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Hevosmies henkeen ja 
vereen s. 13

Vaippakakku ja 
vauvakutsut, s. 6

Syksy on juhlalle 
parasta aikaa, s. 4-8

AUTON AKUT
60Ah    60€
75Ah    75€
100Ah 110€

Satakunnankatu 33-35, Pori, p. 044 505 0580
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 AVOINNA ark. 8-17, la 9-14

KYSY JA ILMOITTAUDU!
(02) 538 8555
050 522 5626  

ajopisto@saunalahti.fi 

Puolueettoman rakennustutkimus RTS Oy:n 
tekemän tutkimuksen mukaan puhalluspuu-
kuitueriste saa kokonaisuutena parhaat 
pisteet omakotirakentajilta. 

Tilaa Ekovilla-eristeet
valmiiksi asennettuna:

Rakennuspori Rakennuspori 
Saneerauspalvelut OySaneerauspalvelut Oy
Harri p. 0400 767 952Harri p. 0400 767 952
Mika p. 040 596 3335Mika p. 040 596 3335
www.rakennuspori.fi www.rakennuspori.fi 

www.ekovilla.com MYYNTI  HUOLTO  TARVIKKEET

T:mi Tuula Juntunen
Gallen-Kallelankatu 13, Pori ma-pe 10-17
kirjastoa vastapäätä  la 10-14
(02) 639 4769, 0400 677 680 

Ompelu- ja 
saumauskoneet
Husqvarna, Singer, 
Brother

Tarjous:
Singer
höyrysilitysrauta 

Myymme remontin
alta pois esittely ja 
messukoneita jopa

-50%
Jaa maksusi osiin!

Korotonta
maksuaikaa

jopa 12 kk

Kokeile
kirjontaailta 

7.11. klo. 17.00 

ilmoittaudu!

Alalla
jo yli
20 v.

silitysjärjestelmät (Domina Trevil)
prässit (Elna ja Singer)Nyt 

meiltä!

40€

KESKIKAUPUNGIN SUORAMYYNTI

Avoinna ark. 10-16.30
la suljett u, p. 6330 320
Teljäntori, Anti nkatu 16

LÄHIRUOKAA JA LUOMUA JO LÄHIRUOKAA JA LUOMUA JO 
19 VUODEN AJAN SUORAMYYNNISTÄ!19 VUODEN AJAN SUORAMYYNNISTÄ!
KAIKKI LEIVONNAISET OVAT KOTITUOTTEITA 
ILMAN LISÄAINEITA, VALIKOIMASSAMME MYÖS LAKTOOSITTOMIA 
JA GLUTEENITTOMIA TUOTTEITA.

TUOTTAJILTATUOTTAJILTA
PIKKUPULLAT, PUUSTIT, VANILJAPULLAT, 
RAHKAPULLA, MUNKIT YM.  0,80-1,00€/KPL
MALLAS-, ROUHE-, KUITUSÄMPYLÄT  0,60€/KPL
KUIN MUMMOLASTA: MAUKAS PITKO 5,00€/KPL
SAARISTOLAISLEIPÄÄ 7,00€/KPL
KUIVAKAKKUJA, SUOLAISTA JA MAKEAA PIIRAKKAA, 
MUFFINEJA, PIKKULEIPIÄ YM.

PÖRSTIN TILA TUOTTEITA:PÖRSTIN TILA TUOTTEITA:
LUOMUJAUHOT, -RYYNIT, -HIUTALEET ALKAEN 1,80€/PSS
EINESKEITTIÖN TUOTTEITA: 
KIUSAUKSET, PIZZAT, OHRARYYNIVELLI 4,00€/L

SUOJÄRVEN SUKLAATILALTASUOJÄRVEN SUKLAATILALTA
SUUSSASULAVAT SUKLAAT
MM. VALKOSUKLAAMUSTIKKA, TYRNI, 
PUOLUKKA, MUSTAHERUKKA 3,50€/KPL

KOTIMEHUJA, HYYTELÖITÄ, HILLOJA!KOTIMEHUJA, HYYTELÖITÄ, HILLOJA!

OMAN KEITTIÖN TUOTTEITA:OMAN KEITTIÖN TUOTTEITA:

PÄIVITTÄIN MUKAAN 4,50€
LOUNASKEITOT 
SIS. SÄMPYLÄ+VOI
SALAATTIPÖYTÄ

LEIVONNAISIA:
SÄMPYLÄT, LEIVÄT, PIIRAKAT, PULLAT 
SEKÄ SUOSITUT MUNKIT 0,80€/KPL

VISPIPUUROA MYÖS GLUTEENITTOMANA
LIHAPULLAT, KAALIKÄÄRYLEET 
(GLUTEENITON JA LAKTOOSITON)

TYKKÄÄ MEISTÄ MYÖS FACEBOOKISSA!

LAADUKKAAT TAKORAUTATUOTTEET LAADUKKAAT TAKORAUTATUOTTEET 
KIPINÄTUOTTEELTAKIPINÄTUOTTEELTA
PYHÄINPÄIVÄ LÄHESTYY! VIE 
LÄHEISESI HAUDALLE LAADUKAS, 
KESTÄVÄ LYHTY. TAKUUTUOTE.

Juhla- ja kokoustila
Yrjönkatu 15 A, Pori

info@7thfl oor.fi 
Aila Korkeaoja 0400 186 028

Kimmo Korkeaoja 0400 860 316

Juhlatila Teljäntorilla!
Järjestä vaivattomat perhejuhlat!

Häät, ristiäiset, valmistujaiset, syn-
tymäpäivät, muistotilaisuudet...

Ota yhteyttä! Tule tutustumaan!

www.7thfl oor.fi 

TILAUKSESTA TEEMME TILAUKSESTA TEEMME 
TARJOILUT PERHEJUHLIINTARJOILUT PERHEJUHLIIN

TÄYTEKAKUT, VOILEIPÄKAKUT  
SEKÄ MUUT LEIVONNAISET.
RUAT, SALAATIT, NAPOSTELUT.

RYHMÄT HUOMIO!!!!RYHMÄT HUOMIO!!!!

MATKALLE VALMISTAMME 
RETKIEVÄÄT!
JOKAISELLE PAKATTU, HELPOSTI 
NAUTITTAVA MM. LINJA-AUTOSSA!

ESIM. 6,00€
TÄYTETTY SÄMPYLÄ/ TORTILLA, 
TUOREMEHU/TRIP, 
HEDELMÄ, PULLA/MUFFINI, 
SAVET 

VALMISTAMME EVÄÄT MYÖS 
TOIVEIDESI MUKAAN!

HUOMIOIMME ALLERGISETHUOMIOIMME ALLERGISET



2

Bestseller 14/2012

TAPAHTUMIA

Onko järkee vai ei?

Painos: n. 22 000 kpl

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

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma, Tik-
kulassa ABC / S-market sekä Prisma 
Länsi-Pori (Eteläväylä)
Harjavallassa: K-market Mylly
Nakkilassa: K-market Onnipekka
Ulvilassa: 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 sopim. mukaan.
Karjalankatu 12, 28130 Pori
Puh. 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

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

Imestymispäivät

ke 10.10.2012
ke 24.10. 2012
ke 7.11. 2012

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.

0500 597 259/
COVIRE OY

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

sataeuro@jippii.fi 

€

Asianajajia

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistot

Viestintä, mainonta

**********Meillä Meillä PALVELLAAN

Lakitoimisto 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 
MeilläPALVELLAAN-palstalla: 

1 palsta x30mm: 35€, 1x20 mm: 25€. 
2x30 mm: 60€. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 23%. 

 
ke 21.11.2012
ke 5.12. 2012
ke 19.12. 2012

Maalaisjärki
(Älynväläys)

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

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

Isännöinti
.Kuusisto

044 251 0151, Nakkila

Isännöintitoimistot

J

Olen jo jonkun aikaa 
miettinyt kun televisio- ja 
radiotoimittajat ovat al-
kaneet puhua kaupunki-
laisjärjestä, mielestäni sil-
lä ei ole mitään tekemistä 
maalaisjärjen kanssa. Wi-
kipedian mukaan ”Maa-
laisjärki on terve, käytän-
nöllinen järki, arkijärki”. 
Otetaan nyt vaikka esi-
merkiksi tämä Suomen 
hallitus. Heistä yli puolet 
on etelän suurista kaupun-
geista, ovatko ministerit 
järkeviä vai onko heillä 
etelän järki, kun he tuke-
vat etelän maita.

Älykkyyden määritelmä 
on vaikea. Aiemmin älyk-
kyyttä kuvailtiin lähinnä 
älykkyystutkimuksen pii-
rissä, jolloin älykkyys to-
dettiin ihmisen pysyväksi, 
synnynnäiseksi ominai-
suudeksi. Nykyisin koros-
tetaan älykkyyden moni-
muotoisuutta, joka auttaa 
ymmärtämään eri ihmis-
ten erilaisia vahvuuksia. 
Lisäksi keskitytään käy-
tännölliseen älykkyyteen.

Ymmärretään, että älyk-
kyys on suhde yksilön 
ominaisuuksien ja yhteis-
kunnan vaatimusten vä-
lillä. Entisistä poliitikois-
ta järkevänä olen pitänyt 

Esko Seppästä, vaikka 
on helsinkiläinen. Myös 
presidentti Urho Kekko-
nen oli järkevä mies, hän 
ja Seppänen ovat olleet 
maalaisjärjen käyttäjiä. 
Myös Vuorineuvos Tau-
no Matomäki Nakkilasta, 
on käyttänyt maalaisjärke-
ään oikein ja aina tilanteen 
mukaisesti.

Kyliltä löytyy
”Oletteko koskaan näh-
neet todella viisasta mies-
tä?” Näin kysyy Rummu-
kaisen veljeksistä vanhin 
Aapelin kirjoittamassa 
Siunatussa hulluudessa. 
Löytyykö sitä nykypolii-
tikoista ja kuka se voisi 
olla?

Tulee mieleen monta 
asiaa kun kylillä kiertää ja 
jutustelee ihmisten kans-
sa, niin sieltä, kansalaisil-
ta sitä maalaisjärkeä kyl-
lä löytyy enemmän kuin 
Helsingin herroilta. Ja kun 
yhden yön nukkuu, niin 
seuraavana päivänä on 
paljon viisaampi, viisaam-
pi kuin ministeri Audin ta-
kapenkillä.

J Virtanen 
(ei järkevä)

UUNINTEKIJÄ
KAAKELIUUNIT JA HELLAT 

• tiili uunit, hellat ja takat 
• pönttöuunit ja savupiipun rakenta-

minen.
• vanhojen uunien ja liesien korjaus
Puh. 0465268294 Hannes

Juhlissa mukana, s. 4-8

Kurki on Suomen suurim-
pia lintuja. Aikuisen linnun 
siipiväli on jopa 2,2 metriä. 
Suomessa arvioidaan pesi-
vän 15 000 - 20 000 kurki-
paria. Syys-lokakuun vaih-
de on parasta kurkiaurojen 
bongausaikaa. Kurjet muut-
tavat Espanjaan ja Pohjois-
Afrikkaan asti. Suomen 
kurjilla on kaksi muutto-
reitti talvehtimisalueille. 1. 
Lounainen reitti, jonka tal-
vehtimisalueet sijaitsevat 
Ranskassa ja Espanjassa. 

Toinen on etelä-kaakkoinen 
reitti, jolta valtaosa kur-
jista suunnista Itä-Euroo-
pasta lounaaseen päätyen 
Pohjois-Afrikkaan Tunisia 
ja Algerian alueille. Tun-
tematon osa kurjista jatkaa 
Turkkiin ja Israeliin ja siel-
tä edelleen Niilille, päätyen 
mahdollisesti Sudaniin ja 
Etiopiaan saakka. Kurjilla 
on tapana tehdä muutosta 
huikea näytelmä. Tuhannet 
kurjet odottavat oikeanlais-
ta säätä, jotta muutto voi al-

Kurkien muuttaminen
kaa. Yleensä muuttopäivää 
enteilee kylmä yö, kaunis 
sää ja pohjoistuuli. Muut-
tomatkan tärkeitä levähdys-
alueita on mm. Virossa ja 
Unkarissa. Kurjet muutta-
vat auroissa, mikä on suur-
ten lintujen tapa muodostaa 
muuttoparvia. Aura itses-
sään on aerodynaaminen 
muoto ja lisäksi kurki voi 
käyttää hyväkseen edellä 
lentävän linnun lennon ai-
heuttamaa nostetta. Kurki 
on painava lintu ja se joutuu 

Kurkien muuttamista voi seurata esimerkiksi Puurijärvellä Kärjenkallion lintutornissa, joka on Etelä-Suomen yksi parhaista paikoista. 
Vuonna 2011 Puurijärvellä odotteli oikeaa säätä noin 3500 kurkea, jotka saapuivat iltaisin järvelle ruokapaikoiltaan. 

käyttämään kaikki mahdol-
liset tekniikat lentämiseen 
ja varsinkin pitkään muut-
tolentoon. Toinen lentotapa 
jota kurki tarvitsee, on pur-
jelento, eli se käyttää hy-
väkseen nousevaa lämmin-
tä ilmavirtausta. Sen takia 
kurjen muutto usein ajoit-
tuu keski- ja iltapäivään, 
jolloin lämpimiä nosteita 
on enemmän. 

HjP

HARJAVALTA

Siveltimien Sato 2012
30.7.-30.9.2012 Emil Ce-
dercreutzin museo. Suomen 
Akvarellitaiteen yhdistyk-
sen kesäkurssien jurytetty 
10-vuotisjuhlanäyttely

Kierrätystapahtuma
29.9.2012 klo 9-13 Har-
javallan kierrätyskeskus. 
Kahvitarjoilua ja kierrätys-
neuvontaa. Tuo turhat tava-
rat ja löydä jotain hyödyllis-
tä tilalle!

KOKEMÄKI

Tekstiili- ja keramiikka-
näyttely
10.-28.9.2012 19:00 Ko-
kemäen kaupunginkirjasto. 
Kokemäen kaupunginkir-
jastossa Milka Jokelan ja 
Elina Törmän tekstiili- ja 
keramiikkanäyttely.

Kokemäen taideseuran 
näyttely
1.-19.10.2012 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Koke-
mäen taideseuran näyttely.

NAKKILA

Nahkiaismarkkinat
30.9.2012 Nakkilan torin 
alue. Mm. julkaistaan Vuo-
den Nahkiasparoni/-paroni-
tar sekä kilpaillaan nahkiai-
sen syönnissä. 

Matka Viihdekonserttiin 
3.10.2012 Pori Promenadi-
sali. Perko Stremline Jazztet 
ja suomalaisia ikivihreitä.. 
Sitovat lippuvaraukset kult-
tuuritoimistoon. Bussi läh-
tee Nakkilan torin pysäkiltä 
klo 18.15.

Harmonikkaviikko
8.-14.10.2012 Nakkila. Mm. 
lasten ja nuorten harmo-
nikkakilpailut sekä viikon 

päättää sunnuntaina 14.10. 
järjestettävä pääkonsertti 
Nakkilan liikuntahallilla.

PORI

Porin Päivä
27.-30.9.2012, Porin kes-
kustan alue
Tänä vuonna teemana on 
yrittäjyys. Mm. Taavin tulet 
(pe 28.9.), torijuhla ja mark-
kinat (la 29.9.), lastenpäivä 
Kirjurinluodon Pelle Her-
mannin puistossa (su 30.9.) 
ja paljon muuta. Lisätietoa: 
www.pori.fi .

ULVILA

Vanhan kirjan uusi elämä 
-kurssi
6.10.2012, Kierrätyskauppa 
Korona Kysy vapaita paik-
koja. Yhteystiedot: Pauliina 
Hakala, 044-7011169. Järj. 
Kuntayhteistyötä kierrätyk-
seen -hanke ja Kierrätys-
kauppa Korona.
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OTETAAN VASTAAN ELEKTRONIIKKA- JA METALLIROMUA
Tarvittaessa haku (isommista eristä maksu).

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

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

HAUTAKIVET

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

YM. KIVIALAN TYÖT
SUORAAN
KIVIVEISTÄMÖLTÄ
KYLÄSAARESTA

Vuokrattavana
HARJAVALLASSA

LIIKETILAA
parhaalla liikepaikalla 

liikekeskuksessa
90 m2, 140m2, 

180m2
tilat yhdistettävissä.
www.eloyhtiot.fi 
0400 524 725

Floristi Mari Väisänen

ww
w.

ku
kk

au
lvi

la.
fi

Lauttaranta   , Ulvila  Puh. (02) 5388 484  
 

Lue netissä:
www.turist.fi /bestseller

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Juha Väätäinen 
vieraili Nakkilassa, Harja-
vallassa ja Kokemäellä 24. 
syyskuuta. Hän kertoi mm. 
urheilujuttuja Porin Kalevan 
kisoista 40 vuoden takaa ja 
nuoruuden nyrkkeilyharras-
tuksestaan. Ei ottanut kuiten-

”Julma”-Juha Väätäinen 
Keski-Satakunnassa

kaan matsia Marko Niemisen 
kanssa, vaikka näytti miten 
kehässä toimitaan. Hän pu-
heli vilkkaasti myös päivän 
politiikasta, sanoen tulevis-
ta kunnallisvaaleista tulevan 
ison ”Jytkyn”. Sen on aisti-
nut kiertueen aikana, ihmiset 
ovat tulleet avoimesti juttele-

maan päivän politiikasta.
Mukana Satakunnan kier-

tueella olivat myös parlamen-
taarikot Anssi Joutsenlahti ja 
Ari Jalonen, paikalla oli myös 
paikallisia perussuomalaisia 
kunnallisvaaliehdokkaita.

J Virtanen

Juha Väätäinen näytti miten nyrkkeilykehässä toimitaan. Juha Väätäinen oli kuulluut Nakkilan eläkkeel-
le siirtyneestä liikuntasihteeri Ahti Papinsaa-
resta jo ennen tapaamista.

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  30 .9 .sunnunta ina  30 .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

 NOKIA HAKKAPELIITTA 7

Rautatie

Pori 12km Hki

OSTA TALVIRENKAAT NYT!
HYVITÄMME VANHOISTA KUNNON MUKAAN!

 NOKIA NORMAN 4  KUMHO

 GOODYEAR  CONTINENTAL

SÄILYTYS + VAIHTO
Pultien rasvaus, nesteiden ja öljyn

tarkastus, jarrupalojen kunnon tarkastus

PELKKÄ VAIHTO

                HUOLLA ITSE     PISTE

Matti Lankinen
050 532 4719
Helsingintie 412, Ulvila
Avoinna ark. 8-18, la 9-14

www.huollaitse.net

45€

20€
Myös huolto- ja katsastuskorjaukset!

HYVÄ
KUNTA-
VAALI-

EHDOKAS!
Muistathan varata ilmoitustilasi
Keski-Satakunnan uusimmasta

ja laajalevikkisimmästä
markkinointi- ja tiedotuslehdestä!

Kattava, luotettava ja edullinen 
media kaikkeen ilmoittamiseen!

Ota yhteyttä!
Kerromme lisää:

0500 597 259
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Juhlissa mukana

Tunnelmallinen Savipakari 
Leineperin Ruukilla

varattavissa pikkujoulujen
viettoon. Pyydä tarjous
ryhmällesi. Lisätietoja
internetsivuiltamme

www.karhufest.fi 

Karhufest Oy
Sari Niemi
050 412 08 93
sari.niemi@
karhufest.fi

Kehystämme lahjasi
ja teemme kehystykset kaikkiin kodin sisutuksellisiin elementteihin.
Pohjoispuisto 3 
28100 Pori

Teljän Kehystys

(02) 632 5478
Avoinna ma-pe 9-17

 VALOKUVAKEHYKSET  TAULUJEN KEHYKSET
 RULLAVERHOT  SÄLEKAIHTIMET  MARKIISIT

Suunnittelu, mittaus- ja asennuspalvelu

PELTONEN KOKEMÄKI
p. 0400 592 884

Askarteluliike

Yrjönkatu 10 C, Pori, p. (02) 641 1122
Av. ark. 10-17,  la 10-14

Liike jatkaa samassa paikassa 
vielä tämän vuoden loppuun.

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

Tilaa pikkujoulusi ajoissa!

Pikkujouluaika lähestyy:
Meiltä kauniit juhlakampaukset!

Väriloistoa syksyyn
uusilla raitaväreillä!

Kampaukset

arkeen ja juhlaan
Kartanon Hiushuone
Härmäntie 2, 28430 Pori 
Puh. 044 218 0048
Hanna ja Tiia

www.kartanonhh.com

Ilahduta
lahjakortilla!

�����������	�	

���������

Syksyn pimeinä iltoina 
juhlat piristävät kaikkia. 
Mikäli sinulla ei ole syn-
tymäpäivää tai muuta vi-
rallista merkkipäivää, voi 
juhlan aiheeksi ottaa vaik-
ka nykyään kovasti yleis-
tyneen serkkutapaamisen. 

- Entä jos serkkuja ei ole 
tarpeeksi?, kysyy joku. 

Kutsuttava ryhmä voi 

toki koostua muistakin suku-
laisista, tuttavista tai vaikka-
pa naapureista. Riippumatta 
siitä, ovatko kyseessä rennot 
bileet tai etiketin mukaiset 
kokkarit, tärkeintä on että 
juhlaväki viihtyy ja emännät 
ja isännät ehtivät muutakin 
kuin tarjoilla ja murehtia.

Juhlissa mukana –sivuil-
tamme löydät ideoita ja to-

teuttajia melkein mihin 
tahansa juhlaan tai tilai-
suuteen. Lisäksi voit luki-
jakilpailuun osallistumalla 
voittaa helpotusta juhla-
budjettiisi. 

Raikkaita ja iloisia syksyn 
juhlia kaikille!

Bestseller-lehden toimitus

Syksy on juhlalle 
parasta aikaa
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HIUS- JA KAUNEUSHUONEHIUS- JA KAUNEUSHUONE

HIGHLIGHTHIGHLIGHT
HIUS- JA KAUNEUSHUONE

HIGHLIGHT
Kauppatie 3, Nakkila
Puh. (02) 5372 999

Lämpimästi  tervetuloa! Katri, Meri ja Anni

tykkää meistä - 
mekin tykätään susta!

Ihotyypin mukainen

Classic
-kasvohoito
Kaupan päälle
saat mukaasi yhden vapaavalintaisen
kotihoitotuotteen!! (esim. hoitovoide)
Tarjous voimassa 15.10. asti

50€
Sweet Berry Gloss
huulikiillot
4,95€

Skin Balance 
-meikkivoide
pitkäkestoinen, peittää 
ihon virheet täydellisesti

Phenomenal Matt 
-meikkivoide
jättää mattapinnan, 
sisältää ikääntymistä 
ehkäiseviä aineita      12,95€

12,95€

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

Meikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja Alusasupuoti

Avoinna: Ti-pe 10-17, La 9-13
Maanantaina Virpillä on vapaapäivä!

TervetuloaTervetuloa
sovittamaan!sovittamaan!

t. Virpit. Virpi

Tervetuloa
sovittamaan!

t. Virpi

Hoikentava 
alushame

Juhla-
meikkaus 30,-30,-30,-NytNytNyt

29,29,959529,95
KuvanKuvanKuvan

  Uusia pipokank
aita!

  Tule ja löydä 
omasi!

Lokakuun tarjous:

Naisten pipoista

          -10% 

VERHOKANKAISTA -10%
VAATETUSKANKAISTA -20%

Pirkankatu 5 (Huovintori), 29200 Harjavalta
Ark. 9-17 la 9-14 * 044 727 1001 * minnamarja.fi 

Yksilöllisiä pipoja, laukkuja,
pussukoita, pyyhkeitä ym.
KANKAAT, TARVIKKEET JA OMPELUPALVELUT

Tällä kupongilla:

System 4 shampoot ja hoidot
2 pll yht. 25€ * 3 pll yht. 30€ (norm. 16€/pll)

Ripsien ja kulmien kestovärjäys yht. 10€
(voimassa lokakuun loppuun)

Parturi-kampaamo Eija AlamäkiParturi-kampaamo Eija Alamäki
Liikekeskus, 29200 Harjavalta, puh. 050 5361839
www.kampaamoeija.fi                            TervetuloaTervetuloa!

Tarjous-
Tarjous-koristakoristatuotteita

tuotteita5€/kpl5€/kpl

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

www.sininenunelma.fi 

Syksyn piristykseksi

hemmotteluhoito
- kasvoille 30min. ultraäänipuhdistus ja loppuvoiteet

- käsille kuorinta, naamio ja voide

- jaloille lämmin haudehoito ja voide

Tarjous voimassa lokakuun loppuun.

95€

ma-pe 9-18, la-su 9-15
Tehtaantie 4, Ulvila

puhelin (02)538 7272

Kukkia elämäsi
kaikkiin hetkiin!

Tasavallankatu 3 A, 28100 Pori

p. (02) 637 8668, 044 516 5013 Yves Rocher Yrjönkatu 11 28100 Pori,  puh. (02) 641 0778
avoinna ark. 9-17 ja la. 9-14

Lahjakortti kauneushoitolaan on aina hyvä ja henkilökohtainen lahja. 

Täydellinen
kasvohoito

75 min.
(norm. 62,-) 52€

Saat uutta energiaa

ja kuulautta!

Tarjous voimassa 31.10.2012 asti.

Porin Yves Rocherilla
30-vuotis juhlavuosi

ja sen kunniaksi:

* pikkujoulut * tanssit * häät * ym. juhlatilaisuudet

 Hermes
Tanssiyhtye

Puhelin 040 580 6439

Juhlissa mukana

Bestseller-lehden lukijakilpailu!
Arvomme kaikkien vastanneiden kesken 2 kpl 
50 euron lahjakortteja käytettäväksi jossakin
Juhlissa MukanaJuhlissa Mukana -SIVUILLA 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 0500 597 259 tai sähköpostilla osoitteeseen bsmyynti@gmail.com.

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

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

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

Vastausaikaa on 3.10. asti. Voittajalle ilmoitamme henkilökohtaisesti. 

5

MMMM
RITYKSISTÄ.

VOITA 50VOITA 50€
JUHLA-JUHLA-

RAHAA! RAHAA! 
VOITA 50€

JUHLA-

RAHAA! 

Non-Stop Parturissa; leikkaukset ja hiusten muotoilut, ripsien värjäykset,
kulmien muotoilut ja värjäykset, pikakampaukset sekä korvien rei’itykset

ILMAN AJANVARAUSTA ti-pe 10-18.

Ripsien pidennyksiä jaRipsien pidennyksiä ja
huoltoja Ulvilassa ja Porissa!huoltoja Ulvilassa ja Porissa!
Kysy nyt myös geelikynsiä!Kysy nyt myös geelikynsiä!

(Myös iltaisin ja viikonloppuisin)
Ajanvar.  044 765 5196

Porin ja Ulvilan toimi-

pisteemme palvelee 

ajanvarauksella myös iltaisin 

ja viikonloppuisin!

Avoinna
TI-PE 10-18

990 /KPL
Norm. 14,90

System4 HIUSTEN JA HIUS-System4 HIUSTEN JA HIUS-
POHJAN HYVINVOINTIINPOHJAN HYVINVOINTIIN

Kirsille aikoja

Palokujalle

sunnuntaisin!
Tarjous voimassa lokakuun 
loppuun asti!

Lokakuun loppuun asti:  Värikäsittelyn tai Lokakuun loppuun asti:  Värikäsittelyn tai 
permanentin yhteydessä ripsien värjäys -20% permanentin yhteydessä ripsien värjäys -20% 

KESKIKAUPUNGIN SUORAMYYNTI TYKKÄÄ MEISTÄ:

Juhlatila Teljäntorilla! Tule tutustumaan! www.7thfl oor.fi   puh. 0400 186 028 tai 0400 860 316   

Avoinna ark. 10-16.30, la suljett u
Teljäntori, Anti nkatu 16,  p. 6330 320Meiltä kaikki pikkujouluun!Meiltä kaikki pikkujouluun!

Juhlissa mukana
Lehti luettavissa myös netissä:
www.turist.fi/bestseller
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Anttilan Tila/Kartano Hostel

* Kartano Hostel 
* Kesäkahvila alk. 25.6.
* Kokous- ja 
 juhlapalvelut
* Marjojen ja herneiden
 itsepoimintatila

tttelelel tetelel 

Tutustu
   maalaiskartanoon
      ja limonadin
    valmistukseen!

Tervetuloa
Kokemäelle ja
ANTTILAN TILALLE!

* Savusaunan vuokraus
* Tilaesittelyt ryhmille
* Tilamyymälä
* Tilamuseo
* Tyky-päivien pitopaikka
* Verkkokauppa

Vietä onnistuneet häät, syntymäpäivät, 

yo-juhlat ja muut juhlatilaisuudet tai järjestä 

vaikka kokous idyllisessä 1800-luvun 

kivirakennuksessa Uudessakaupungissa.

Varaudu ajoisa pikkujouluun:Varaudu ajoisa pikkujouluun:
Kysy tarjous!Kysy tarjous!

Kartanon Karkuri Oy
Karsluodontie 14, Uusikaupunki

044 091 1980
tuula@kartanonkarkuri.fi  

www. kartanonkarkuri.fi 

VANHAKYLÄN TYÖVÄENTALO
Idyllinen talo vuokrattavissa häiden, hautajaisten, 

kokousten, tapahtumien ym. pitämiseen 
Keittiö ja muut tilat peruskorjattu

Talo on ympärivuotisessa käytössä.
 Tiedustelut ja varaukset: Markku Heino

p. 050 3031507  markku55@windowslive.com

Ateriapalvelu VIHERVUORI
• pitopalvelua valitsemissanne tiloissa• täyte- ja voileipäkakkuja• tarjoilut kaikenlaisiin perhejuhliin• ruoat illanistujaisiin ja saunailtoihin• annosruokailua kuljetettuna n. 2 km• kokouskahvituksia ym.

KOTIRUOKALOUNAS MUKAAN LUUKUSTA:
MA-PE 11-14, p. 0445484800 tai 0405485718 

Liikastentie 66, 28610 Pori

Meiltä herkut 

pikkujoulu-

pöytään!

Juhlissa mukana Juhlissa mukana
Vauvakutsut juhlistavat 
äitiä ja lasta
Vauvakutsut eivät ole ihan 
tämän päivän keksintö, sil-
lä jo 1800-luvulla juhlittiin 
syntymätöntä lasta ystävi-
en järjestämillä teekutsuil-
la. Sata vuotta myöhem-
min vauvakutsut kehittyivät 
modernimpaan muotoonsa 
ja Amerikassa nykyään hy-
vin yleinen Baby Shower 
-vauvajuhla yleistyy kovaa 
vauhtia myös Suomessa.

Vauvakutsut järjestetään 
raskauden loppuvaiheessa. 
Pari kuukautta ennen las-

kettua aikaa on sopiva hetki 
juhlalle, kun äidin vatsa on 
jo somasti ihailtavissa, mut-
ta hän jaksaa vielä ottaa osaa 
juhlaan. 

Alun perin vauvakutsuja 
on järjestetty vain esikois-
taan odottaville äidille, mut-
ta nykyään juhla voidaan 
pitää vaikka jokaisen ras-
kauden aikana.

Amerikkalaiseen tapaan 
järjestettäviin Baby Shower 
–kutsuihin kuuluu paitsi äi-
dille tuotavat lahjat, myös 
teemanmukainen ohjelma, 
juhlamenun ja pastellisä-
vyin koristelut vaippakakut.

Suunnittelu
Vauvakutsujen järjestäjä on 
yleensä tulevan äidin ystä-
vä. Vieraslistalle voi laittaa 
ystävien lisäksi sukulaisia 
ja muita läheisiä ihmisiä. 
Myös odottajan oma äiti ja 
anoppi on mukava kutsua 
mukaan, jolloin vauvakoke-
muksia voidaan vaihtaa use-
ammassa polvessa. 

Odottavalle äidille ei saa 
aiheutua vaivaa juhlasta, 
vaan koristeet ja tarjottavat 
tilataan valmiina tai vieraat 
tuovat ne mukanaan nyytti-
kestiperiaatteella.

Juhlaa suunnitellessa kan-
nattaa miettiä ensin päivä-
määrä ja juhlapaikka. Sen 
jälkeen laaditaan vieraslista 
ja kutsut, sekä sovitaan oh-
jelmasta, koristelusta ja lah-
joista. 

Ohjelma-
ehdotuksia
Yhdessäolo ja hyvä ruoka 
ovat vauvakutsujen sydän, 
mutta lisäksi voi järjestää 
pientä ohjelmaa.
• Vieraat antavat nimiehdo-

tuksia vauvalle.
• Vieraat tuovat oman vau-

vakuvansa ja yhdessä ar-
vaillaan kuka kuvassa on.

• Vieraat arvaavat tulevan 
äidin vatsanympärysmittaa

• Äidin silmät sidotaan ja 
hän maistelee vauvaso-
seita yrittäen arvata, mistä 
sose on tehty.

• Jokainen vaihtaa vuorol-
laan nukelle vaipan ja no-
pein vaihtaja palkitaan.

• Juhliin voi tilata myös 
esim. tuote-esittelijän tai 
vaikka jalkahoitajan anta-
maan äidille rentouttavan 
hoidon.

Lahjat
Lahjoiksi kannattaa hank-
kia jotain vauvaan liittyvää 
ja järjestäjän on hyvä selvit-
tää mitä tulevat vanhemmat 
ovat jo hankkineet. Hyviä 
lahjoja ovat mm. lelut, hoi-
totarvikkeet, vuodevaatteet, 
vaipat/kestovaipat tai vaik-
kapa hemmottelulahjakort-
ti äidille (esim. kampaajalle 
tai kasvohoitoon). Hauska 
lahja on myös vaippakakku, 
jonka tekemiseen ja koriste-
luun löytyy vinkkejä vaik-
kapa nettiä selailemalla.  

Vaippakakkua ei tehdä syötäväksi

Tarvikkeet:
1 lautanen
1 paketti vaippoja
kumilenkkejä
Leveää koristenauhaa
Koristeita (esim. silkkikukkia, 
pehmoleluja, nauhoja, 
ruusukkeita yms.)
Yllätys kakun sisään
Sellofaania

Rullaa vaippa ja kiinnitä 
pötköksi kumilenkillä. 
Aseta rullat kuvan mukaan lautaselle ja kiinnitä kunkin kerrok-
sen vaipat yhteen pitkillä kumilenkeillä. 

Kakun voi tehdä pelkistä vaipoista, mutta täytteeksi voi kerroksi-
en keskelle piilottaa vaikka kauniin vauvapyyhkeen, tuttipullon, 
lelun tai jonkun muun yllätyksen vauvaa varten.

Peitä kiinnityskumilenkit koristenauhoilla ja koristele kakku mie-
leiseksesi.

Kääri kakku lopuksi sellofaaniin.
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Hotel Restaurant Crystal

Tohkantie 32, 27100 Eurajoki
puh. (02) 868 2999, fax (02) 868 29992

Hotel Restaurant Crystallin 
yläkerrassa on yhden ja kahden 
hengen huoneita, jotka sopivat 
mainiosti rauhaa kaipaaville 
matkailijoille.

Tervetuloa!Tervetuloa!

Kauniit huvilat Selkämeren rannalla 
tarjoavat mainiot puitteet lomailuun, 
perhejuhliin, majoitukseen ja edustus-
tilaisuuksiin ympäri vuoden. 

Tervetuloa Eurajoen Kuivalahdelle viettämään lomaa.

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

Vanha Harmaa l i nnant i e  1 ,  U l v i l aVanha Harmaa l i nnant i e  1 ,  U l v i l a
044 755 0099044 755 0099

www .parastakaupung issa .f iwww .parastakaupung issa .f i

  6.10  NEUMANN TRIO
13.10  RAAKA-AINE
20.10  FRANCINE
27.10  ROCKWALLI

• Biljardi

• Katettu
kesäterassi

• Karaoke

Kaupungin par
haat

pikkujoulut

Cactuksessa!

Muista varata
 ajoissa!

Järjestämme pieniin ja 
suuriin juhliin ruokapalvelua 
Räätälöimme yksilöllisen ruokapöydän 

• häihin
• syntymäpäiville
• lakkiaisiin
• ristiäisiin
• pikkujouluihin ym.

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

www.eijairmeli.com

VARAA PIKKU-
VARAA PIKKU-

JOULURUUAT
JOULURUUAT

AJOISSA!
AJOISSA!

Juhlapalvelu
      Tuija Lehtonen Tuija Lehtonen  KyKy

Yksilöllistä juhla- ja pitopalvelua kaikkiin 
perhejuhliin ja yritystilaisuuksiin

Varaa meiltä pikkujoulutarjoilusi ajoissa!Varaa meiltä pikkujoulutarjoilusi ajoissa!

Eurajoki
Puhelin 040 771 2391
juhlapalvelu.lehtonen@gmail.com

Juhlissa mukanaJuhlissa mukana

Täyden palvelun

vesipesula

 matot
 liinavaatteet
 työasut ym...

Ojantie 11B

Puh. 6351 222

Ark. 8-17.30, la 9-13             www.pesupori.fi 

Muista kuljetus-
palvelumme!

Puhelin

6351 222
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KIUKAISTEN SEUROJENTALO
Viihtyisä JUHLAPAIKKA erilaisiin tilaisuuksiin.

Varaukset puh. 0400 203 209

Pitopalvelu Tiina Lähteenmäki
  Yksilöllistä juhla- ja pitopalvelua

Kaikkiin perhejuhliin ja yritystilaisuuksiin
  Tilat vuokrattavissa juhlakäyttöön

Puh. 040 592 1211, Yttiläntie 261, 32920 Kauvatsa

Kahvila-Lounasravintola

Mailena
Harjavallankatu 6, Harjavalta, (02) 674 2364

ma-pe 7.30-16.00, muulloin sop. mukaan

KOTIRUOKALOUNAS
katettuna arkisin klo 11-14

Meiltä myös pitopalvelut

T.K.HUHTASEN KOTILEIPOMON
Juhlatila

Iso sali ja idyllinen sijainti 
Merikarvian Lammelassa.

Tilauksesta 15 hengen liha-voileipä-
kakku ja vanhan ajan kermakakku 65 €

Tilaukset ja var. 050 355 2034, www.tkhuhtasenjuhlatila.fi 

120-150
hengelle

Ent. Lammelan koulu

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

Runsas valikoima tarvikkeita
erilaisiin kädentöihin.

 Posliinimaalaus- ja askartelutarvikkeita
 Askartelumaaleja  Posliinin/lasin poltto

Meillä voit tehdä itse tai teettää
juhliisi kutsut ja kiitoskortit.

Kysy myös kursseistamme!

Metsän siimeksessä, 
luonnonkauniilla paikalla

MASSIN MAJA
Tied. p. 044 556 3303

ULVILAN URA
www.ulvilanura.fi 

Vietä Massilla upeat pikkujoulut!Vietä Massilla upeat pikkujoulut!

* MATONPESU
   kone/laaka

* PEITOT, TÄKIT, TYYNYT

* VÄLITYSPESU
   valkopyykki/kemiallinen

* MATONKUTEET
   myös virkkaukseen

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

Vältä jouluruuhkat ja tuo 
mattosi pesuun ajoissa!

 MATOT  PEITOT  TYYNYT ym.

Pesemme myös kirjopyykkiä
KONEPESU JA LAAKAPESU

Avoinna MA-TO 9-17 PE 9-18 LA 9-14, myös sopimuksen mukaan

puh. 531 9303
Varjuksentie 217, Nakkila

Lisätiedot ja varaukset: Kirsti Mäkinen, puh. 050 591 8927Lisätiedot ja varaukset: Kirsti Mäkinen, puh. 050 591 8927

Marski, 2009 Tuuruhovi, 2004

Juhlissa mukana Juhlissa mukana

Emännän ja isännän 
muistilista:

Kolme viikkoa ennen juhlaa

  leivo pullat, leivät, säm-
pylät, kahvikakut ja kak-
kupohjat pakastimeen

  osta kahvi, tee, sokeri 
ym. kuivatuotteet

  osta juhlajuomat 

Kaksi viikkoa ennen juhlaa

  leivo pikkuleivät 
  leivo täytettävien pikku-

leipien pohjat
  leivo suolaiset ja makeat 

piirakat pakastimeen

Kaksi päivää ennen juhlaa

  laita juhlajuomat kylme-
nemään.

  täytä täytettävät pikku-
leivät

  paista lihat yms.

Päivää ennen juhlaa

  täytä kakkupohjat (Kuor-
ruta/koristele vasta juh-
lapäivänä)

  täytä ja kokoa voileipä-
kakut (Koristele vasta 
juhlapäivänä)

  sekalaiset esivalmistelut 
(esim. viipaloi liha, laita 
valmiiksi voileipäkak-
kujen koristeet, pilko 
salaattiainekset erillisiin 
rasioihin...)

Juhlapäivänä

  ota piirakat, sämpylät, 
pullat ja kahvikakut pa-
kastimesta (Älä sulata 
kaikkea kerralla, jos vie-
raat saapuvat eri aikoi-
na)

  kuorruta ja koristele ka-
kut ja voileipäkakut

Muista myös:

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Hyvin suunniteltu on melkein tehty
Nykyajan kiireiset emännät ja isännät eivät useinkaan ehdi 
laittaa juhlia itse, vaan tilaavat sekä juhlatilan että tarjottavat 
alan ammattilaisilta. Totta on, että juhlan valmisteluun kuluu 
paljon aikaa, mutta mikäli päädyt laittamaan tarjottavat itse, 
tässä muutama vinkki aikataulun hallitsemiseksi. Kotia kannattaa koristel-

la omaksi ilokseen, vaikka 
erityistä juhlaa ei olisikaan 
tiedossa. Syksyiset koris-
teet löytyvät helposti luon-
nosta ja luonnon antimista 
rakentuu vaikkapa hauska 
ovikranssi viemisiksi kylä-
reissulle. Samalla kun etsii 
koristeita, tulee ikään kuin 
vahingossa huomanneeksi, 
että syksyinen luonto tarjo-
aa kypsyvän sadon lisäksi 
ihanaa silmänruokaa.

Kaikkien saatavilla ole-
vista puun lehdistä saa 
näyttäviä ja värikkäitä ko-
risteita pujottamalla niistä 
kranssin ohueen rautalan-
kaan tai ripustamalla niitä 
pöydän päälle amppelik-
si. Lehdet kannattaa kerätä 
kuivalla säällä. Värikäs ja 

Syksyllä koristetaan 
luonnon antimilla

kestävä vaahteran lehti on 
suosittu koriste, jonka käp-
ristymisen voi välttää kui-
vaamalla sen kirjan välissä. 
Myös varvuista, kävyistä, 
sammaleesta, kivistä, hei-
nistä, kaislasta, terhoista ja 

siemenistä rakentuu upei-
ta koristeita syksyn juhliin. 
Metsässä kukkivat kanervat 
ovat ihastuttavia maljakos-
sa ja puutarhan antimista 
sopivat koristeiksi vaikkapa 
omenat ja auringonkukat.  

Terhoista, pähkinöistä ja siemenistä saa upeita koristeita.

   ravintola&pizzeria 

mustavaris 

           Ikimuistoiset pikkujoulutunnelmat syntyvät iloisista ihmisistä, 
                                                puheensorinasta ja loistavasta pikkujouluruoasta! 
 
           RookCatering tarjoaa palvelujaan pikkujoulujuhlien järjestämiseen. 
           Valmiit pikkujoulubileet ovat vaivattomin tapa järjestää unohtuma- 
           ton ilta työntekijöille, yhteistyökumppaneille tai ystäväporukalle. 
  
           Katso pikkujoulumenu osoitteesta www.ravintolamustavaris.com 
           tai soita numeroon 040– 7414 691 niin suunnitellaan sopiva menu 

     juuri teidän juhliinne! 
 
      MUISTA MYÖS VARATA PÖYTÄ ISÄNPÄIVÄLOUNAALLE 
              SUNNUNTAINA 11.11 

tarkoituksena järjestää pikkujoulut? 

Kauppatie 1 
29250 Nakkila 

www.ravintolamustavaris.com 



9

Bestseller 14/2012

Kaikki betonilattioihin
liittyvät työt ja betonivalut

Pinnoitustyöt

040 416 8477
Pitkärannantie 96, 28400 Ulvila

janiv-77@suomi24.fi 

KKaiikkkkii bbett

BETONITYÖ
Jani Vironen

Kuljetus Markku SundellKuljetus Markku Sundell
• Maansiirtoa ja maa-ainesten kuljetuksia 

Porissa ja Satakunnassa
• Erikoiskuljetuksen liikenteenohjausta
• Pyöräkuormaajatyöt

T:mi Markku Sundell
Kurjenpolventie 3, 28430 Pori

0400 594 7450400 594 745
posti@kuljetusmarkkusundell.fi 
www.kuljetusmarkkusundell.fi 

HOTELLIMATKA TALLINNAANHOTELLIMATKA TALLINNAAN
17-18.11. La-Su 138 € 17-18.11. La-Su 138 € 
Neljän tähden Nordic Hotel Forum.Neljän tähden Nordic Hotel Forum.
Tutustumiskohteina PATAREIN vankila jaTutustumiskohteina PATAREIN vankila ja
LENTOMUSEO missä esillä esim. SUKELLUSVENE YM.LENTOMUSEO missä esillä esim. SUKELLUSVENE YM.

JOKIVARREN LIIKENNE KY
JARI HUUKI, PUH. 040 749 4207
jari.huuki@pp.inet.fi

Väitetään ettei Kerkko 
Koskisella ole huumorin-
tajua. Monet pitävät häntä 
jurona täydellisyyden ta-
voittelijana. Sillä ei ole oi-
keastaan merkitystä. Hän 
on harvinaisen lahjakas sä-
veltäjä, mutta hukkaa vä-
lillä itsensä musiikin ih-
memaailmaan. Ultra Bran 
jälkeen Kerkko Koskinen 
on tehnyt elokuvamusiik-
kia, sooloalbumeja ja kap-
paleita muille artisteille. 
Materiaali on ollut hiotun 
laadukasta, mutta ei ole 
juurikaan päässyt esille. 

KERKKO KOSKINEN - KOLLEKTIIVI

Johanna Kustannus

Käki (Anna Ahmatova, 
Suom. Pentti Saaritsa) 
Vuodet (Anni Sinnemäki) 
Korintin ruusut (Aulikki Oksanen)
Odotusta (Anna Viitala) 
Laura Palmer (Anna Viitala) 
Jos saisin (Sami Keski-Vähälä) 
Koska meitä ei ole (Paula Vesala) 

2/5 KUUKAUDEN LEVY
Tällä palstalla arvioidaan kerran  
kuukaudessa uusi ja mielenkiintoinen 
kotimainen tai ulkomainen albumi. 
Arvosteluasteikko 1-5

Kerkko Koskinen ja 
vetovoimaiset naiset

Nyt rinnalla ovat erinomai-
set naisartistit Vuokko Ho-
vatta, Manna ja Paula Ve-
sala. Voisi siis sanoa, että 
Kerkko kaipaa vetovoimai-
sia naisia rinnalleen. Het-
kittäin tuntuu, että Ultra Bra 
on palannut. Varsinkin levyn 
tarttuvin ja eniten radiosoit-
toa saanut Laura Palmer on 
kuin suoraan legendaarisen 
yhtyeen kulta-ajoilta. Lau-
lelmien lisäksi mukana on 
muitakin tuttuja elementtejä 
kuten kevyttä jazzia ja bossa 
novaa. Välillä lauluvastuun 
ottaa myös itse maestro. 

Ison orkesterin soundi vie 
levyä kuitenkin elokuvalli-
sempaan suuntaan.

Levyn aloitus on komea. 
Käki on kuin monta eri kap-
paletta yhdessä. Herkkää 
tunnelmointia, välillä ollaan 
kuin Hitchcockin jännitys-
fi lmissä, seuraavaksi siirry-
tään herkkään kevätosioon 
ja lopuksi mahtipontiseen 
60-luvun poliittiseen laulel-
maan. Levyn jatko ei kui-
tenkaan vakuuta. Toteutus 
tuntuu monesti liian vaike-
alta, laulut hukkuvat jonne-
kin kokonaisuuteen tai ne 

eivät ole kokonaisia. Niistä 
ei jää oikein mitään mieleen. 
Varsinkin kappaleet Vuodet, 
Odotusta ja Isoäiti ovat tur-
han sekavia ja lähempänä 
elokuvamusiikkia kuin lau-
lettua pop-musiikkia.

Myönnetään, että Korin-
tin ruusut on kaunis kappale 
varsinkin Aulikki Oksasen 
sanoituksen ansiosta. Kieh-
tovat tekstit saavat muis-
sakin lauluissa viekoitel-
tua mukaansa. Mukana on 
iso joukko sanoittajia, mut-
ta päävastuun hoitaa Anna 
Viitala. Ensimmäinen tutta-
vuus levyltä oli mainio radi-
ossakin soinut Nukun hiljaa 
kirkkomaassa; Anna Ah-
matovan runoon perustuva 
musta tarina äidistä joka lau-
laa mullan alta lapselleen: 
”En piiskannut, en hyväil-
lyt, en vienyt ehtoolliselle.” 
Erikoismaininta täytyy an-
taa myös Koska meitä ei ole 

-kappaleelle, jonka aloittaa 
jännittävä rytmitys ja keski-
vaiheella tulee täyskäännös 
johonkin 70-lukulaiseen is-
kelmään Carolan hengessä. 
Lopulta haikeudesta nous-
taan hengittämään raitista 
toivorikasta ilmaa.

Levy on tehty hienosti, 
se soi komeasti. Sanoituk-
siin on todellakin satsattu ja 
laulusuoritukset ovat upeita. 
Silti jotakin puuttuu, läm-
pö sekä tarttuvat kappaleet. 
Viimeisten minuuttien aika-
na Laura Palmerin tanssi on 
jo unohtunut ja jäljellä on 
vain muoviin kääritty ruu-

mis rantaan ajautuneena. 
Tämänkin hienostuneen 
kylmän tunnelman vesittää 
lopuksi kuultava makaabe-
ri Isoäiti-kappale, jossa on 
jotakin karmean imelää. 
Lasten pyhäkoululaulu se-
koitettuna lastenohjelman 
tunnusmelodiaan, eurovii-
suhymniin ja uhkaavaan 
tunnelmaan. Pari täysosu-
maa ei riitä minulle, mut-
ta rohkeille kuuntelijoille 
levy tuottaa varmasti aar-
teita.

2/5 pistettä
Jani Virtanen

Huone 232 (Anna Viitala) 
Nukun hiljaa kirkkomaassa 
Anna Ahmatova ja Paula Vesala, 
hmatova Suom. Marja-Leena 
Mikkola) 
Keväällä löydetty ruumis 
(Anna Viitala) 
Isoäiti (Erpo Pakkala) 
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Sievarinkatu 8, 29200 Harjavalta 
www.pt-rengas.fi  

kaikki Rengastyötkaikki Rengastyöt
henkilöautot ja raskas kalusto,henkilöautot ja raskas kalusto,
MYÖS MAATALOUSKONEIDEN RENKAATMYÖS MAATALOUSKONEIDEN RENKAAT

renkaiden vaihto, myynti ja pesurenkaiden vaihto, myynti ja pesu
  rengashotellipalvelut, rengasmyynti  rengashotellipalvelut, rengasmyynti

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Tule Nakkilan torille ottamaan kantaa!
  ToriParlamentti

JOKA KESKIVIIKKO klo 10-11
Pullakahvit tarjoaa Bestseller-lehti

 

SATAKUNTALAISIA VIIRIÄISENMUNIA     

TUOREENA SUORAAN KOTIPESÄLTÄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viiriäisen muna on kolestrolivapaa, hyvänmakuinen ja terveellinen.   

Tavalliseen samanpainoiseen kananmunaan verrattuna viiriäisen munassa     

on B1-vitamiinia 6-kertainen määrä ja B2-vitamiinia 15-kertaisesti. Rautaa      

on 7.5 kertaa enemmän ja fosforia 5-kertainen määrä. Munat sopivat myös 

useimmille kanamuna-allergikoille. 

Munia voi nauttia keitettyinä (keittoaika 2-3 min.), hedelmämehun joukkoon 

sekoitettuna tuorecocktailina, tai säilöä keitettyinä suolakurkun tapaan.    

Leivonnassa 5 viiriäisenmunaa vastaa yhtä kananmunaa. 

Viiriäisen munat säilyvät jääkaappilämpötilassa kuukauden, keitettyinä, tai 

savustettuina jopa kolme kuukautta. 

TUOTANTO JA MYYNTI: 
 
KARI-PEKKA KANKERI 
KANKERINTIE 75, 29250 NAKKILA 
PUH. 02 - 5373 424 
 

Muuttopalvelut Sataverkko
Pori, Rauma ja Harjavalta
0400 824 813, sataverkko@gmail.com

www.muuttopalvelutsataverkko.fi 

• Toteutamme yli 10 vuoden kokemuksella kaikenlaiset 
koti- ja yritysmuutot.

• Meiltä saat kaiken laatikkovuokrasta avaimet-
käteen -muuttoon asti.

• Käytössämme on paketti- ja kuorma-autoja sekä muita apu-
välineitä nokkakärryistä kaasu- ja sähkötrukkeihin.

Muista Sataverkko kun muutat!

Palvelemme

joka päivä

koko Suomessa!

Soita ja
kysy lisää!

• fysioterapia
• hierontaa – myös ilman lääkärin lähetettä
• akupunktiohoito 
• lymfaterapia
• kinesioteippaus
• veteraanikuntoutus
• lentosukat
• lääkinnälliset kompressiosukat ja –hihat mittatilauksena
• erikoisniskatyynyt ja patjat

Lauttaranta 5, Ulvila, puh. 538 9444

• myös kotikäynnit
ja ilta-aikoja

Meiltä KELAN vähennys suoraan

Muista
Lahjakortilla!

LÄHETTI-, KURIIRI- JA LÄHIJAKELU
HARJAVALTA-NAKKILA-PORI

TIISTAINA JA TORSTAINA PAKETTIJAKELUT OVELTA OVELLE 
YRITYKSET/YKSITYISET: Pori-Ulvila-Nakkila-Harjavalta.

KESKIVIIKKONA, PERJANTAINA JA LAUANTAINA LÄHIJAKELUA 
JOKA TALOUTEEN NAKKILASSA: Noudot myös muihin jakeluihin ovelta - ovelle.

BESTSELLER-LEHDEN ILMESTYMISPÄIVINÄ LÄHIJAKELUA
POSTILAATIKOIHIN MYÖS Ulvila-Kullaa, Harjavalta, Kokemäki,

Kiukainen, ja Nakkilan alueilla.

10g-50kg paikasta toiseen.
Sovi jakeluista ennakkoon::BEST 

JAKELU
Covire Oy
puhelin 0500 597 259

Suomalaisilla on onnelli-
nen asema siitä, että voim-
me nauttia neljästä hyvin 
erilaisesta vuodenajasta. 
Toisinaan vuodenaikojen 
pituus on lyhyt, toisinaan 
pitkä. puhutaan lyhyestä 
keväästä, pitkästä talvesta 
tai olemattomasta kesästä. 
Koulussa opetetaan talvi-
kuukausiksi joulu, tammi 
ja helmikuu, kevät kuu-
kausiksi maalis, huhti ja 
toukokuu. Kesäkuukausi-
na pidämme kesä, heinä ja 
elokuuta ja syyskuukau-
det syys, loka ja marras-
kuu. Zacharias Topelius 
määritteli talven alkavan 
marraskuussa ja loppuvan 
huhtikuussa (syystalvi, sy-
däntalvi, kevättalvi), ke-
vään olevan touko- ja kesä-
kuu, kesän heinä- ja elokuu, 
ja syksyn syys- ja lokakuu. 
Jotenkin satusedän määrit-
telemät vuodenajat tuntuvat 
osuvammilta, kuin koulu-
penkillä opitut. Kesäänkin 
voisi laittaa samankaltaisia 
määreitä kuin talvessakin, 
eli kevätkesä, keskikesä ja 
syyskesä. Taitaa mennä lii-
an vaikeaksi, joten pysytel-
lään noissa vanhoissa kou-
luopeissa.

Tähtitieteellisen määri-
telmän mukaan kevät alkaa 
kevätpäiväntasauksesta 20. 
tai 21. maaliskuuta, kesä 
kesäpäivänseisauksesta 21. 
kesäkuuta, syksy syyspäi-
väntasauksesta 22. tai 23. 
syyskuuta ja talvi talvipäi-
vänseisauksesta 21. tai 22. 
joulukuuta. Nämä ajankoh-

Vuodenajat

dat ovat samat kaikkial-
la maapallolla. Maan ra-
dan epäkeskisyyden vuoksi 
nämä ovat hieman eripitui-
sia: kesä on 93,65 mutta tal-
vi vain 88,99 vuorokauden 
pituinen. 

Syksy on yksi mielenkiintoisimmista vuodenajoista. Tuolloin voimme seurailla monia hienoja luonnon 
näytelmiä, kuten ruskaa ja lintujen muuttoa.

Suomalaisessa kansanpe-
rinteessä erilaisilla seisa-
uksilla ja tasauksilla on ol-
lut suuri merkitys. Näiden 
päivien säästä voitiin en-
nusta tulevaa vuotta ja sen 
satorikkautta tai säätä. Tänä 

vuonna syyspäiväntasaus 
on lauantaina 22.9. Tuona 
päivänä aurinko siirtyy tai-
vaalla pohjoiselta eteläisel-
le pallonpuoliskolle. 

HjP
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Rauman Tankkihuolto Oy
(02) 823 2711, (02) 533 8771, (02) 533 8770

  lika-, hiekka- ym. kaivojen tyhjennykset  suurtehoimuroinnit 
  öljy- ym. säiliöiden puhdistukset  tarkastukset  vaihtolava-autoilua 
  korkeapainepesut 0-2500 bariin  viemärien aukaisut ja huuhtelut 
  putkistojen kuvaukset  putkien ja rännien sulatukset

timo.roos@raumantankkihuolto.com
jorma.rantala@raumantankkihuolto.com 

helena.rantala@raumantankkihuolto.com
www.raumantankkihuolto.com

ÄLÄ
AIKAILE
- SOITA

HETI

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

Havupuu-
uutejuoma
Vuoden 2010
luontaistuote!
Nyt saatavana meiltä!

a

!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Tule katsomaan
muut tarjoukset 

myymälään!

Hyvä valikoima täkkejä, 
tyynyjä, kankaita...

Petauspatjoja!
Uusia kuoseja!
Useita kokoja!
Esim. 120x200 5€/kpl

Yli 20 vuoden satakun-
talaisella metsurityöko-
kemuksella

  taimikonhoidot

  ennakkoraivaukset

  hakkuutyöt

  Piha- ja ongelma-
puiden kaatopalvelu

Juha Vastamaa
Metsätalousteknikko / metsuri

050 595 7715
metsapalvelu.jvastamaa@gmail.com

Metsäpalvelu
J. Vastamaa

Jämintie 14, Kankaanpää 
p. 020 759 5887*

Avoinna ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

*lanka 6,9 snt/min + 8,21 snt, mobiili 14,9 snt/min + 8,21 snt

Humalankatu 3, Parkano
p. 020 759 5889*
Avoinna ma-to 9-18, 
pe 9-19, la 9-15

TEHTAANMYYMÄLÄT

Talvimallisto nyt myymälöissä!

- imubetonilattiat
- käsilattiat
- pesubetoniliuskat
- akryylibetonilattiat
- lattioiden hionta
- pinnoitukset

- epoksimassaus-
 lattiat
- sinkopuhallukset
- ym. muut alaan
 liittyvät työt

Rakennuspinnoite Levola Oy
Varasto Eteläväylä 17, Tiiliruukki
Puh. 0400 322 608, (02) 637 6182
Fax (02) 637 6060

Norja äänesti EU-jäsenyy-
destä vuonna 1994. Tulok-
sena jäsenyys hylättiin kan-
sanäänestyksessä luvuin 
52-48. Tällä hetkellä 75% 
norjalaisista vastustaa EU:n 
liittymistä. Norjalainen po-
litiikan tutkija Hildegunn 
Gjengedalin mukaan norja-
laiset pitävät EU:n säädök-
siä typerinä, koska ne eivät 
huomioi paikallisia olosuh-
teita. Esimerkiksi hehku-
lamput sopivat Suomeen 
paljon paremmin kuin ener-
giansäästölamput. Hehku-
lamppukiellosta hyötyvät 
isot lamppujen valmistajat. 
Yritykset myöntävät itse-
kin, että se on fantastinen 
bisnes. Suomessa kesällä 
ei juurikaan kotitalouksis-
sa valoja tarvita ja talvella 
hehkulampun hyötysuhde 
on lähellä 100% tuottaman-
sa lämmön vuoksi. Ener-
giansäästölamppua ei 
myöskään voida perustel-
la ympäristötekona. Lisäk-
si energiansäästölamppujen 
loisteho ja yliaallot ovat on-
gelma. Loistetehoksi nimi-
tetään vaihtovirtapiirin te-
hoa, joka ei tee työtä, mutta 
joka kuormittaa silti sähkö-
verkkoa. Tässä tullaan sii-

Tolkuttomat EU-maksut ja direktiivit  
hen hulluun ajatukseen, että 
vaikka energian hinnassa 
säästetään energiansäästö-
lampuilla 40-50 prosenttia, 
niin siirtomaksua joudutaan 
todennäköisesti korotta-
maan jopa moninkertaisek-
si loistehon ja yliaaltokus-
tannusten peittämiseksi. 
Energiansäästölampun si-
sältämän elohopean vuoksi 
se on ongelmajätettä ja vaa-
tii erityishävityksen - ener-
giaa kuluu siis elinkaaren 
lopussakin. Hehkulamppu-
jen lasi ja rauta eivät saas-
tuta luontoa, koska ne voi-
daan kierrättää.

Välimeren maiden 
rikkidirektiivi
Gjengedali sanoo, että 
Brysselissä eletään kuin 
kuplassa. Byrokratia on 
eristäytynyt tavallisista ih-
misistä. Norjan hallitus säi-
lyttää päänsä kylmänä ja 
etsii avoimin silmin vaihto-
ehtoja. Norjan hallitus ei jä-
mähdä hokemaan Brysselis-
tä ohjeistettuja iskulauseita 
vaan pyrkii keskustelemaan 
asioista järkiperäisesti. Rik-
kidirektiivi on tuore esi-
merkki kilpailuvääristy-

mästä. Välimeren maissa 
rikkirajat tulevat olemaan 
viiden vuoden ajan 45 ker-
taa löysemmät kuin Suo-
messa. Meriliikenteen rik-
kipäästöt ovat jo pienet 
verrattuna ilmakehään muu-
tenkin tuleviin rikkipäästöi-
hin mm. tulivuorista peräi-
sin. Laivojen rikkipäästöt 
päästetään matalalla ja ne 
laimenevat nopeasti. Len-
tokoneiden päästöt vaikut-
tavat ilmakehän muutoksiin 
pahemmin kuin laivojen 
päästöt koska ne päästetään 
yläilmakehään.

Miinus 600 
miljoonaa
Kiinan suurin hiilivoimala 
tuottaa yhtä paljon saastet-
ta kuin koko Suomen teol-
lisuus yhteensä. Kiinassa 
hiilivoimaloita on tuhansia. 
Tästä saamme vähän per-
spektiiviä siihen, onko mi-
tään järkeä verottaa pientä 
kansaamme ja teollisuut-
tamme tolkuttomasti. Eten-
kin, kun seurauksena on 
teollisuuden eli työpaikko-
jen siirtyminen niihin mai-
hin, missä saa saastuttaa 
vapaasti. Saastuttaja saa 

silloin myös aina kilpailu-
edun.

Norjan hallitusohjelman 
mukaan Norja ei aio ha-
kea EU-jäsenyyttä. Suomen 
EU-jäsenmaksut nouse-
vat jatkuvasti. Ero Suomen 
EU:lle maksaman rahan ja 
takaisin saamien EU-tuki-
en välillä oli vuonna 2009 
lähellä nykytasoa eli noin 
miinus 600 miljoonaa eu-
roa. Eniten Suomi on lä-
hettänyt Brysseliin rahaa 
Englannin puolesta. Eng-
lannin pääministeri Mar-
garet Thatcher oli kova 
täti, joka ajoi maansa etua. 
Vuonna 1984 hän sai silloi-
set jäsenmaat hyväksymään 
omalle maalleen muiden 
maiden maksettavaksi jä-
senmaksualennuksen, joka 
on sittemmin jatkunut. Toi-
nen syy Suomen korkeaan 
EU-maksuun ovat Saksan, 
Alankomaiden, Itävallan ja 
Ruotsin saamat jäsenmak-
suhelpotukset. Suomi nou-
dattaa tarkasti EU-direktii-
vejä ja maksaa suhteessa 
kalleinta jäsenmaksua.

Laura Huhtasaari 
erityisopettaja, kunnallisvaali-
ehdokas (ps) PORI
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Ekoarkut, uurnat, kuljetukset.

050 3474 500

myynti@ekoarkku.fi 

www.ekoarkku.fi 

Luonnollinen valinta

Pitopaakarit
     Ansa ja Lempi
Pito
   

Pitopalvelut kaikkiin
elämäntilanteisiin.

050 326 4540, 050 337 2426

pitopaakarit@luukku.com
www.ansajalempi.net

Peipohjan Kiviveistämö Oy
Uudet hautakivet, kaiverrukset, 
entisöinnit, oikaisut.

Peipohja, veistämö 
(02) 6317500, 044 0317 535

Porin toimisto 
(02) 641 2224

www.peikivi.fi 

HautauspalvelutHautauspalvelut MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

HautamuistomerkitHautamuistomerkit PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Palveluksessanne Satakunnassa!

Varatuomari Kari Pessi
Palvelee kaikissa lakiasioissa.

(02) 641 0310, 040 548 6900

kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 

§

Ryhmämme viisi urheili-
jaa, Peril Nenkampi, Sarah 
Kiptoo, Willy Rotich, Lewis 
Korir ja Peter Kipet, olivat 
ensimmäistä kertaa Jämillä. 

Korir ja Nenkampi 
voittoon
Lewis Korir ja Peril Nenkam-
pi juoksivat ensimmäisen 
Jämi21 XC Runin voittoon. 
Puolimaratonin mittainen 
maastojuoksu oli kolmen 
osakilpailun Jämi147 Craft 
Triplan viimeinen. Aiemmin 
Triplassa oli kilpailtu perin-
teisen hiihdon ja maastopyö-
räilyn merkeissä.

Miesten puolimaratonille 
lähti Kalevan kisojen 5000 
metrin mitalikolmikko Le-
wis Korir, Jarkko Järven-
pää ja Willy Rotich. Korir 
oli odotetusti päivän nopein. 
Hän käytti vaativaan reittiin 
aikaa 1.07.29. Järvenpää 
nousi kisan loppupuolel-
la toiseksi ohi 28 minuutin 
kympin miehen Peter Kipe-
tin. Willy Rotich sijoittui 
Kipetin jäljessä kilpailun 
neljänneksi, vaikka juoksi 
100-200 metriä harhaan kil-
pailun puolessa välissä.

Koririn kausi Suomessa 

on ollut kullankimalteinen. 
Hän on voittanut kaikki tänä 
vuonna starttaamansa SM-
kisat. SM-maantiejuoksun 
voiton, SM-maastojen tup-
lamestaruuden sekä Kale-
van kisojen vitosen ja kym-
pin tuplan lisäksi hänen 
suunnitelmissaan on kruu-
nata kausi milläpä muulla 
kuin voitolla Vantaan SM-
maratonilla lokakuussa. Yh-
teensä hänellä on kahdeksan 
Suomen mestaruutta.

Sopivat ja kauniit 
maastot
Syksyn kilpailuohjelmaan 
kuuluvat vielä ainakin Huip-
pukymppi Isosyötteellä, Li-
dingöloppet ja SM-maraton.

Naisten puolimaratonin 
voittoon juoksi Kenian Pe-
ril Nenkampi erinomaisella 
ajalla 1.15.39. Kisa oli pi-
tuudeltaan Nenkampin ly-
hyen juoksijan uran pisin 
ja loppuaika luonnollisesti 
naisen ennätys. Sarah Kip-
too sijoittui toiseksi ja Maija 
Oravamäki kolmanneksi.

- Oli kylmä ja vettäkin sa-
toi, en ole koskaan juossut 
näin pitkää matkaa. Nyt ha-
luan vain lämmintä päälle ja 

lepäämään, kertoii Peril.
Jämin maastot ovat Kenia-

laisille sopivat juosta. Kor-
keuseroja ja nousuja sopi-
vasti, myös kauniit näköalat 
miellyttivät heitä.

Gps paljastaa 
kaiken
Parhaimmilla urheilijoilla 
oli mukana Gps paikannin, 
jolloin kisaa seurattiin näyt-
tötaululta Jämi Areenalta, 
näimme myös Willyn pie-
nen harhailun pois reitiltä, 
jolloin naisten sarjan voitta-
ja Peril sai hänet hetkellises-
ti kiinni.

Huomasimme myös yh-
den kilpailijan harhailevan 
maastossa gps paikantimen 
kanssa väärään suuntaan. 
Hän sijoittui miesten sarjan 
tuloksissa viidenneksi, vaik-
ka ei ollut koko kilpailun ai-
kana kymmenen joukossa. 

Jämin 
kuninkaalliset
Arvokisamaratoneillakin 
Suomea edustanut Team 
Squeezyn Maija Oravamäki 
ja Hämeenlinnan Hiihtäjien 

Mikko Kuusela varmistivat 
hyvillä maastojuoksuillaan 
Craft Triplan voitot ja heidät 
kruunattiin Jämin kuningat-
tareksi ja kuninkaaksi.

Jämi147 Craft Triplaan 
kuuluivat helmikuussa hiih-
detty 42 kilometrin perin-
teinen hiihto, elokuinen 84 
kilometrin mittainen maas-
topyöräily sekä nyt juostu 

Willy Rotichin 
kanssa Jämillä
Syyskuun lauantaiaamuna lähdimme kenialaisten 
juoksijoiden kanssa Harjavallasta Jämille. Yli tunnin 
ajon jälkeen olimme paikalla hyvissä ajoin ja heti 
perille päästyämme ryhmä teki lähimaastossa läm-
mittelylenkin. 

puolimaraton maastossa.
Kenialaiset urheilijat asu-

vat Harjavallassa yhteisma-
joituksessa, tekevät ruuan 
yhdessä ja harjoittelevat lä-
himaastossa mm. Hiitten-
harjulla. Olosuhteet ovat 
hyvät ja he urheilevat mie-
lellään Suomessa. Kenias-
sa on niin hyvä taso pitki-
en matkojen juoksuissa, että 

Lewis on Kenian tilastois-
sa siinä 30 joukossa, mutta 
Suomessa hän on ylivoimai-
nen. On lottovoitto pääs-
tä Suomeen ja kun menes-
tystä tulee, yhdestä hyvästä 
kilpailusta voi saada saman 
korvauksen, kuin vuoden 
palkka on Keniassa.

J Virtanen 
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Klikkaa itsesi

verkkokauppaan

www.minimotoracing.fi

MiniMoto Racing Finland Oy
Kullaa, 044 505 2009

Suomen suurin
MiniMX-pyöriin
ja varaosiin
erikoistunut yritys!

YCF MiniMX-pyörien 
virallinen maahan-
tuoja Suomessa!

Tutustu laajaan 
tuotevalikoimaamme:
www.minimotoracing.fi

Lähde mukaan!Lähde mukaan!
Ostosmatkalle

su 14.10. Tampere Ikea ja Lempäälän Ideapark
 hinta 22€ (sis.matkan)

su 22.10. Tuuriin Kyläkauppa
 hinta 34€ (sis. matkan ja ruokailun)

Terveysmatkalle

22.-27.10. Kaustisten kansanlääkintäkeskus
 paketin hinta 400€/420€

Bussi-KetonenBussi-Ketonen
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: (02) 537 3352

  Alumiini- ja teräsovet
  Julkisivut sekä teräsrakenteet

050 597 7001

Eurajoelta kotoisin, jo pik-
kupojasta alkaen hevosten 
kanssa touhunnut Kauko 
Ketola, muutti Kokemäelle 
20 vuotta takaisin. Oma he-
vosalan yritys perustettiin 
13 vuotta sitten Kokemä-
en raviradan kylkeen. On 
tallit ja omakotitalo, sekä 
hyvät maastot harjoituttaa 
ja treenata hevosia. Työ on 

täysipainoista, seitsemän 
päivää viikossa kestävää 
tasaista puurtamista. Myös 
Nina-vaimo on kiinnostu-
nut hevosista. Hän auttaa 
päivittäisissä askareissa ja 
hänellä on raveissa starttaa-
miseen oikeuttava ajolupa. 
Hevosten hoidosta kiinnos-
tuneet pojat käyvät Tuo-
maalan ala-astetta, missä 

on yli 40 oppilasta. Koulu-
matkat sujuvat taksilla hy-
vin nopsaan.

Tilalle on rakennettu 
uusi, katoksellinen hevosen 
treenaamiseen ja kuntout-
tamiseen tarkoitettu pyöri-
vä karuselli, jota voidaan 
säätää eri nopeuksille. He-
vonen saa laitteessa liikun-
taa ja kulkusuuntaa voi-

Hevosmies 
henkeen ja vereen

Hevoset ovat Ketolan perheelle sekä työ että harrastus.

Kauko Ketola esittelee katoksellista hevosten treenaamiseen ja kuntouttamiseen tarkoitettu pyörivää karusellia.

daan kääntää välillä tarpeen 
ja hevosen tason mukaan. 
Laitteessa on myös valmii-
na erilaisia ohjelmia.

Omia hevosia on kolme, 
joista osa on jätetty astu-
tukseen, jolloin myös varsat 
kirmaisevat tulevaisuudes-
sa laitumella. Vieraita hevo-
sia ja on kymmenkunta val-
mennuksessa ja hoidossa. 
Kauko kertoo ostaneensa 
loppukesästä yhdessä Timo 
Soinin kanssa kimppaan 1,5 
vuoden ikäisen tammavarsa 
Citpress Liin Ypäjän varsa-
huutokaupasta.

Rataennätys 
Kokemäellä
Ketolan huippuhetki hevos-
alalla oli, kun hän ohjasti 
Kokemäen juhannusraveis-
sa Kivikylän maililla Evert 
Kyun yllätysvoittoon uudel-
la rataennätyksellä 12,3a. 
Tämä aika on kansissa var-
maan pitkään, sillä Koke-
mäellä ravataan vain muuta-

man kerran vuodessa. 
Kovalla työllä Ketolat 

tulevat toimeen oman per-
heen voimin. Kantapään 
kautta on opittu, että kun 
on saanut jonkun yhteis-
kunnan alaan kohdistaman 
ison epäkohdan selvitettyä, 
asia muutetaan yrittäjään 
päin huonommaksi. Ketola 
on lähiaikoina kiinnostunut 
kunnallispolitiikasta, jopa 
siinä määrin, että on eh-
dokkaana Kokemäen kau-
punginvaltuustoon Perus-
suomalaisten listalta. Hän 
on huomannut kunnallisel-
la alalla paljon epäkohtia, 
kuten esimerkiksi Kelan ja 
muiden valtion virastojen 
lopetus- tai vähentäminen. 
Häntä huolestuttaa myös 
poliisitoimen muuttuminen 
ja terveyskeskuspalvelujen 
alasajo Kokemäen alueella. 

- Kyllä ne ovat ihmisen pe-
ruspalveluita ja niistä on pi-
dettävä kiinni, Ketola sanoo.

J Virtanen

Postilaatikko POSTERIPostilaatikko POSTERI
Postilaatikko PosteriPostilaatikko Posteri
Rosteria, 31x15x38/44cm.Rosteria, 31x15x38/44cm.
Lukollinen                        kpl.Lukollinen                        kpl.

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

Painekyllästetyt 
postilaatikkojen tausta-
elementit.                      alk.170,-170,-6969,-,-

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

Kaareva 120 cm vihreä 2-3 230 €
Kaareva 90 cm vihreä 1-2 190 €

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

puhelin 0500 597 259

Kotiin kuljetus

Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

ILMAISEKSI

Poriin ja
Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakuntaan!
Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

Poriin ja

Keski-Satakuntaan!
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Jartin Jurinat
Rattijuoppo narahti Rau-
malla kirkonmenojen ai-
kaan
”Ei se aika kato, ko Raumall 
narahta”

Keskustan vaalikassa kui-
vui alle puoliin
”Ei löytyn kehittyvilt maakun-
nilt raha”

Maailma paranee pala ker-

rallaan
”Sairast ja sairast, pala palalt 
paranet!

Voiko antaa hämähäkille 
tekohengitystä?
”Jonku suuttime kans vois on-
nistu”

Hyi! Jalkahieroja ejakuloi 
naisen varpaille
”Otta tost ny jotai selvä”

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

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 

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

Sat-Electric Oy
 p. (02) 54 64 084, Kokemäki 
Sähkösuunnittelu ja -asennukset, 
keskusvalmistus ja tarvikemyynti

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Saneeraus & MaalausMS 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

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

Kuukausihinnat: 1 palsta x30mm: 35€.
1x20 mm: 25€. 2x30 mm: 60€. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 23%. 

VESI-, MAA- JAILMALÄMPÖPUMPUT
KODINKONEHUOLTOA

Kartanontie 48, Pori
Puh. (02) 631 2300
www.sahkopalvelua.fi

Perusmuurilevyn patopeltilista
Suojaa ja tuulettaa talosi sokkelin ja 
perusmuurilevyn välisen tilan tehokkaasti!
Lisätiedot ja tilaukset
Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy
Puh. 0400 539 947, www.patopelti.com
Tuotteen suojanumero HM9324

Alkaen
4,92 €/m
(sis. alv).

UUTUUS!   NYHET!   UUTUUS!   NYHET!

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

Lipponen kommentoi kom-
mentoimattomuuttaan
”Se o just sitä Lippost”

Nimipäiväsankari tirautti 
kyyneleet
”Itku pitkäst ilost, ku tiraut”

Pimeät taksit saatu hyvin 
kuriin
”Ilma valoi ajelu takseil o yht 
kuritont”

Rekka kulki ulosajossa 80 

Sinun
paikkasi? 
Vain 25€/kk

Sinun
paikkasi? 
Vain 35€/kk

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

Peltisepänliike RekolaPeltisepänliike Rekola
 Piipunpellitykset  Piipunhatut 

 ikkunapenkki- ja listatyöt

  Puh. 040 504 8875  Puh. 040 504 8875

• Kasoille puidut kuusikoiden hakkuutähteet
• Nuoren metsän hoitokohteet ja ensiharvennukset
• Pelto- ja tienreunapuustot

Kysy lisää ja pyydä tarjous kohteestasi!

Sataenergia Oy
Päivöläntie 1, 28400 Ulvila
Puhelin 0400 919 041 

HYVÄTHYVÄT
METSÄNOMISTAJATMETSÄNOMISTAJAT

www.sataenergia.fiwww.sataenergia.fi

Ostamme ja hankimme energiapuuta 
erilaisilta kohteilta:

Fiat Ducato Diesel  vm. -89, rekistöröity 9:lle,  
makuutilat 4-5 henkilölle.

Covire Oy, p. 0500-597259

MYYTÄVÄNAMYYTÄVÄNA
HP. 3800,-HP. 3800,-

metriä ilman kuljettajaa
”Rekas oli varma käytös kau-
koohjaus”

Kateissa ollut salolainen 
löydettiin
Löytyks lontoost vai eduskun-
nast”

Futisjoukkue haluaa omat 
lentoemännät
”Ei pidä suuri ajattelemast”

J Virtanen



15

Bestseller 14/2012

  tekee kartoituksen myytävässä 
kohteessa
  suorittaa kuivauksen 
vesivahinkokohteessa
  hakee vuotopaikan ja selvittää 
kostuneen alueen
  poistaa tasoitteen ja rouhii lattiapinnan
   poistaa irtoveden
  kuvaa lämpökameralla
  toimii koko Satakunnan alueella
  perustettiin vuonna 2005

Rakennekuivaus Oy
S  A  T  A  K  U  N  N  A  N

www.rakennekuivaus.fi 

Satakunnan Rakennekuivaus Oy
Korjaamonkatu 5, 28610 Pori, puhelin (02) 637 5200

www.rakennekuivaus.fi 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rakennekuivaus.fi 

Vesa Kinnunen
Puh. 050 918 6695

Markku Viljanen
Puh. 050 918 6694

Tommi Pirttimäki
Puh. 045 326 1711

Henri Joensuu
Puh. 045 881 4141

• seinäpuhallukset
• yläpohjat
• lattiat
• ontelot
• myös irtosäkkejä
   itseasentajille

Myynti ja asennus
Puhelin 044 260 9095
myynti@sellueriste.fi 

LähiTapiola tarjosi 
aamiaisen Yrittäjän päivänä
Hotelli Hiittenharjussa oli katettuna maukas aamiainen Yrittäjän päivä-
nä 5.9 . Tilaisuuden avasi  riskienhallintapäällkkö  Raimo Kortelainen, ja 
kertoi kahden yhtiön Tapiolan ja Lähivakuutuksen yhteenliittymästä. Lä-
hiTapiola Länsi on alueemme uuden organisaation nimi, uusi yhtiö tuo  
kilpailua alueellemme.  

LähiTapiolassa asiakkaat 
omistavat alueyhtiöt ja 
osallistuvat luottamuseli-
missä niiden toiminnan oh-
jaamiseen.

Suurimmat muutokset ta-
pahtuvat vahinkovakuu-
tuksessa, kun vahinkova-
kuutusyhtiöt Lähivakuutus 
Keskinäinen Yhtiö ja Kes-

kinäinen Vakuutusyhtiö Ta-
piola yhdistetään ja niistä 
syntyy uusi vahinkovakuu-
tuksia tarjoava keskusyh-
tiö. Yhtiöryhmään kuuluvat 
muut henki- ja työeläkeva-
kuutusyhtiöt jatkavat toi-
mintaansa entiseen tapaan, 
mutta tiiviissä yhteistyössä 
alueyhtiöiden kanssa.

 LähiTapiolan uusi ilme 
näkyy julkisuudessa vah-
vasti jo alkusyksystä. Rai-
mo Kortelaisen mukaan 
erityisesti pankin rooli vah-
vistuu  tuntuvasti. Pank-
kipalveluiden verkosto 
kasvaa, kun nämä palve-
lut tulevat myös nykyisiin 
Lähivakuutuksen kontto-
reihin. Laajempi  peitto ja 
sähköiset palvelut mahdol-
listavat silti pankkitoimin-
nan kohtuukevyellä raken-
teella. Palvelu pelaa koko 
päivän, myös Otto-auto-
maatit ovat  käytössä.

Pankkitoiminta laajenee 
alueille, joilla ei ole ollut 
pankkitoimintaa tai vain 
yksi pankki. Nyt tulee pank-
kikilpailua selkeästi lisää.

Pankkipalvelujen ohella 
Tapiola tuo uuteen ryhmään 
vahvan henkilövakuutustar-
jonnan. Lähivakuutuksen 
laajaan kenttäverkostoon 
liitettynä tämä tarkoittaa 
aikaisempaa selvästi mo-
nipuolisempia vakuutus-, 
pankki- ja sijoituspalvelu-
ja kattavammin eri puolilla 
maata.

Käydyn keskustelun aika-
na esittäytyi myös Kimmo 
Koskinen, jonka alueena  
nykyään on Harjavalta-
Nakkila-Luvia, Teemu Paa-
vilainen, jonka alueena on  
Kokemäki-Kiukainen-Köy-
liö  sekä Tuija  ja  Pekka 
Paavilainen Harjavallan Ta-
piolan konttorista.

- Uusi organisaatio on 
vielä työn alla ja tulevai-
suus tulee näyttämään,  mi-
ten  toimintoja yhdistetään, 
kertoi Kortelainen.

 
J Virtanen

Yrittäjille maistui aamiainen samalla, kun riskienhallintapäällkkö  
Raimo Kortelainen kertoi Tapiolan ja Lähivakuutuksen yhteenliit-
tymästä.

Penttalan vintillä tehdään ilahduttavaa ja syvältä koskettava teatteria.

Nakkilassa Penttalan vintil-
lä toimintansa aloittava teat-
teri etsii sopivaa, hyvää ja 
sattuvaa nimeä.

Ohjelmiston avaa marras-
kuussa neljän naisen esittä-
mä ’Nainen rakastaa, kai-
paa...’ -musiikkinäytelmä 
ja aikomuksena on edel-
leen keskittyä pienimuotoi-
siin, ilahduttaviin, mutta sil-
ti myös syvältä koskettaviin 
näytelmiin. 

Nimi teatterille
Ohjelmiston on tarkoi-
tus kasvaa kaikenikäisille 

Nimikilpailu:

MikäMikä-
Teatteri?

ja kaikenlaisille katsojille, 
niin Nakkilasta kuin Nakki-
lan ulkopuoleltakin tuleville 
kiinnostavaksi. Nyt teatteri 
etsii nimeä. 
Jos sinulla on hyvä ehdotus/
hyviä ehdotuksia teatterin 
nimeksi, niin lähetä se/ne ja 
yhteystietosi lokakuun lop-
puun mennessä Bestsellerin 
toimitukseen tekstiviestillä 
numeroon 0500 597 259 tai 
sähköpostilla osoitteeseen 
bsmyynti@gmail.com.

Muista laittaa viestiin ni-
miehdotuksien lisäksi yhte-
ystietosi. Parhaimmat ehdo-
tukset palkitaan.  
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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

TOROTORO
Recycler 55Recycler 55
Vetävä ruohonleikkuriVetävä ruohonleikkuri
Alle silppuava, sivulle heitto, Alle silppuava, sivulle heitto, 
keräävä. Aito amerikkalainen!keräävä. Aito amerikkalainen!

PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
- PIRKANKATU 3, HARJAVALTA - PUH. (02) 674 3260 - 

   OVH 699,- OVH 699,-

499,499,--

TOROTORO
Ultra Electric

Blower Vac
Lehtipuhallin

TARJOUS!TARJOUS!

149,- Ultra ElectrUltra Electr
Blower VacBlower Vac

LeLeehhhh pppuhLehtipuhalli

149,149,

TORO Tractor XLS 380TORO Tractor XLS 380
AjoruohonleikkuriAjoruohonleikkuri  OVH 2790,-OVH 2790,-

2290,2290,--

Briggs&StrattonBriggs&Stratton
P2000P2000
Aggregaatti. Aggregaatti. 
Salkkumalli.Salkkumalli.
TARJOUS!TARJOUS!

590,590,--
OVH 950,-OVH 950,-

Briggs&StrattonBriggs&Stratton
2500A2500A
Aggregaatti. 
Pyörillä.Pyörillä.
TARJOUS!TARJOUS!

390,390,-
OVH 750,-OVH 750,-

18. HARMONIKKAVIIKKO 8.-14.10.2012

Lippuja ennakkoon:
Harjavallan Mattola
Parturiliike Raili Lähteenmäki, Nakkila

www.nakkilanseudunharmonikat.fi

Pääkonsertti 14.10.2011 klo 15
Nakkilan Liikuntahallilla

Ohjelma
Keskiviikko 10.10. klo 19
Tuttuja hengellisiä lauluja 
Nakkilan kirkossa
Yhteislaulua, solistina Veijo Haavisto 
harmonikkasooloja
Ohjelma 5 euroa

Lauantai 13.10. klo 11
Harmonikkakilpailu 
Nakkilan Liikuntahallilla

Lauantai 13.10. klo 20
Tanssit Ulvilan nuorisoseurantalolla
Vesa Formusen tanssiyhtye
Liput 10 euroa, sis. kahvi

Sunnuntaina 14.10. klo 15
Pääkonsertti 
Nakkilan Liikuntahallilla
Pääesiintyjänä Marita Taavitsainen
Kultaisen Harmonikan voittaja 
Henriikka Santamaa
Raision Harmonikkakerho 
Nakkilan Seudun Harmonikat
Juontajana Erkki Liikanen

Liput aikuiset 15 euroa / alle 16-v. ilmaiseksi

MARITA
TAAVITSAINEN

JUONTAJA
ERKKI LIIKANEN

Toyota Yaris  -00
1.3 VVT-i  3d 209tkm
Kakkosautojen klassikko
toimintavarma ketjukone

Opel Vectra -04
2.2 Elegance Wagon 168tkm
Hyvin varusteltu tilava farkku
Upean sininen ketjukoneella

7.750,-

Volvo V70  -03
2.4 D5 Automaatti 413tkm
Iso huolto tehty 21.9.2012
Suomi-Volvo kaikin herkuin

Peugeot 307 -02
SW 1.6 XT 7hlö 206tkm
Lasikattoinen, ilmastoitu,
merkki-huollettu, juuri kats.

Audi A3 -98
1.8 T Attraction 219tkm
Ilmastoitu 3d Turbo-Audi 
Huollot tehty jakopää ym.

Skoda Octavia -98
1.6 Ambiente 5d 206tkm
Katsastettu viistoperä
VAG pienillä kilometreillä

Mitsubishi L200 -88
2.5D 4x4 243tkm
Siisti ja ehjä neliveto
avolava. Jakoremmi ok

Peugeot Boxer k-a -06
2.8HDi 350 XL 195tkm
Webasto, ilmast, ALV23
koukku, vakkari, 1-om

Mitsubishi L200 4x4 Pick-Up -97 341tkm  . . . . . . 6650.-
Mercedes-Benz Vito 112 CDi -98 252tkm  . . . . . . 5250,-
Peugeot 206 1.6 Erikoismalli -01 159tkm  . . . . . . 4150,-
Audi A3 1.6 Ambiente 3d -97 341tkm. . . . . . . . . . 3150,-
Fiat Stilo 80 Active 5d -03 293tkm . . . . . . . . . . . . 2650,-
Honda Civic 1.4 iS sedan -99 293tkm  . . . . . . . . . 2250,-

VW Transporter 2.4d Pitkä -97 353tkm  . . . . . . . . 2000,-
Toyota Carina E 1.6 Nova S -95 197tkm  . . . . . . . 2000,-
VW Polo 1.4 3d keltainen -97 140tkm  . . . . . . . . . 1500,-
Renault Clio 1.4 5d sininen -99 181tkm. . . . . . . . 1500,-
Peugeot 405 1.6 punainen -93 177tkm  . . . . . . . . 1000,-
VW Vento 1.9D Webasto ajastimella! -96  . . . . . . 1000,-

Klapiili Tmi, Netissä: www.klapiili.fi  tai nettiauto.com/klapiili Rahoitusmahdollisuus!
Molkkarinmäentie 29, 29340 Kullaa (Ulvila) Lassi Leppihalme, puh. 040 567 9159 (Normaali luottokäytäntö)

Soitathan 
aina ensin!

7.550,- 5.150,- 5.150,-

8.610,-3.600,-2.850,-3.550,-

- Automyynti Kullaalla puh. 040 567 9159


