
valuma altaalla. Hp. 400 €  
P. 0400 937 555

Ostetaan
Henkilö/pakettiautoja heti kä-
teisellä. Uudehkoja ja vanhoja, 
hyvät ja huonot, kaikki merkit. 
Myös pakuja vientiin, esim Hia-
ce, Urvan, Mazda, ym. Myös 
romuautot ja muut rauta-metalli-
romut. Soita heti 040 325 3515.

Jääkaappi pieni.
Puh: 0500 597 259

Vuokrattavana
Asuntoauto, 
H. 400 EUR/vko. 
Puh. 040 8435 293

2h+k+kph+at 57 m2 Nakkilan 
kesk. 3. krs. 1.11 alk. 
P. 050 372 0098

Kirpputorit
Kirpputori Näppärä. Kauppatie 
3, Nakkila. Puh. 044 999 0231! 
Aukioloajat ti-pe 10-18.00 la- su 
10-15.00 ma. Suljettu! Varaa 
oma myyntiloossisi, muuta yli-
määräiset tavarat näppärästi 
rahaksi! Lisätietoja: 
www.kirpputorinappara.com

Nakkilan Vammaiset ry:n kirp-
putori. Asemakatu2, Nakkila. 
Nahkiaismarkkinoiden aikana su 
25.9. Myynnissä myös Kivikylän 
grillimakkaraa (1,-) sekä kahvia 
ja pullaa (1,50). ARVONTAA! 
Voitot heti mukaan! 
Tule tekemään edullisia kirppu-
torilöytöjä !

Vuoden Brändinrakentaja on 
Mainostajien Liiton vuosit-
tainen tunnustus, jonka arvi-
ointiperusteissa ja -prosessissa 
kiinnitetään erityistä huomio-
ta brändiin liittyvien tavara-
merkkien valintaan, käyttöön 
ja suojaukseen. Mainostajien 
Liiton 60-vuotisjuhlavuonna 

Vuoden Brändinrakentajaksi 
valittiin Sinituote Oy. 

SINI-tuoteperhettä valmis-
tetaan Suomessa, Kokemäen 
tehtaalla. Suurin osa  tuotteista 
on saanut Avainlippu-alkupe-
räismerkin, joka on tutkitusti 
suomalaisen tuotteen ja pal-
velun tunnus. Se kertoo, että 
tuote on valmistettu Suomessa 
ja se mielletään alkuperältään 
suomalaiseksi.

Sinituote Oy
palkittiin
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Hiirijärven Koulutie 71 
29200 HARJAVALTA 
Gsm. 040 535 0784 

Uudisrakennus, saneeraus, suunnittelu ja piirtäminen, 
otsonointipalvelu, valvonta sekä purkutyöt

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

Puh. 044 257 9655
Juustokivenkatu 1, 29200 Harjavalta
info@autopesupalvelu.fi , www.autopesupalvelu.fi 

Marko Niinivirta

TARVITSETKO TUKEA JA MAHDOLLISUUDEN PURKAA 
SYDÄNTÄSI IHMISILLE, JOTKA OVAT KOKENEET SAMAN?

TULE EROSEMINAARIIN! EROSEMINAARISSA SAAT TIETOA, 
OHJAUSTA JA TUKEA EROPROSESSIN LÄPIKÄYMISEEN

Tule rohkeasti mukaan!Tule rohkeasti mukaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
044 3526 101/Annika Vallin, Luotsimaja Oy044 3526 101/Annika Vallin, Luotsimaja Oy
tai annika.vallin@luotsimaja.fi tai annika.vallin@luotsimaja.fi 

Tule rohkeasti mukaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
044 3526 101/Annika Vallin, Luotsimaja Oy
tai annika.vallin@luotsimaja.fi 

Tri Bruce Fisherin menetelmiin perustuva eroseminaari on voimaannut-
tava oppimisjakso Sinulle, joka olet eronnut tai harkitset eroa. Seminaari 
on tarkoitettu kaikille - ero voi olla tuore tai jo vuosia sitten tapahtunut, 
avioero tai ero seurustelusuhteesta.

Seminaari koostuu kymmenestä tapaamiskerrasta (3h/kerta/viikko). Jokai-
sella kerralla käsitellään eroon liittyviä keskeisiä tunteita ja keinoja, joilla 
eron voi kääntää oppimiskokemuksesi ja oman kasvun mahdollisuudeksi. 
Tavoitteena on myös jälleenrakentaa elämää uudelleen ja välttää saman-
laisten ihmissuhdeongelmien toistuminen tulevaisuudessa. 
Seminaarilla on todettu olevan myönteisiä heijastusvaikutuksia 
vanhemmuuteen ja sitä kautta lapsiin.

OLETKO ERONNUT
JA ETSIT SUUNTAA ELAMAASI?

Syksyllä 2011 järjestetään jälleen
suosiota saanut

EROSEMINAARI PORISSA
Uusi ryhmä aloittaa 5.10. klo 18-21.

Ilmoittautuminen on nyt alkanut.

Postilaatikkojen taustaelementti

Yläreuna Leveys Väri Laatikolle Hinta
Suora 180 cm ruskea 4-5 170 €

Kaareva 180cm vihreä 4-5 270 €
Kaareva 120 cm vihreä 2-3 230 €
Kaareva 90 cm vihreä 1-2 190 €

Hintaan sisältyy maahan lyötävät metallijalat. 
Nupit 10  €/kpl. 

Myynti ja tiedustelut:  Covire Oy,  Nakkila, puhelin 0500 597 259

Postilaatikko Posteri
Rosteria, 31x15x38/44cm.
Lukollinen.                  kpl69,-69,-

170,-170,-Alkaen

Painekyllästettynä!

Painekyllästettynä!

Painekyllästettynä!

Kotiin kuljetus

Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

ILMAISEKSI

Poriin ja
Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakuntaan!
Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Postilaatikko, metallia, 
Värit: vihreä, punainen 
tai valkoinen
Koko: 31x15x38/44cm. 
Lukollinen.                kpl34,-34,-

Viikkolaatikko. Lukollinen.
                      Rosteri

                      Valkoinen

89,-89,-
129,-129,-129,-

Joulukuulle asti kestävä kan-
sainvälinen nukketeatterijuhla 
PIP Fest 2011 ravistelee perin-
teisiä käsityksiä pelkästään lap-
sille suunnatusta taiteen lajista. 
PIP Fest on koko perheelle tar-
koitettu festari, johon kuuluu 
työpajoja kaiken ikäisille päivä-

Olen jutellut kaverini kanssa 
usein uskonnoista. Minä ja ka-
verini olemme molemmat vi-
rallisesti kristittyjä, mutta kui-
tenkin olemme agnostikkoja. 
Emme siis kiellä, mutta emme 
myöskään myönnä Jumalan ole-
massaoloa.

Kaverini mielestä kaikki us-
konnot ovat täysin turhia ja olen 

Täydellinen 
uskonnonvapaus

usein koittanut puolustella us-
kontoja sanomalla, ettei kaikki 
uskonnot ole turhia. Joistakin 
uskonnoista on kuitenkin enem-
män hyötyä kuin haittaa muille 
ihmisille. Onhan muun muas-
sa sodat usein uskontojen syy-
tä, mutta uskontojen takia myös 
autetaan ihmisiä esimerkiksi lä-
hetystyöllä.

Kaverini ehdotti sitten, että 
olisi kaikkein parasta, jos ke-
tään ei pakotettaisi uskomaan 
mihinkään syntyessään. Eli elet-
täisiin lapsuus ilman minkään-
laista uskonnollista kasvatusta 
ja opetettaisiin koulussa tiedot 
eri uskonnoista. Sitten vaikkapa 
15-vuotiaana lapsi saisi päättää 
mihin uskontoon kuuluu, jos 

Nukketeatterifestarit Porissa

yleensä haluaa kuulua mihin-
kään uskontoon. 

Omastakin mielestäni tämä 
ehdotus olisi kaikkein reiluinta 
ihmisille. Ei ketään voi pakot-
taa uskomaan johonkin, johon 
tämä ei välttämättä usko, ei-
hän?

Kopy1

lastenkulttuuriverkosto mm. 
Nukkero ry:n, Rakastajat-teat-
terin ja Kulttuurikulman kanssa. 
Tapahtumasta on tarkoitus teh-
dä jokavuotinen.

Lisätietoja esityksistä saa mm. 
internetistä www.pori.fi /tapah-
tumakalenteri .

kotilapsista vanhuksiin. Kulttuu-
rikulma ja Rakastajat-teatterin 
Hilkka-näyttämö. Teatteriesityk-
siä järjestetään Kulttuurikulmas-
sa ja Rakastajat-teatterin Hilkka-
näyttämöllä.

PIP-Festin järjestää Porin las-
tenkulttuurikeskus-Satakunnan 
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gissa nimeltä Panevezys, lähellä 
Latvian rajaa. Kun saavuimme 
kaupunkiin oli alkuilta, pimeää 
ja alkoi sataa. Keskustaan saavut-
taessa näimme kilpapyöräilijöitä 
ja heidän reittinsä meni aivan 
hotellimme vierestä. Kävimme 
syömässä läheisessä ravintolas-
sa ja näimme kuinka pyöräilijät 
jatkoivat polkemistaan. Yöllisen 
vessakäynnin aikaan kävin vielä 
parvekkeella ihailemassa sitkeitä 
kilpailijoita, kellon viisareitten 
osoittaessa kahta.
Aamulla kun menimme aami-
aiselle, en malttanut olla kysy-
mättä viereisen pöydän urhei-
luasuiselta kaverilta, että mikä 
pyöräkilpailu oikein oli kyseessä 
kun niin kauan kesti. Hän vasta-
si suomeksi, hieman virolaisena 
murtaen, että kyseessä on tup-
latriathlonin maailmanmesta-
ruuskilpailu ja kärki aloitti hetki 
sitten juoksuosuutensa. Niin-
pä saimme seurata ranskalaisen 
voittajan maaliin tuloa ennen 
oman maratonin starttia. Ih-
meen hyvävoimaisena kaveri oli 
tv-haastattelussa 3,6 km uinnin, 
360 km pyöräilyn ja tuplamara-
tonin suoritettuaan. Tämä kaik-
ki tapahtui kahden tai kolmen 
kilometrin lenkkiä kiertäen, jota 
itsekin sitten tahkosin, mutta 
vain yhden tavallisen maratonin 
verran.

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä

Unskin SadasUnskin Sadas
Maraton juostiinMaraton juostiin
Kiikassa 2.4.2011Kiikassa 2.4.2011

Norja, Kypros ja LiettuaNorja, Kypros ja Liettua

Julkaisemme myös seuraavissa 
lehdissä ”Unskin” värikkäitä 
kokemuksia.

TUOHITORITUOHITORI
KIRPPIS KOKEMÄELLÄKIRPPIS KOKEMÄELLÄ

Suuri ja suosittu!
Talo täynnä hyvää tavaraa!

SYKSYISET ROMPE-PÄIVÄTSYKSYISET ROMPE-PÄIVÄT
24.-25. syyskuuta klo 9-1624.-25. syyskuuta klo 9-16

Myyjiä piha täynnä!

puh. (02) 546 7227puh. (02) 546 7227
www.tuohitori.netwww.tuohitori.net

Mehu meni jäähän

Adventmaraton Norjan Meråke-
rissa on houkutellut suomalaisia 
extreme-maratoonareita usea-
na vuonna ja olen käynyt siellä 
kahdesti. Molemmat kerrat ovat 
olleet vallan muuta kuin taval-
lisia maratooneja, onhan ajan-
kohta viikkoa ennen joulua ja 
maa Norja. Voisin ehkä muistaa 
Meråkerin parhaiten siitä, että 
se on ainoa maraton minkä olen 
voittanut kaikki sarjat juomioon 

Haluatko kohteesi MTV3:n

Jokakoti.fi ohjelmaan?

Meillä se on mahdollista.

Soita ja kysy lisää.

Nyt onNyt on
UUSIEN UUSIEN 

IKKUNOIDEN IKKUNOIDEN 
AIKA!AIKA!

Mittojen mukaan uusiin ja
vanhoihin rakennuksiin!

Pyydä ilmainen hinta-arvio!

MAAHANTUOJA:
Covire Oy, Nakkila
Puhelin 0500 597 259
www.turist.fi/ikkunamaailma

Tiedustelut ja varaukset
Hannu 02-5336220 ja Riitta-Liisa 02-6741447

www.valtaliikenne.com

TILAUSAJOA LÄHELLE JA KAUAS,TILAUSAJOA LÄHELLE JA KAUAS,
aina asiakkaan toiveiden mukaan!aina asiakkaan toiveiden mukaan!

KÄDENTAIDON MESSUT SEINÄJOELLA KÄDENTAIDON MESSUT SEINÄJOELLA 
1.10.2011, 1.10.2011, 55,-55,-/hlö/hlö

Sis. matkat, pääsyliput ja lounaan.Sis. matkat, pääsyliput ja lounaan.

OSTOSMATKA TALLINNAANOSTOSMATKA TALLINNAAN
21.-23.10.2011,  21.-23.10.2011,  220,-220,-/hlö/hlö

Sis. matkat ja hotellin (Hotel Viru). Auto mukana koko ajan.Sis. matkat ja hotellin (Hotel Viru). Auto mukana koko ajan.

ottaen. Kyseessä kuitenkin oli 
sellainen vuosi kun kilpailu oli 
peruttu ja norjalaiset jäivät ko-
tiin. Marjomäen Timpan joh-
dolla me olimme tehneet kaikki 
järjestelyt ja maksaneet hotellit 
Åressa, joten vaatimuksestamme 
maraton kaikesta huolimatta jär-
jestettiin, nyt nimellä Finn-ad-
ventmarathon. Viisi suomalais-
ta kiersi kympin lenkkiä ja yksi 
nuori norjalainen ajeli ristiin ras-
tiin vanhalla Datsunillaan, yrit-
täen saada juomia asemille niin 

etteivät mene umpijäähän. Välil-
lä piti mukista rikkoa jäätä ensin 
ja sitten hörpätä, mutta se vain 
lisäsi tapahtuman tunnelmaa ja 
muistoarvoa. Pokaalit Meråke-
rissa ovat aina olleet mahtavia 
ja niitä on saaneet melkein kaik-
ki… siis keille on riittänyt.

Viinitynnyrin rajaton 
käyttöoikeus
Viikkoa ennen Kyproksen mat-
kaa juostu Botnia hallin Ystä-
vänpäiväkymppi kipeytti hieman 

akillestani, mutta vielä Pafoksen 
maratonilla se ei pilannut suo-
ritustani. Nämä etelän turisti-
kohteiden maratonit järjestetään 
useimmiten sesonkiajan ulko-
puolella, jolloin sää on juoksuun 
sopiva, mutta auringonottoon 
liian viileää. Niin Pafoksellakin 
jossa olosuhteet olivat hyvät ja 
reitin vaativuudesta huolimatta 
lopetin 3.28 ajassa, jolla heltisi 
M50-sarjan hopeapytty. Mieleen 
jäi erityisesti se, kun Koivun Sari 
saatteli sokeaa Lehtosen Tuijaa 

N40 sarjan voittoon, ottaen sa-
malla naisten sarjan voiton. 
Mukava pikku tapahtuma ma-
ratonin lisäksi oli seuraavan päi-
vän noin kympin hölkkä, jonka 
poikani Miikan kanssa rennosti 
ottaen juoksentelimme. Maaliin 
tulon jälkeen käteen iskettiin 
viinipullo ja tarjolla oli monen-
laista purtavaa ja vapaa viinityn-
nyrin käyttöoikeus. Ja tarjoilu 
pelasi kaikille perheenjäsenille 
emäntää ja miniää myöten, vaik-
ka osallistumismaksu olikin ol-
lut vain jotain nimellistä.

Tuplamaraton parin 
kilometrin lenkeillä
Muut Baltian maat oli jo käy-
ty, joten pitihän sitä Liettuakin 
katsastaa. Asplundin Arin hou-
kuttelin reissukaveriksi, eikä sii-
hen niin hirveän paljon tarvin-
nut voimavaroja uhrata. Matkaa 
suunnitellessa sattui mukavasti, 
kun Argangelissa samaan aikaan 
kanssani käyneet helsinkiläi-
set Vuorenkosken Laurin kans-
sa viestejä vaihdellessa tuli ilmi, 
että hän on vaimoineen menossa 
Latviaan samaan aikaan. He oli-
vat menossa häihin vajaat 100 
km Riiasta ja niinpä lupasin ot-
taa heidät kyytiin Tallinnan sa-
tamasta ja kiikuttaa Riian kes-
kustaan,. Oli tosin virhe, että 
en uskonut Lauria kun hän pyy-
si jäämään kyydistä kaupungin 
ulkopuolella, sillä seikailimme 
ruuhkassa varmaan pari tuntia. 
Sai Lauri vaimoineen kyydin ta-
kaisinkin, mutta haimme heidät 
maaseudulta Riian ruuhkat vält-
tääksemme. 
Maraton Liettuassa oli kaupun-

ww.turist.fi/bestseller
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Kuljetus Pentti Haapala
Huruntie, 29250 Nakkila

Puh. 0400 656 728, www.kuljetushaapala.fi 

- Kuljetukset - Vaihtolavat

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

*Lankapuhelimesta 8,21 snt/puh+ 6,9 snt/min (alv 23%) matkapuhelimesta 8,21 snt/puh+ 14,9 snt/min (alv 23%)

Tehtaanmyymälät
Avoinna
Avoinna

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

Ekologiset hautauspalvelut Satakunnassakologiset hautauspalvelut Satakunnassa
kokonaishinnat alkaen 299,-kokonaishinnat alkaen 299,-

www.ekoarkku.fi www.ekoarkku.fi 

Ekologiset hautauspalvelut Satakunnassa
kokonaishinnat alkaen 299,-

www.ekoarkku.fi 

SSuru jauru ja  kkuuolema

www.surujakuolema.fi 
Risti ilmoitukset nettiin ilman maksua.

* MATONPESU: kone/laaka

* VÄLITYSPESU: valkopyykki/
 kemiallinen

* MATONKUTEET Puh. (02) 674 1314
Ma-Pe 9.30-16.30

OTETAAN
VASTAAN

VANHOJA
TIETOKONEITA

JA 
KÄNNYKÖITÄ

Haku 
mahdollinen.

Puh:  050 324 5363
tai 045 672 6327

myös netissä:
www.turist.fi/bestseller

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

Muisto menneisyydestä:
Lattomerelle luvattiin yhtä hyvää ja kahta kaunista, mm. vesijohto.
Alla oleva on julkaistu Satakunnan Kansan mielipidepalstalla 1969.

Konsti elää kauan
Tarpeellisia ja hyödyllisiä neuwoja ja ojennusnuoria terve-
yden varjelemiseksi ja saada elää isohon ikähän.

Uni eli nukkuminen on sangen hywä, kun se on koh-
tuullinen, sillä se vaikuttaa teräwän ymmärryksen, hy-
vän muiston ja kewiän työn.

Likin ruokaa ja juomaa ja unta on lijkunta, askaroitse-
minen ja työn tekeminen sekä mielelle että ruumijille 
terweydexi.

Älä pidätä vettäs, tuulta tai muuta luonnollista tarwettas.

Harjaa eli kampaa usein pääsi, että aijwon lijat höyryt 
ulos pääsevät.

Kävele ja liiku jotain ylösnoustuasi, että loka, joka yöllä 
on kokoontunut suolijiin laskeusi alaspäin persauxeen.

Että usein pugerata ja lääkityxiä nauttia on wahingolli-
nen: luonto tottuu wihdoin niihin.

Juopumus wäkevistä juomista tekee ihmisen laiskaxi 
ja uneliaaxi.

Suuri ja äkkinäinen vihastuminen ja raskas pitkällinen 
murhe ja huoli kuiwaawat myös ruumiin.

Iloinen mieli ja tyytywäisyys lisää ikää.

Wasassa 1786, prändätty C.W. Londieerildä

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jartin Jurinat

Otsikoista poimittua

Etana aiheutti liikennekaa-
oksen
”Ei ol mikkää ihm, ko ei kulje 
ylinopeut”

Julkkisnaiset vilauttelevat 
nännejään tahallaan?
”Ei ne olis niit naissi, jos ei 
näyttelis niit nännejä”

Hän on liian vanha kipu-
kuntoutukseen
”Joskus voi ol nii vanhaki, ett 
ei kelpaa sinnekä”

Menetti autonsa hallinnan 
näyttäessään keskisormeaan!
”Olis näyttäny nimetönt, ni 
olis pysyny tiel”

Raha tuo kirjaimellisesti ve-
den kielelle
”Tuntu ol ain kuiv kiel”

Ruotsin asevoimat hälytysti-
lassa sukellusvenehavainnon 
takia
”Ei oll ensimmäine kert, ko 
ruottalaisii viedä, tais oll iso 
kala”

Kaipaatko piristystä syk-
syyn? Leikkaa reipas otsa-
tukka
”Leikka heti kaljuks, ni voit 
tul samal ylipirteeks”

Neljä poikaa tehtaili ryöstö-
jä ja varkauksia
”Voiks tätäki sano tehtailuks”

Miehet veivät kuolleen ystä-
vänsä bilettämään
”Tää o sitä musta huumori, 
varmaanki”

Tulevaisuus pelottaa kreik-
kalaisia perheitä
”Keittäköön soppans vaan 
itse2

Naimisiin ja lapsia, vai ei? - 
Mitä julkkispareille kuuluu?
”Ne o niit yhdenlaisii tuulivii-
rei, lööppi kansaa”

Christinan jättirinnat peitti-
vät leffatähden taakseen 
”Taita oll nii pitkät vitjat, et 
voi heittä yliki”

AL: Kananmunapula uhkaa!
”Viiriäismunakauppa varma 
vlkastu”

J  Virtanen
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Ilmoita edulliseen 60 euron hintaan (sis. alv 23%), Myös kuvallinen 
ilmoitus. Ilmoitus näkyy myös internetissä: www.turist.fi /asunto-on
(Kesällä omalla sivustollaan www.asunto-on.com)

Lähetä ilmoituksesi sähköpostitse osoitteella:
bestsellermainos@gmail.com.

MyydäänMyydään

OstetaanOstetaan

Harjavalta, Ollilankatu (Mir-
jankadun kulmassa). Omakoti-
tontti 1400 m2, kunnallistekniik-
ka tontilla.
Hp. 4000 €, puh. 040-8435293

Vesivahinko tai re-
montoitava talo Satakun-
nasta   Puh. 040-8435293

Nämä ja muita kohteita:

www.turist.fi /asunto-on

Karvia, Kiviluomantie 222. 
Mummon mökki, järvi näköalalla.
n. 22a (tontti), asuin pinta-ala n. 
23m2, 2h + eteinen, hirsinen ulko-
sauna, uskorakennus.
Terassi järvelle päin. Osuuskunnan 
vesijohto vesi. Sähköliittymä
Keskustan läheisyydessä. 
puh. 040-5254816
kuvia: www.turist.fi /asunto-on

Raken ajan palsta
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 
puh. 0400 598 950 ja 0400 965 377

T:mi Rami Salo
- uudis- ja korjausrakentaminen
- pesuhuoneremontit
- vedeneristykset
Nakkila, puh. 0500 427 930
rami.salo@netti.fi 

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

Mäntykuja 2, Nakkila
040 501 0248, www.rp-tervo.fi 

Rakennuspalvelu
Wentjärvi Tmi
p. 040 535 0784, Harjavalta 
Uudisrakennus, saneeraus

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

Piipun pellitykset * Konesauma-
katot * Listoitukset ym. ym.

P. 044-9688529 Nakkila

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

Turrontie 5, 27400 Kiukainen

Puhelin 0400 793 816

LVI-Martti

Kuukausihinnat rakentajanpalstalla: 
1 palsta x 30 mm: 30 euroa. 

1 x 20 mm: 20 euroa. 

2 x 30 mm: 55 euroa.
Kaikkiin hintoihin + alv 23%. 

Porin Tiiviste
O Kallinen Tmi, Harjavalta 
p. (02) 674 0818, 0400 591 955 
Julkisivuremontit ja maalaukset

HS Saneeraus & MaalausHS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, 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

Suomalaisentie 5, Nakkila 
p. 0400 914 733

Rakennussaneeraukset ja uudis-
rakentamiset ammattitaidolla.

RAKENNUS
TuovilaTuovila Oy

VARAOSAPANKKI
Porin seudun rakennuskulttuuriseura ry

Vanhoja ovia, ikkunoita, uuneja 
ym. rakennustarvikkeita

Veturitallinkatu 7, 28120 Pori
Puh. (02) 641 6100, 050 561 5756

Avoinna: ma–ke 9–16, to 9–18, pe 9–14

www.varaosapankki.org

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
puh. 040 7530869

www.rakentajatoivonen.fi

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

ÖLJYSÄILIÖHUOLTO
VELI-MATTI OJALA
Suoritan puhdistuksia, korjauksia

ja suojauksia edullisesti
ILMAN MATKAKUULUJA

Puh. 040 543 3450

            JR09 5,0kw 
5-vuoden takuulla

Tilasuositus 60-120m2

            EACH 4,0kw 
2-vuoden takuulla

Tilasuositus 30-80m2

    09LEC 4,5kw 
5-vuoden takuulla

Tilasuositus 60-100m2

 1790,-
/ asennettuna

 1190,-
/ asennettuna

 1690,-
/ asennettuna

-60%

Asennustyöstä 

kotita
lousvähennys

vielä tänä vuonna.

Purkutyöt
Timanttiporaukset ja -sahaukset
Rantakuja 3, Ulvila, (02) 633 4465

VARAA PAIKKASI nyt!
Vuosisopimusasiakkaille kaksi 

kuukautta kaupanpäälle! 

Puh. 0500 597 259
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TUTUSTU MUIHIN PALVELUIHIMME NETISSÄ

www.sailioykkoset.fi 
TAI SOITA MEILLE

0400 167 769

Laadukkaan
lämmön asialla
koko Suomessa!

Ykkösluokan palvelua 
rautaisella ammatti-
taidolla ja nykyaikaisella, 
monipuolisella kalustolla.

Palveluihimme kuuluvat 
kaikenlaisten säiliöiden
- puhdistukset ja tarkistukset 
- korjaukset 
- käytöstä poistot 
- sisäsäiliöiden purkutyöt
- uusien säiliöiden asennukset

HAVUPUU-
UUTEJUOMA

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

Pyydä tarjous: 0500 597 259 
tai bestsellermainos@gmail.com
Kysy myös ilmoitusvalmistusta!

50 €
alkaen

Kokemäen 
Komeat

Nakkilan 
Maistuvat

Luonnon
Antimet

Liikelahjoiksi aidot Liikelahjoiksi aidot 
satakuntalaiset herkut!satakuntalaiset herkut!

Tilaukset ja tiedustelut:Tilaukset ja tiedustelut:
puhelin  puhelin  0500 597 2590500 597 259

Ei helimiä sijoille.
Ei hiiri heinäkuorman alle kuole.
Ei ilman toimeenkaan tule, ettei yhtä kertaa 
päivässä hullutella saa.
Ei ikävä tapa vaikka se vähän kivuttaa.
Ei järkeä kauhalla päähän ajeta.
Ei kahta hyvää, luvata ja pitää.
Ei kahta ilman kolmatta.
Ei kaikille jaettu leipä moninkertainen ole.
Ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää.
Ei kala miestä hae, jollei mies kalaa.
Ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan.
Ei kannettu vesi kaivossa pysy.
Ei kateen kontti ole koskaan täysi.
Ei kelpaa köyhän anti rikkaalle.
Ei ketään kukkaro kaulassa hirtetä.
Ei koira siitä suutu, kun sitä leivällä päähän 
viskaa.
Ei korppi korpin silmää noki.

Ei kukaan ole kuurompi kuin se, joka ei tah-
do kuulla.
Ei kukaan ole seppä syntyessänsä.
Ei kukaan oo köyhän lanko.
Ei kukko käskien laula.
Ei kysyvä tieltä eksy.
Ei kädet ristissä rikkaiksi tulla.
Ei köyhänkään suu tuohesta ole.
Ei köyhän laina kauvaksi kerkee.
Ei lapselle kahvia, eikä varsalle kauroja.
Ei leikki leivässä pidä.
Ei lukemalla uimaan opi, veteen on mentävä!
Ei Luojakaan laiskoja elätä.
Ei lämmin luita riko.
Ei makeaa mahan täydeltä.
Ei melatta merelle.
Ei miehen pituus auta kuin tuohimetsällä.
Ei niin pientä putkee, ettei reikää keskellä.
Ei ole synti olla savolainen, mutta iso häpeä.

Maailma on valmis. 
Se ei tartte ko tervaa ja suomalaisia sananlaskuja
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Muutama vuosi sitten syksyllä 
Joonas kirjoitti ylioppilaskirjoi-
tuksissa viimeisenä aineenaan 
englannin kielen ja sai painaa 
valkolakin päähänsä 5. joulu-
kuussa.

Yksityisjuhla
Joonaksen koulussa ei sinä syk-
synä ollut muita uusia ylioppi-
laita, joten ylioppilasjuhla oli 
hyvin  henkilökotainen tapah-

Talven 
valoisa juhla

Joonas sai valkolakin joulukuussa.

tuma. Läsnä olivat sekä lukion 
että yläasteen oppilaat ja tieten-
kin ylpeät vanhemmat, kummit 
ja sukulaiset. Valkoisella liinalla 
peitetylle pöydälle yksinäinen 
ylioppilaslakki oli saanut kave-
rikseen yhden ruusun ja valkean 
joulutähden.
 Juhlakuvia otettiin Kirjurin-
luodolla kirpakassa pakkassääs-
sä. Tuoreen ylioppilaan nenä 
punoitti iloisesti, kun hän viluis-

saan ilman päällystakkia yritti 
poseerata luontevasti.

Ikimuistoinen 
itsenäisyyspäivä
Itsenäisyyspäivän aattona lakite-
tun Joonaksen ylioppilasjuhlaa 
vietettiin luonnollisesti itsenäi-
syyspäivänä. Illan hämärtyessä 
sytytettiin juhlatulet pihalle ja 
vieraiden saapuessa alkoi jo olla 
pimeää. 

Ennakkoon mietittiin, miten 
kutsutut vieraat mahtavat suh-
tautua syksyiseen tilaisuuteen. 
Juhlan aikana kävi ilmi, että vie-
raat nauttivat talvisista juhlista. 
Useimpien mielestä syksyn ja 
joulun väli on vuoden tapauk-
setonta ja masentavinta aikaa ja 
kaikkien mielestä Joonaksen yli-
oppilasjuhla oli tervetullut piris-
tysruiske pitkän kaamoksen kes-
kelle.

Talven pimeyteen sopii hyvin mikä tahansa juhla piris-
tykseksi kaamoksen keskelle. Vaikka syntymäpäivien ja 
ristiäisten ajoitus on jokaiselle tarkasti säädetty, esimer-
kiksi häät voi järjestää mihin vuodenaikaan tahansa. 

Vähemmän kiiretä
Viime marraskuussa vihitty Mari muistelee lämmöllä 
talvisia häitään.

- Lunta sateli hiljalleen ja minulla oli kirkkomatkalla 
hääpuvun päällä unelmieni viitta, jonka hupun reunas-
sa oli pehmoinen turkisreunus.

- Hiukan pelotti, selviänkö korkokengissäni kirkon 
portaista, mutta muuten säästä ei tarvinnut huolta kan-
taa. Toisin kuin kesähäissä talvella vieraat oleskelevat 
enimmäkseen sisätiloissa, joten sade ja tuuli eivät pääse 
juhlaa pilaamaan.

Erityinen ilonaihe oli myös se. että lähes kaikki kut-
sutut vieraat pääsivät paikalle.

- Ehkä talvella on muita kiireitä vähemmän kuin ke-
sällä, Mari pohti.

Lämmintä tunnelmaa
Juhlapaikan koristelussa Mari ja Antti käyttivät talvisia 
värejä ja elävää tulta. Piharoihut ulkona ja kynttilät si-
sällä loivat lämmintä tunnelmaa.

Mari arvelee, että talvella haluamansa kirkon sekä 
mieleisensä juhlatilan ja pitopalvelun saaminen itselle 
sopivaan aikaan on helpompaa kuin kesällä, kun hää-
rintamalla on ruuhkaa. 

- Luulen, että häidemme sijoittuminen suurimman 
sesongin ulkopuolelle saattoi vaikuttaa myös kustan-
nuksia alentavasti monessakin paikassa, Mari pohtii.

Piristystä
    kaamokseen

Lapin kesä

Lapissa kaikki kukkii nopeasti, 
maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. 
Tuot’ olen aatellut ma useasti, 
kun katson kansan tämän vaiheisiin. 
Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta 
ja suuri surkastua alhaiseen? 
Miks meillä niin on monta mielipuolta? 
Miks vähän käyttäjiä kanteleen? 
Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu 
kuin heinää, - miestä toiveen tosiaan, 
miest’ aatteen, tunteen miestä, kaikki maatuu 
tai kesken toimiansa katkeaa? 
Muualla tulta säihkyy harmaahapset, 
vanhoissa hehkuu hengen aurinko. 
Meill’ ukkoina jo syntyy sylilapset 
ja nuori mies on hautaan valmis jo. 
Ja minä itse? Miksi näitä mietin? 
Se merkki varhaisen on vanhuuden. 
Miks seuraa käskyä en veren vietin, 
vaan kansain kohtaloita huokailen? 
On vastaus vain yksi: Lapin suvi. 
Sit’ aatellessa mieli apeutuu. 
On lyhyt Lapin linnunlaulu, huvi 
ja kukkain kukoistus ja riemu muu. 
Mut pitkä vain on talven valta. Hetken 
tääll’ aatteet levähtää kuin lennostaan, 
kun taas ne alkaa aurinkoisen retken 
ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. 
Oi, valkolinnut, vieraat Lapin kesän, 
te suuret aatteet, teitä tervehdän! 
Oi, tänne jääkää, tehkää täällä pesä, 
jos muutattekin maihin etelän! 
Oi, oppi ottakaatte joutsenista! 
Ne lähtee syksyin, palaa keväisin. 
On meidän rannoillamme rauhallista 
ja turvaisa on rinne tunturin. 
Havisten halki ilman lentäkäätte! 
Tekoja luokaa, maita valaiskaa! 
Mut talven poistuneen kun täältä näätte, 
ma rukoilen, ma pyydän: palatkaa!

Eino Leino

Eino Leinon Nocturnessa saam-
me haistella vanamon tuoksua, 
siis aistia ”vaimitensenyoli”. Va-
namon tuoksut ovat menneen 
kesän muistoja. Kesä on lyhyt, 
sen saamme huomata tai olem-
me saaneet huomata. Keväällä 
odotamme kesää ja pelkäämme 
sen loppumista. Syksyn koittaes-
sa huomaamme, että kesä oli ja 
meni ja nyt on syksy. Aika korja-
ta satoa ja valmistautua talveen, 
jonka jälkeen voimme jälleen 
nauttia keväästä ja kesästä, jonka 
jälkeen taas… melkoista oravan-
pyörää. 

Itse olen kevään ja kesän lap-
si, pidän valosta ja lämmöstä. 
Yöt saavat olla pimeitä, mutta 
päivällä pitää olla aurinkoista ja 
lämmin ilma tuntuu aina vain 
paremmalta ja paremmalta. Toi-
saalta me suomalaiset olemme 
hyvin onnellisessa asemassa, kos-
ka meillä on neljä vuodenaikaa. 
Viime vuosina toisin keväät ovat 
olleet hyvin lyhyitä ja talvet pit-
kiä. Kuitenkin vuodenajat ovat 
meillä rikkaus. Tuntuu käsittä-
mättömältä tai siis hienolta ajatel-
la, että aurinko voi paistaa kellon 
ympäri, toisaalta se voi myös olla 

paistamatta useita viikkoja. Tämä 
kuuluu meille ja se saattaa näkyä 
myös meidän luonteenpiirteis-
sä. Syksyllä vaivumme apatiaan, 
odotamme ensilumen tuloa, jot-
ta tulisi hieman valoa pimeyteen. 
Joulun aikaan huomaamme, että 
vuoden pimeimmät hetket ovat 
käsillä ja huomenna on jo päivä 
hieman pidempi. Keväällä, lie-
vässä maniassa möyrimme kuk-
kapenkeissä ja kasvimailla, kun-
nes juhannuksena joku toteaa, 
että päivä on huomenna jo hie-
man lyhyempi..… melkoista ora-
vanpyörää. 

Mutta Lapissa kaikki kuk-
kii nopeasti, kuten kansallisru-
noilijamme Eino Leino Lapin 
kesä runossaan vuonna 1902 
niin osuvasti kirjoitti. Lapin 
kesän on säveltänyt samat her-
rat, jotka ovat säveltäneet Noc-
turnen eli Wesslin/Hietanen. 
Vesa-Matti Loiri on sen tehnyt 
kaikille niin tutuksi. Lapin kesä 
runossa kerrotaan Suomen kan-
sallislinnusta Joutsenesta. Sii-
nä onkin hyvä aihe seuraavaan 
Bestselleriin.

HjP

TUOKSU VANAMON HUUMAATUOKSU VANAMON HUUMAA
– MUTTA –– MUTTA –

LAPISSA KAIKKI KUKKII NOPEASTILAPISSA KAIKKI KUKKII NOPEASTI

Nyt on aika korjata syksyn satoa.
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Idyllinen ympäristö hyvien kulkuyhteyksien varrella.
JUURI PERUSKORJATTU

VUOKRATTAVANA ERILAISIIN TILAISUUKSIIN
Tilaukset ja varaukset

Markku Reunanen, p. (02) 554 1865, 040 513 3846

Varaa juhlasi meiltä!
Tervetuloa tutustumaan

tiloihimme lounaan merkeissä.
Peltotie 39, 28400 Ulvila

Puh. 040 8407071   www.kokkikaksikko.fi 

Meillä voit tehdä itse tai teettää juhliisi
kutsut ja kiitoskortit.

Kauppakatu 19, Rauma, puh. (02) 822 2039
www.vekomi.fi /askarteluohjaus

Puhelin 050 338 3400

www.ohjelmapalveluforsman.fi 

Orkesterit    Karaoke    Taikurit    Stand-Up
ym. ohjelmat juhlaan kuin juhlaan

Pitopalvelu Tiina Lähteenmäki
Yksilöllistä juhla- ja pitopalvelua

Kaikkiin perhejuhliin ja yritystilaisuuksiin
Tilat vuokrattavissa juhlakäyttöön

Puh. 040 592 1211, Yttiläntie 261, 32920 Kauvatsa

Kivirannan KartanoKivirannan Kartano
Vietä ikimuistoiset häät, 
syntymäpäivät ja muut juhlat 
kauniissa, historiallisissa tiloissa.

Kivirannan Kartano, Huittinen
puh. 0400 578 122, www.kivirannankartano.fi  

Idyllisessä ympäristössä juhlatilatIdyllisessä ympäristössä juhlatilat

Lounasravintola IdylliLounasravintola Idylli

Idyllisessä ympäristössä juhlatilat
- Pitopalvelua myös asiakkaan valitsemissa tiloissa
- Lounasruokailut arkisin klo 10.30-14

Lounasravintola Idylli
Eurantie 18, eura
p. (02) 864 5460

T.K.HUHTASEN KOTILEIPOMON
Juhlatila

Iso sali ja idyllinen sijainti 
Merikarvian Lammelassa.

Porin kauppahallin toimipisteemme
LEIPOMOTARJOUS: Tilauksesta 15 hlön

VOILEIPÄKAKKU JA KERMAKAKKU 65 euroa
Tilaukset ja var. 050 355 2034, www.tkhuhtasenjuhlatila.fi 

120-150
hengelle

Ent. Lammelan koulu

Parturikampaamo Hanne H, Eteläpuisto 10, Pori, (02) 633 2295
Avoinna ti-pe 10-18, la 9-13, ma suljettu tai sopimuksen mukaan

Parturikampaamo

Ravintola 19. reikä. 
Juhlapaikka merellisessä maisemassa! Avoinna ympäri vuoden. 
Lounas alk. ma-la klo 11, su klo 12.   Tervetuloa!
Karhuluodontie 85, 28840 Pori, puh. (02) 630 8324, 0500 898 772

K o t iK o t i     k u n t o o n !k u n t o o n !
Sopimussiivoukset!

Kotityöpalvelu Pirjo Asikainen
Kivimaantie, Nakkila, puh. 0500 125 897

Leivomme juhliisi suussa sulavat leivonnaiset
tai valmistamme valmiit juhlat.

Pitopaakarit
     Ansa ja Lempi

(02) 538 3430, 050 326 4540, 050 337 2426 
Loukkurantie 2, 28450 Vanha Ulvila
www.ansajalempi.net

Hää- ja juhlasuunnittelu

JuhlaunelmatJuhlaunelmat
Suunnittelu    Toteutus    Somisteet    Materiaalit

www.juhlaunelmat.fi             050 - 400 4918

Hää- ja juhlasuunnittelu

Juhlaunelmat
Suunnittelu    Toteutus    Somisteet    Materiaalit

www.juhlaunelmat.fi             050 - 400 4918

www.f riiari. f iwww.f riiari. f i

Tanssiaispukuja
Morsiuspukuja

www.f riiari. f i
Friiari
Syväraumankatu 12, Rauma
Puh. (02) 822 6106

Avoinna
Ark. 8-15, lounas noutopöydästä 11-15, muuna aikana  sop. mukaan

CAFÉ HELLMAN, Friitalan Nahkamaailma, Ulvila
(02) 538 9208, 0400 809 294, cafehellman@luukku.com 
www.cafehellman.com

PITOPALVELU * JUHLATILAT/120 hlö * KABINETTI/70 hlö

Juhla-ajot tilauksestaJuhla-ajot tilauksesta

www.valtaliikenne.comwww.valtaliikenne.com

Hannu 02-5336220
Riitta-Liisa 02-6741447
www.valtaliikenne.com

Ravintola HakuninmäkiRavintola Hakuninmäki
Lounas ma-pe 11-14, su 12-15

Juhlatilat 70 henkilölle    Pitopalvelu 
Harjavalta, Pyydyskatu 1, Kimmo Ylander, puh 0400 731 571
posti@ravintolahakuninmaki.fi, www.ravintolahakuninmaki.fi

Varaa
Varaa

pikkujoulut
pikkujoulut

ajoissa!ajoissa!

Järjestämme pieniin ja 
suuriin juhliin ruokapalvelua 
Räätälöimme yksilöllisen ruokapöydän häihin, 
syntymäpäiville, lakkiaisiin, ristiäisiin, pikkujou-
luihin ym.

Juhlaruokapalvelu Eija-Irmeli 
050 593 2600, Härmäntie 2, 28430 Pori
jokinen.eija@suomi24.fi 
www.eijairmeli.com

  Idyllinen juhlapaikka  

PYHÄPIRTTI
Tied./var. (02) 534 9805 MTK-Säkylä

VIIHTYISÄ JUHLATILA
www.ventonvintti.fi 
puhelin 0400 861 572

Torin laidalla, Yrjönkatu 10C, Pori, puh. (02) 641 1122
ma-pe 10-17, la 10-14 vitriini@askarteluliike.fi 
www. askarteluliike.fi 

Vietä ikimuistoiset juhlat idyllisellä 
paikalla Kokemäenjoen rannalla.

Pinkkiläntie 21, 28400 Ulvila
Puh. (02) 538 6060

www.villahelleranta.net

Bestseller-lehden lahjakorttikilpailu!
Arvomme kaikkien vastanneiden kesken 
2 kpl 50 euron lahjakortteja käytettäväksi 
jossakin tällä sivulla ilmoittavista yrityksistä.

Osallistua voit  palauttamalla tämän kupongin osoitteeseen: 
Covire Oy/Bestseller-lehti, Tattarantie 42, 29250 Nakkila.
Voit osallistua myös lähettämällä tällä lomakkeella kysytyt tiedot tekstiviestillä 
numeroon 050 570 3399 tai sähköpostilla osoitteeseen bsmyynti@gmail.com.

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

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

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

Vastausaikaa on syyskuun loppuun asti. Voittajalle ilmoitamme henkilökohtaisesti. 

Piristä syksyä ja talvea juhlimalla

Voita 50€
JUHLA-

RAHAA! 
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NAKKILANAKKILANAKKILANAKKILA

AUKIOLOAJAT:

Ma-To 6-21
Pe 6-22
La 8-22
Su 9-21

Pelipiste

Tule seuraamaansuoria 
TotoTV-lähetyksiä!

Time Out
PESUKORTILLA

JOKA 6. PESU ILMAINEN

Huoltamontie 1, 29250 Nakkila, puh. 537 7890

Paistamme pizzaa
joka päivä

klo 10.30-21 

ARVONNASSA
LOPPUVUODEN 

ILMAISET AUTOPESUT
VOITTI SAMI ASP.

ONNITTELUT!

Muista käyttää
syyskuun aikana

edulliset
kuponkitarjoukset!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14!
Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

suositut

terveys-tyrni

-tuotteet!

Havupuu-uutejuoma
Vuoden 2010 luontaistuote!

Nyt saatavana meiltä!

Korjausompelut ja vetoketjujen 
vaihdot ammattitaidolla!

Biojätepusseja 
25 kpl/pakkaus

  4 pakkausta 10 € 
10 pakkausta 20 €

2,80€

Tarjous!

POSTILAATIKOT
JA TAUSTAT.
Myös lukittavat
VIIKKOLAATIKOT!

Nakkilan Kuntokeskuksen ti-
loista löytyy noin 60 kuntosali-
laitetta, joten jokaiselle löytyy 
varmasti sopiva tapa kohottaa 
kuntoaan. Tarjolla on kattava 
valikoima laitteita, jotka antavat 
riittävästi haastetta vaativimmil-
lekin harrastajille. 

- Täällä ensikertalainenkin 
pääsee helposti alkuun, sillä asi-
akkaan niin halutessa teemme 
hänelle harjoitusohjelman ja 
opastamme laitteiden käytössä, 
kertoo Petri Salovaara.

Nykyaikaista palvelua
Asiakkaat näkevät kuntokeskuk-
sen internet sivuilta, millä tun-
neilla on tilaa ja voivat halutes-

saan varata ajan kotoaan käsin. 
Tarja Isoviita kertoo, että säh-
köinen ajanvarausjärjestelmä on 
otettu hyvin vastaan ja on erit-
täin suosittu.

- Varaukset voi toki tehdä 
myös puhelimitse tai tulla ihan 
tiskille juttelemaan, jos haluaa 
henkilökohtaisempaa palvelua.

- Meillä ei asiakkaan tarvitse 
liittyä jäseneksi. Kuntoilemaan 
pääsee kertamaksulla, 10-kortil-
la tai ihan miten itse haluaa.

Esteetöntä 
käyttömukavuutta
Oikeanlaisen voimaharjoitte-
lun on todettu lisäävän seniori-
ikäisten lihaskestävyyttä ja -voi-

Liikunnasta uutta 
potkua elämään
Aivan Nakkilan keskustaan viime vuoden syyskuussa avattu 
Nakkilan Kuntokeskus on otettu lämpimästi vastaan. Valoisia 
ja avaria tiloja käyttävät sekä kuntoilusta kiinnostuneet 
lähiseudun asukkaat että kauempaa tulevat kuntoilijat.

maa. Juuri näitä ominaisuuksia 
ihminen tarvitsee voidakseen 
asua ja toimia itsenäisesti omas-
sa kodissaan mahdollisimman 
pitkään. 

- Meillä on laitteita, joita valit-
taessa on kiinnitetty erityishuo-
miota esteettömyyteen ja käyt-
tömukavuuteen. Kuntoilemaan 
pääsee helposti vaikka rollaatto-
rin kanssa, sanoo Tarja.

Vertaisvetäjätoiminta
Pari viikkoa sitten alkoi vertais-
vetäjätoiminta. Siinä seniorivetä-
jä treenaa yhdessä samanikäisten 
kanssa. Hän on saanut koulu-

tuksen laitteiden käyttöön, jotta 
voi tarvittaessa opastaa ikäisiään. 
Samalla voidaan jutella maail-
manmenosta ja hoidella sosiaa-
lisia suhteita, huumoria unoh-
tamatta.

Suosittua ryhmäliikuntaa
Nakkilan Kuntokeskus on Sa-
takunnan ainoa virallinen Spin-
ningkeskus. Spinning onkin yksi 
kuntokeskuksen vahvuuksista ja 
sitä on viikon jokaisena päivänä. 
Aloittelija voi tulla ensimmäisen 
kerran tutustumaan lajiin vaik-
ka lauantain easySpinningiin. Li-
säksi ryhmäliikuntasalissa on esi-

Jopa 70% ihmisistä on jossain elämänsä vaiheessa kärsinyt selkävaivoista. Nakkilan 
Kuntokeskuksella on David Core Zone laitesarja, joka mahdollistaa selkävaivojen 
ennaltaehkäisyn. 
- David-konsepti sopii kaikenikäisille ja -tasoisille käyttäjille, vakuuttaa Petri Salovaara ja 
näyttää itse mallia.

merkiksi Zumbaa, muokkausta, 
pumppia, kuntonyrkkeilyä, kah-
vakuulaa, lattaria. 

- Yksi ehdoton valttimme on 
hyvin koulutetut, motivoituneet 
ohjaajat. Kaikista heistä ovat asi-
akkaat antaneet paljon positii-
vista palautetta, sanoo Tarja Iso-
viita.

Tarja ja Petri vakuuttavat, että 
asiakaspalvelun henkilökunnalta 
saa lisätietoja kaikesta kuntosa-
liin ja kuntoiluun liittyvistä asi-
oista.

- Kannattaa tulla rohkeasti ky-
symään ja aloittaa hyvä harrastus 
vaikka jo tänään.

Ryhmäliikuntasalissa on pyritty elämysten tuottamiseen. 
Salissa mm. LED-värivalot, joustolattia ja huippu äänentoisto.

Erityustä huomiota on kiinnitetty es-
teettömyyteen ja käyttömukavuuteen. 
Kuntoilemaan pääsee helposti vaikka 
rollaattorin kanssa.
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SYYSKSYYSKUUNUUN
TÄRKEÄT TÄRKEÄT 

KONTAKONTAKTITKTIT

Mainostoimisto Studio Satu Kukka
Isomäentie 34, 29250 Nakkila
p. 050 551 5550, www.studiosatukukka.fi 

Nakkilan Kuntokeskus Oy, NKK
Kauppatie 2, 29250 Nakkila, 
P. 044 335 3143, www.nkk.fi 

Maisan paja
040 503 6149, www.maisanpaja.info

Kartanohostel/Anttilan tila
Sonnilantie 111, Kokemäki
Puh. 040 769 0599, (02) 546 0485

Öljypoltinhuolto ja Asennus Matti Rekola
Öljypoltinten myynti, asennus ja huolto
NAKKILA P. 0400 456 925

Länsirannikon Kaivuu Oy
Suutarinmäentie 129, 29250 Nakkila, 
P. 0400 595 677, rauno.rosenberg@lrk.inet.fi 

Tilitoimisto Sata-Euro
Satakunnan alueella P.02-6742072

Parturiliike Mallu Savikontie 1
Nakkila Puh. (02) 537 2225

Sarin Lounaskahvila ja Pitopalvelu
Harjavalta Pirkankatu 6,  P. 02-6743800

Ahokannas Putkitarvikemyymälä
ja Asennuspalvelu P.02-5373079

Valtapaino Ky, Mikaelintie 11, Nakkila
Puh. (02) 5374 070, 0500 456 882

Tattaran Romu
Nakkila, romunkierrätys
Puh. Vesku 0400 461 422

Anolan Vuokratyö Oy, puh. 0400 152 067
Pienkaivinkone- ja maanrakennustyöt, 
viheralueiden hoito, multa ja koristekivet

Autosähkö- ja konekorjaamo M. Nieminen
Harjuntie 23, 29250 Nakkila
Puh. (02) 537 3768

Kylmätekniikka Ulver Oy
Jari Saustamo, puh. 040 5280 417

Söörmarkun Kone ja Romu Oy
Vaasantie 994, 29570 Söörmarkku
(02) 677 0346, (02) 677 0489

Majatalo Tyrni, Tattarantie 42
Nakkila, puh. 0500 597 259

Nuohous- ja kattoturva
tulisijat, iv-puhdistus
www.macitalo.fi , puh. 0400 217 215

�����������	�	

���������

Kirpputor imme on  auk iK i rpputor imme on  auk i
Nahk ia i smarkk ino iden  a ikanaNahk ia i smarkk ino iden  a ikana

sunnunta ina  25 .9 .sunnunta ina  25 .9 .
Myynnissä:

Kivikylän grillimakkaraa 1,-
Kahvia ja pullaa 1,50 

Sateen sattuessa kahvittelemme sisällä!

ARVONTAA! Voitot heti mukaan!ARVONTAA! Voitot heti mukaan!

Tule tekemään edullisia kirpputorilöytöjä!
T: Nakkilan Vammaiset ry.

Asemakatu 2, NakkilaAsemakatu 2, Nakkila

MYYDÄÄNMYYDÄÄN
Öljysäiliö (käytetty)Öljysäiliö (käytetty)

Liplast 1500 L, valuma altaalla.Liplast 1500 L, valuma altaalla.
Hp. 400 euroaHp. 400 euroa

Puhelin 0400 937 555Puhelin 0400 937 555

Matka alkoi Porista Lönnber-
gin bussilla halki Suomen. Ra-
jamuodollisuudet selvitettiin 
Vaalimaalla ja Venäjän puolella 
ensimmäinen pysähdys oli Säk-
kijärvellä. Ensimmäinen orto-
doksi kirkko on tien vierellä, 
kylä näkyy sivummalla.

Viipurin kaarisillan ylittäes-
sämme ja Viipurin linnan näh-
tyämme, matkanjohtaja Heli 
Salminen kertoi Viipurin kau-
punginosista ja kaupungin his-
toriasta. On Monrepoota, Tork-
kelia, Kauppahallia, Talikkalaa 
ja Pyöreätorni, missä poikettiin 
kahville. Lähiostokset tehtiin 
kauppahallissa ja torilla. Matka 
jatkui Pietarin valtatielle. Muu-
tama kymmenen kilometriä, 
niin poikettiin vanhalla Lenin-
gradin tielle ja jatkettiin kohti 
Kannasta. Pysähdyimme Muo-
laa järven äärelle Mannerhei-
min linjalle. Andrej oli siellä jo 
odottamassa matkalaisia ostok-
sille. Kauppa kävi, vaikka meitä 
oli pieni ryhmä. Kuljettaja Olli 
Lönnberg keitti maukkaat kah-
vit ja tarjosi voileivät. Matkalla 
oli myös sota- ym. alueita tun-
tevia, joilta saimme paljon valis-
tusta. 

Pienen tauon jälkeen matka 
jatkui: oli Kyyrölä, savityöläisten 
kotiseutua, Kuusaanhovi, vanha 
kartano. Sota-alueita, Pasuri ja 
Valkjärven ohitettuamme saa-
vuimme Pietari-Käkisalmi tiel-

le. Kiviniemen kalaisat kosket 
ohitimme pysähtymättä, kylä on 
Suomen ajoilta lähtien ollut iso 
kauppapaikka ja meno on vielä-
kin vilkasta. Kylässä on hotelli, 
camping, kaupat ja kioskit. Sak-
kolanjärvi näkyi oikealla, kylä on 
sivussa tiestä. Näkyi entisiä Suo-
men kasarmialueita tien sivussa, 
paikalla on myös lentokenttä.

Vpl. Pyhäjärvelle saavuimme 
Käkisalmen rautatien vartta. Va-
semmalla näkyi Kiimajärvi, mis-
sä on Putinin datzha. Poikkesim-
me alueelle seuraavana aamuna. 
Siellä vartiomies valvoi, ettei ku-
kaan vahingossa eksy huvilalle. 

Pyhäjärvelle poikkesimme oi-
kealle, missä keskustan jälkeen 
oli entinen Taubilan Hovi, joka 
oli ollut Fazerin suvun hallin-
nassa Suomen aikana. Noin ki-
lometrin jälkeen saavuimme Py-
häjoen kylään. Siellä on ollut 
kansakoulu, apteekki, kauppa, 
lastenkoti, vanhustentalo, nuo-
risoseuratalo, sekä hautausmaa 
ja kirkko, jota tosin ei enää ole. 
Hautausmaan vieressä on suo-
malaisten pystyttämä sodissa 
menehtyneiden muistomerkki.

Pyhäjärven rannassa on Ant-
ti Musakan lomapaikka, johon 
pysähdyimme  ruokailemaan ja 
yöpymään. 

J Virtanen

Matka jatkuu seuraavassa nume-
rossa.

Laatokan kierros:Laatokan kierros:

Karjalan kannaksellaKarjalan kannaksella

Matka on alkanut. Maisemat ovat erilaisia kun kotosuomessa.

Kahvilla Viipurin Pyöreässä tornissa.

Andrejn ”kauppa”.

Monipuolinen ja palveleva kirpputori Näppärä
Nakkilassa Kauppatie 3, puh. 044  999 0231 

Aukioloajat ti-pe 10-18, la-su 10-15, ma suljettu!

Varaa oma myyntiloossisi, muuta
ylimääräiset tavarat näppärästi rahaksi!

Meidät löydät nyt myös netistä:
www.kirpputorinappara.com

TERVETULOA SHOPPAILEMAAN!

Voita 50Voita 50€€
JUHLA-JUHLA-

RAHAA! RAHAA! 

Osallistu arvontaan sivulla 9!
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PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY - PIRKANKATU 3, HARJAVALTA - PUH. (02) 674 3260, 050 528 4343 - www.sportnelli.fi

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

- POLKUPYÖRÄT
- MOPOT JA MÖNKIJÄT 
- MOOTTORISAHAT
- RUOHONLEIKKURIT
- JA MUUT PIENKONEET
- LUISTIMIEN TEROITUKSET
- SUKSIEN HUOLTO

KORJAA JA HUOLTAA

Polkupyörän

täyshuolto

50,-

Kysy tarjous!Kysy tarjous!
TORO RECYCLER
55 cm Automatic
TORO RECYCLER
55 cm Automatic

Alk. 190,-
RUOHONLEIKKURITRUOHONLEIKKURIT

Syksyn RAJU ALE!Syksyn RAJU ALE!SYKSYN PUUTARHATÖIHIN:
Alk.  279,-

RUOHONKOKOOJAT           Alk.

PENSASLEIKKURIT  Alk.  79,-

SYKSYN PUUTARHATÖIHIN:
Alk.  279,-

RUOHONKOKOOJAT   Alk.

PENSASLEIKKURIT  Alk.  79,-

FORD ESCORT -PAKETTIAUTO
v. 1989, AJETTU n. 60 tkm

Hinta 490,-

LAADUKKAAT PEUGEOT-SKOOTTERIT!LAADUKKAAT PEUGEOT-SKOOTTERIT!

AlkaenAlkaenSPEEDFIGHT

 2590,-
AlkaenAlkaenV-CLIC

 1190,-1190,-

Perusmuurilevyn patopeltilista
Patopeltilista suojaa talosi sokkelin ja sitä vasten 
kos teu den eristykseksi asennettavan perusmuurilevyn 
välisen tilan tehokkaasti sateelta, sulamisvesiltä, hiekalta 
ja roskilta. Sokkelin ja perusmuurilevyn välinen tila 
tuulettuu hyvin myös yläkautta.
Hinta alkaen 4,92 €/m (sis. alv).

Myynti ja markkinointi
Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy
Puh. 0400 539 947, iiro.honkanen@elisanet.fi 
Ilmoitussuontie 395, 27400 Kiukainen
www.honkanenoy.fi    www.patopelti.com

UUTUUS!  NYHET!  UUTUUS!  NYHET!

Patopeltilista jää
10-20 mm 
etäisyydelle maasta

Tuotesuoja- ja hakemusnumero U20110046

Harjavallankatu 2 
Auki 9-17 
       10-13 
p.026741999 
katsy@dnainternet.net 

LOPPUVIIKON TARJOUS
 
 
 

Neon-Pori
Porintie 112, LUVIA

puh. 0400 222 679, fax (02) 558 2300

VALOMAINOSPALVELU
Valmistus ja huolto

 asennukset  lämpötilanäytöt
 suunnittelu  myynti

VALOMAINOKSET:
kotelot, irtokirjaimet, kuutiot, pylväät

AlkaenKISBEE

 1590,-

Hinnat sis. luovutushuollon + 1. huollon! Hinnat sis. luovutushuollon + 1. huollon! Hinnat sis. luovutushuollon + 1. huollon! 

ASICS-lenkkitossuja:
Lasten GEL GALAXY Lasten GEL GALAXY 39,-
Aikuisten GEL  Aikuisten GEL   (OVH 149,-) 99,-
- vaimennettu juoksutossu

ASICS-lenkkitossuja:
Lasten GEL GALAXY 39,-
Aikuisten GEL   (OVH 149,-) 99,-
- vaimennettu juoksutossu

VALAISIMET Alk.   Alk.   9.90,-VALAISIMET Alk.   9.90,-Tuplapotkut 
tarjoushintaan!
KOTIMAINEN! KOTIMAINEN! 

LYHYT tai LYHYT tai 

 PITKÄ  PITKÄ 

MALLI!MALLI!

Tuplapotkut 
tarjoushintaan!
KOTIMAINEN! 

LYHYT tai 

 PITKÄ 

MALLI!

Loput ruohonleikkurit
syksyn poistohinnoin!

Toimi nopeasti!

Loput ruohonleikkurit
syksyn poistohinnoin!

Toimi nopeasti!

Syysmarkkinat!Syysmarkkinat!
PE-LA 23.-24.9.PE-LA 23.-24.9.

Esillä laaja mallisto Peugeot-skoottereita,Esillä laaja mallisto Peugeot-skoottereita,

Stiga-, Viking- ja Toro-ruohonleikkureita

                                           ym... ym...

Kahvitarjoilu!Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!Tervetuloa!

PE-LA 23.-24.9.

Esillä laaja mallisto Peugeot-skoottereita,

Stiga-, Viking- ja Toro-ruohonleikkureita

                                           ym... ym...


