
Eduskunnan varapuhemies 
Joutsenlahti 70 vuotta, s.9

Syksyn juhlaliite, s. 5-8
Osallistu kilpailuun!

Säiliöalus Jakilin 
viimeinen matka, s. 10

AVOINNA
ark. 8-17
la 9-14

Testamme akkusi kunnon

ILMAISEKSI
Meiltä akut autoihin, veneisiin,
moottoripyöriin sekä
vapaa-aikaan ja työkoneisiin.

ONKO AKKUSI KUNNOSSA?

Hevosenkenkä 1, 28430 PORI
puh. 02 646 9711 • gsm 044 505 0580

Ammattikuskeista on jo pulaa!
Hanki meillä kuljettajan

perustason ammattipätevyys!
ALOITUSPAIKKOJA RAJOITETUSTI! 

Haku ja tiedustelut: Pekka Järvinen
050 522 5626 tai ajopisto@saunalahti.fi

www.ulvilanajo-opisto.fi 
Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymä

koulutuskeskus (Dnro. TRAFI/12353)

UUTTA UUTTA

VESIKATTO TALVEKSI
KUNTOON – varaa asennusaikasi

Ulkoverhoukset, kattoremontit, ikkunat ja ovet 
yli 20 vuoden kokemuksella, takuutyönä.  Myös rahoituksella.

www.prima-rakentajat.fi

OLETKO 
AJATELLUT

REMONTTIA?
Nyt Sinulla on 

erinomainen tilaisuus 
ilmaiseen 

suunnitteluun, kunto- 
ja kustannusarvioon.

SOITA JA VARAA AIKA!
Juha Kirvesmäki
041-430 1771

Järjestämme myös 
ryhmille iltatilaisuuksia.

Soita puh. 02-8443553 

- ja sovi aika !

Kenkäkauppa Alina on....
Ihmeellinen. Kummallinen. Ihana. Erilainen. Omalaatuinen. 

Alinassa löytyy kengät jokaiselle. 
Ihan totta. Varmasti löytyy. 

Voiko tällaista kauppaa olla olemassa? Kyllä! 
Tule kenkäkauppa Alinaan. Ja koe löytämisen riemu. 

Ja palvelu! Kesällä 10 tuntia päivässä.

Ja mitäs vielä??
Alinaa vastapäätä on kenkien löytömyymälä. 

Tee “elämäsi löydöt”! 
Yksittäispareja, erikoisvärejä, 

tavanomaisia malleja. Lapsille, aikuisille. 
Kesällä 10 tuntia päivässä.

Laatua 
jaloille.

Kenkäkauppa Alina

Arkisin klo  9.00 - 17.30
Lauantaisin klo 9.00 - 14.00
Kesä-heinäkuun
Arkisin klo  9.00 - 19.00
Lauantaisin klo  9.00 - 15.00

Voit tilata kengät myös postitse. 

Alinenkatu 36, 
Uusikaupunki. 
Puh. 02-8443553

Arkisin klo  9.00 - 17.30
Lauantaisin klo  9.00 - 14.00

Tervetuloa!

Mode Life Oy, Pori
www.modelife.fi 
asiakaspalvelu@modelife.fi 

MODELIFE.FI VERKKOKAUPASTA 
ihanimmat laukut, asusteet ja 
lifestyle tuotteet

Koodilla: BESTSELLER saat 
ensimmäisestä tilauksestasi 
-10% alennuksen.

Ostosmatka Raision Ikeaan ja Kenkäkauppa Alinaan Uuteen-
kaupunkiin, 16.11., 25,-/hlö. Soita ja kysy lisää! 
Hannu 02-5336220 tai Riitta-Liisa 02-6741447

14 / keskiviikko 25.9.2013
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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TAPAHTUMIA

Painos: n. 32 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Nakkilan, 
Kiukaisten, Ulvilan, Luvian ja 
Porin alueilla ja Meri-Porissa.

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

Kustantaja: Covire Oy
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259
turist.fi@hotmail.com 
Toimitus: Puh. 0500 597 259

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

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:

Maisan paja
p. 040 503 6149
info@maisanpaja.info

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori

Mediatiedot ja näköislehti:
www.best1.fi

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

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

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

9.10. 2013
23.10. 2013
6.11. 2013

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

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

20.11. 2013
4.12. 2013
18.12.2013

Harjavalta
Avoimet ovet Sataedu Harja-
valta
28.9.2013 klo 10 Sataedu Har-
javalta. Tervetuloa tutustumaan 
koulutuksiimme ja oppilaitok-
seemme Harjavallassa.

MiesOmaishoitajien tapaaminen
30.9.2013 klo 14 SPR Pysäkki 
(liikekeskus). Tapahtuma sinulle 
mies, joka hoidan omaistasi tai 
läheistäsi. Tule keskustelemaan 
arjen asioissa - ratkotaan niitä.

Kokemäki

Ympäristötaiteellinen työpaja 
lapsille ja aikuisille 
28.9.2013 klo 10 Valomo / Valo-
mo Art ry. Ympäristötaidetyöpa-
ja, jossa lapset ja aikuiset raken-
tavat yhdessä teoksen Valomon 
takapihalle. Lisätiedot: www.
valomo.net

Voimaa vanhuuteen -messut 
5.10.2013 klo 10 Sataedu-areena 
/ Peipohjan palloiluhalli. 

Lasten ja nuorten hyvinvointi-
messut
12.10.2013 klo 11 Koulukeskus. 
Lasten ja nuorten / perheiden 
palveluja tarjoavien esittelypistei-
tä ja ohjelmaa.

Energiansäästöviikko; ilmainen 
uintivuoro
12.10.2013 klo 12-17 Kokemä-

en uimahalli. Energiansäästöviik-
koa vietetään viikolla 41 (7.-
13.10.2013)

Kokemäen naisvoimistelijat, 
100-vuotisjuhla
13.10.2013 Kokemäen seuratalo. 
Naivoimistelijoiden 100-vuotis-
juhlanäytös.

Nakkila   

Teatteri Mukamaksen esitys 
”Hölmöläiset”
2.10.2013 klo 18:00 Villilä Stu-
diot. Hölmöläiset riemastuttavat 
perheen pienimpiä hullunkuri-
silla käänteillään.  Ikäsuositus yli 
3-vuotiaille.
Lippu: 4 € aikuinen ja 2 € lapsi.

Ruskavaellus 
5.10.2013 klo 10-14 Kaasmark-
ku – Salomonkallio. Tapahtuma 
on maksuton. Mehutarjoilu puo-
livälin tulilla ja Salomonkalliolla 
Nakkilassa. Puolivälin tulilla on 
myynnissä makkaraa ja nokipan-
nukahvia. Lähtöpaikat: Kaas-
markku Keskinen mylly – Salo-
monkallio 7,5km, Kaasmarkku 
Keskinen mylly – Puolivälin tulet 
3km, Salomonkallio – Puolivälin 
tulet 4,5km.

Harmonikkaviikko 
7.-13.10.2013  19. La 12.10.  klo 
11 Nuorten harmonikkakilpailut 
Nakkilan liikuntahallilla
Su 13.10.  klo 15 pääkonsertti  
Nakkilan liikuntahallilla

Matka Porin Teatteriin esitys 
”The sound of music”
12.10.2013 klo 19 Porin Teatteri. 
Linja-auto lähtee Nakkilan torilta 
klo 18.15. Sitovat ilmoittautu-
miset kulttuuritoimistoon viim. 
19.9.2013. 

Kiukainen

Eloisat viivat
23.9.-5.10.2013 Euran pääkirjas-
ton näyttelytila. Seija Ampujan 
näyttely

Kauttuan Mieslaulajat 70-vuo-
tisjuhlakonsertti 
6.10.2013 klo 15 Euran Urhei-
lutalolla. Vieraileva solisti Eija 
Kantola.

Pori

Eläkeläisten kuntohumpat
25.9.2013 klo 13-16 Porin nuo-
risotalon alasali. Mukana Tans-
siorkesteri Nostalgia. 2 €/hlö

Nuorten mielenterveys koulu-
maailmassa
25.9.2013 klo 14 Kysy paikka 
kesäyliopiston asiakaspalvelusta 
(puh. 0201 558 420), Pori
Nuorisopsykiatrin yksi tämän 
hetken merkittävimmistä asian-
tuntijoista, Riittakerttu Kaltiala-
Heino (Tays) puhuu.

Kotihoitoja ja kansanparannus-
niksejä
25.9.2013 klo 18 Porin seudun 
kansalaisopisto. Luennolla kä-
sitellään vanhoja tapoja hoitaa 
sairauksia kotikonsteja ja yrttejä 
käyttäen.

53. Porin Päivä 
26.-29.9 2013 Pori-Seura ry 
ja Porin Yrittäjät ry järjestävät 
yhteistyössä 53. Porin Päivän 
teemalla Sammaa sakkii. Porin 
Päivän viikolla on kymmeniä 
tapahtumia eri puolilla kaupun-
kia. Ohjelmassa muun muassa 
perinteinen Torijuhla ja Taavin 
tulet sekä ilmainen Porin Päivän 
lastentapahtuma. Katso tarkempi 
ohjelma www.pori.fi 

Kampuskirppis
28.9.2013 klo 11-15 Porin yli-
opistokeskus, ala-aula. Henkilö-
kunta ja opiskelijat myyvät mm. 
tiedekirjaston poistokirjoja, pele-
jä, koruja, vaatteita ja asusteita.

Porin ortodoksisessa kirkossa 
avoimet ovet
29.9.2013 klo 12-14 Porin Orto-
doksinen Kirkko.

Kierrätyspaja
2.10.2013 klo 10,30-19 Porin 
seudun kansalaisopiston käsityö-
keskus. Nyt kaappien kätköistä 
tarpeettomat käsityötarvikkeet 
päivänvaloon! Kierrätetään itselle 
ylimääräiset käsityötarvikkeet.

BUSSIKULJETUKSET
ÄSSIEN PELEIHIN
Ottelujen alkamisajankohdat ( kellonajat) 
tulee seurata omatoimisesti !

SYYSKAUDEN  2013  PÄIVÄT:
la ......... 28.9. ..........Ässät – Tappara 
pe ........ 4.10. ..........Ässät – TPS
la ......... 12.10. ........Ässät – Jyp
la ......... 26.10. ........Ässät – Ilves
la ......... 23.11. ........Ässät – Lukko
la ......... 30.11. ........Ässät – Jokerit
to ......... 5.12. ..........Ässät - HIFK
la ......... 14.12. ........Ässät – HPK
pe ........ 27.12. ........Ässät – TPS

REITTI: Kukonharjan koulu 1 h 15 min ennen ottelun 
alkua, Nakkilan tori tunti ennen ottelun alkua – 
Porintie – Ruskilantie –Biker´s House – Vt 2 – 
Isomäki/jäähalli
Huom! Reitin varrelta pääsee autoon.
Paluu välittömästi ottelun päätyttyä!
Kuljetusmaksut: aik. 6 €, 
koululaiset, opisk., eläkeläiset sekä työttömät 4 €
Huom! Alle 12-v vanhemman seurassa!
Lisätiedustelut puh. 044 7475914
Järj. Nakkilan kunnan liikuntatoimi

Teatteri Mukamaksen esitys

HÖLMÖLÄISET
Ke 2.10.2013 klo 18.00

VILLILÄ STUDIOILLA
Lippu: 4 € / aik. ja 2 € / lapset
Ikäsuositus yli 3-vuotiaat
Lämminhenkinen, elävän musiikin 
vauhdittama esitys. Kesto n. 40 min.
Järj. Nakkilan kulttuuritoimi

Nahkiainen ei ole kala, vaan 
ympyräsuinen. Ruskilan-
koski Nakkilassa oli ennen 
vanhaan Suomen ykkös-
paikka Nahkiaisten pyyn-
nissä. Huippuluokan herk-
ku ei suinkaan ole kiistaton, 
vaan jakaa mielipiteet kah-
teen ehdottomaan leiriin, 
osa kauhistuu jo ajatukses-
ta, vaikka ei ole maistanut-

Viimeinen nahkiaistokeiden 
valmistaja Ruskilasta Erkki Lehtisalo

kaan ja toisten mielestä ne 
on herkkujen herkkuja.

Ruskilankoskessa, van-
haan aikaan, 1900 luvun 
alussa oli Aikalalla 12, Aa-
rikalla 7, Hyppingillä 5 ja 
Tynillä 4 osuutta, joiden 
mukaan mertojen paikat 
menivät, myös niitä siir-
rettiin yksi paikka rantaan 
päin joka yö, että jokaisella 

taattiin tasapuolisesti hyvä 
mertapaikka. Torppareil-
la ja mäkitupalaisilla oli 10 
mertapaikkaa. Papille kuu-
lui joka syksy yhden aamun 
saalis.

Erkki Lehtisalo on 89 
vuotias torppari Nakkilan 
Ruskilasta ja hän kertoo 
muistelmia nahkiaistokei-
den rakentamisesta. Vuo-

sittain, 28 päivä Heinäkuu-
ta aloitettiin, ensin tehtiin 
työlautta, kooltaan noin 12 
X 8 metriä, tukit sidottiin, 
tehtiin reiät, kiilattiin tapeil-
la toisiinsa. Lautan keskel-
le tehtiin pukki, joka auttoi 
tokeiden tekoa. Silloin oli 
käytössä vielä tukkipuomit, 
oli tukkien uittoa Kokemä-
enjoessa vuosittain, uppotu-
kit haittasivat rakentamista, 
ne ohjattiin ulos, pois tule-
valta tokeelta.

Talolliset järjestivät puu-
tavaran rakentamista var-
ten, joukon Mestarina toimi 
Teron Eino ja he torpparit 
tekivät työn, työtä tehtiin 
myös päivisin, Erkki ker-
too timpurin hommien jää-
neen usein unholaan, kun 
on tokeiden teko alkanut. 
Heitä miehiä oli 10-15 ra-
kentamassa niitä. Painoik-
si laitettiin tynnyrit täynnä 
vettä, rannasta päin aloitet-
tiin rakentaminen, vanhan 
kaavan mukaan pystypuut 
sidottiin kantamaan yhteen 
selkäpuihin koivunaula-kii-
loilla, joita seppä teki isoja 
määriä kalakämpällä kos-
ken luodossa. sillä niitä ku-
lui paljon. 

Myydään  edullinen  Kuntopyörä
Puh.  040 931 5674

Kulku koskelle tapahtui 
yleensä Vanhainkodin ja 
Penttilän ohitse, joskus Ai-
kalan kiiskojen kautta. To-
keissa oli neljä eri kulkuta-
soa joelle päin, alajuoksulta 
päin lueteltuna ensin oli ta-
lollisten alinen toe ja karito-
keet ja kolmantena tekijäin 
toe ja viimeisenä isotoe, 
joka ohjasi tukkeja pois to-
keilta. Yleensä, ei koskaan 
tullut riitaa, mihin nahki-
aismerrat laitettiin, kaikille 
löytyi oma paikkansa. 

Joskus tulva-aikaan kävi 
tokeille hullusti, piti aina 
Porista asti koota toepuita ja 
rakentaa uudelleen, kaksin-
kertainen työ siitä tuli sinä 
syksynä.

Heillä oli yleensä yli 10 
mertapaikkaa, ja vuosittain 
tehtiin kotona uusia mertoja, 
enimmäkseen talviaikana, 
kun oli vapaata rakennus- ja 
kalastuksista, jotka työllisti-
vät vielä paljon. Erkki teki 
myös mertoja, ensin raaka-
aineet hommattiin metsästä, 
sidonnassa käytettiin ohkai-
sia kuusen juuria, joita sai 
helposti Harjavallan hiek-
kakankailta ja toisena mate-
riaalina katajan varpu, veis-
tetyistä varvuista sidottiin 
halkaistuilla kuusenjuurilla, 
hänellä on vielä niitä juuria 
suulin ylisillä, mutta ei hän 
varmasti tule niitä tarvitse-
maan. Ensiksi tarvittiin 20 

varpua, jotka yhdistettiin 
vanhaan aikaan "tupuralen-
killä", mutta Erkki teki sen 
jo kuparista. Mertaan käy-
tettiin yhteensä noin 300 
varpua . Työkaluina hänellä 
oli itse tehty ”piikki-kouk-
ku”, lisäksi vielä vanha vati, 
että saatiin oikea malli perä-
päähän tehtyä. Aikaa mer-
ran valmistamiseen kului 
useita päiviä.

Erkin tytär Marja muis-
taa vielä, kun isä mertoja 
valmisti, hänellä oli oikein 
oma nurkkaus keittiössä, 
myös työkalun hän muistaa. 
Elokuun 16 päivä muiste-
taan aina, silloin sai merrat 
jokeen laskea, se oli odotus-
ten täyttymys, kolmen vii-
kon kova työ oli valmis ja 
saatiin alkaa odottaa isoja 
nahkiais saaliita.

Erkin kotona nahkiaisia 
ei paistettu, mutta mones-
sa naapurissa Ruskilassa, 
kuten Aikalassa, Kootal-
la, Penttilässä, Ojaloissa, 
Terolla ja Mäkelässä niitä 
paistettiin, myyntiä oli päi-
vittäin Turun ja Porin toreil-
la. Viimeinen paikka Rus-
kilassa, kun on paistettu on 
Antti Ojalan paistamo, ny-
kyään paistetaan Mäkisellä 
Ulvilassa ja Nakkilan Nah-
kiaispaistamossa Nakkilan 
Vuohimäessä.

J Virtanen

Kuusen juurta, mertojen valmistamiseen. 
Vasemmalla: Erkki Lehtisalo pienten merto-
jen kanssa. 
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KALAKAUPPIAS
Ke Nakkilan Torilla 8-11.30

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

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

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

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

sataeuro@jippii.fi 

€

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistot

**********Meillä Meillä PALVELLAAN

Lakiasiaintoimisto

Varatuomari Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

(02) 641 0310, 040 548 6900 
kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

Kuukausihinnat Meillä 
PALVELLAAN -palstalla: 
1 palsta x30mm: 35€, 
1x20 mm: 25€
2x30 mm: 60€, 
Hintoihin lisätään alv 24% 

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

Bestseller-
näköislehti:

www.best1.fi

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.

0500 597 259/
COVIRE OY

Autokorjaamo
T:mi Juha Valkeapää

Nakkila, puh. 040-8374009
email juha.valkeapaa@suomi24.fi 

KYSY

TARJOUS!
  Katsastuskorjaukset
  Määräaikaishuollot
  Rengastyöt
  Jakohihnojenvaihdot

    tarjoushintaan

Toriparlamentti kokoontuu
Nakkilan torilla 10-11

Bestsellerin ilmestymispäivinä.
Tule parantamaan maailmaa ja 

juomaan hyvät pullakahvit. 

Tervetuloa 
NAHKIAIS-
MARKKINOILLE
29. 9. klo 10-16

ja Nakkilan torille keskustelemaan Perus-
suomalaisten kanssa ajankohtaisista asioista.
Paikalla Nakkilan Perussuomalaisten 
valtuutettuja ja luottamushenkilöitä.
Perussuomalaisten  Satakunnan piirin 
eurovaaliehdokas Laura Huhtasaari 
sekä kansanedustaja Ari Jalonen tavattavis-
sa Perussuomalaisten teltalla.

T
N
M
2

 Ari Jalonen                  Laura Huhtasaari 

Tarjolla  
kahvia ja pullaa.

Tervetuloa!

• Keskusta
• 5. osa
• Tiilimäki
• Vanhakoivisto
• Koivula
• Kalaholma
• Kartano
• Enäjärvi
• Metsämaa
• Mäntyluoto
• Reposaari
• Ulvila/Vainiola
• Tuuraajia eri 

puolille Poriin

TARVITSEMME LEHDENJAKAJIATARVITSEMME LEHDENJAKAJIA

PORIN JAKELUKESKUS OY 
Puinnintie 10, puh. (02) 635 9760
www.porinjakelukeskus.fi

Täytä hakemus osoitteessa 
www.porinjakelukeskus.fi 

tai soita (02) 635 9760.

KIRPPUTORIMME ON AVOINNA 
NAHKIAISMARKKINOIDEN 
AIKANA SU 29.9.2013
Myynnissä:
Kivikylän grillimakkaraa 1€
Kahvia ja pullaa 1,50€
Plätti ja hillo 2€
Arvontaa, voitot heti mukaan!aan!!
Tervetuloa!
Nakkilan Vammaiset ry, Asemakatu 2

Postilaatikkojen taustaelementti

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

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

170,-170,-
Alkaen

Painekyllästettynä!
Painekyllästettynä!

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. 

elin 0500 597 259

Kotiin Kotiin 

kuljetus!
kuljetus!

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

69,-
170,-

Painekyllästettynä!

Kotiin 

kuljetus!

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€/alk. kpl

Petaus-
patjoja!

Kunnanvaltuusto päätti 
Martti Pöystin ehdotuksen 
mukaan äänestyksen jälkeen 
(äänin 17-10) vetää kylä-
koulut pois tasapainotusoh-
jelmasta, muilta osin asia 
hyväksyttiin. Kukonharjan 
ja Tattaran kyläkoulujen lo-
pettamisen puolesta äänesti-
vät Kokoomuksen ja Sosiaa-
lidemokraattien valtuutetut, 
vain valtuutetut Suonpää 
(sd.) ja Ketola (kok.) ää-
nestivät yhdessä Keskustan, 
Vasemmistoliiton ja Perus-
suomalaisten kanssa kylä-
koulujen puolesta. Asia oli 
esillä jo valtuuston elokuun 
kokouksessa ja silloin sa-
moin luvuin Jari Myllykos-
ken (vas.) ehdotuksesta asia 
siirrettiin.

Perussuomalaisten pon-
siehdotus hylättiin äänin 
24-3, asia koski kunnan 
työntekijöiden säästöjä kun-
nan henkilökuntamenoissa 

Nakkilan Kunnanvaltuusto 23.9.13

Kunnan tasapainotus-
ohjelma 2014-2016

sekä Yhteiskoulun ja Luki-
on opettajien työaikajärjes-
telyjä. 

Vesimaksut

Jätevesi- ja vesimaksu-
ja nostettiin. Jätevesi tulee 
maksamaan 0,25 euroa ko-
rotuksen jälkeen 2,25 euroa/
m3, vesimaksu 0,10 euroa 
korotuksen jälkeen 0,89 eu-
roa/m3, molempiin summiin 
tulee lisäksi alv. Korotus tu-
lee voimaan 1.1.2014 alka-
en.

Valtuustoaloitteet: Kes-
kustan aloite koski pyörä-
teiden reunoilla olevien pui-
den ja oksien poistamista. 
Perussuomalaisten aloitteet 
koskivat Tattaranjoen per-
kausta ja kylätoimikunnille 
annettavaa 500 euron mää-
rärahaa vuosittain.

J Virtanen

Ässäkasvatti Joel Armia 
iski maalin ja antoi yhden 
maalisyötön auttaen Buf-
falon 5–2-voittoon Caroli-
nasta torstaina NHL:n har-
joitusottelussa. Pyttykerho 
arvosti Armian aherruksen 
kakkospalkinnolla.

Erik Haula pelasi ensim-

mäisen pelinsä Minnesota 
Wildissa ja sai syöttöpisteen 
Wildin avausmaaliin. Haula 
pelasi Minnesotan kakkos-
ketjussa Mikael Granlundin 
vierellä. Minnesota voitti 
ottelussa Winnipeg Jetsin 
4-1.

Pisteitä Armialle 
ja Haulalle
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

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

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

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

Krista L, 2013

- Minne aiot lentää?
- Sinne minne nokka näyttää.

TIPUTELLEN

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

Avoinna
ark 9.00-17.30
la 9.00-14.00

Seuraavat tarjoukset voimassa 28.9. saakka:
FINLA KALALANKA luonnonvalkoinen 8€/500g 
- 15-säikeinen

TRIKOOMATONKUDERULLA n.700g 5€/rulla
- yksivärinen

NOVITA NALLE 100g 10€/3kerää
- Kukkaketo ja Aloevera

DROPS MERINO MANIADROPS MERINO MANIA
HUIPPUTARJOUS 7.10. SAAKKA
DROPS Baby Merino, Merino Extra Fine ja Big Merino

2,85€2,85€/50g/50g

NOVITA PURO-

lankaa vielä 

hyvin jäljellä

Killankatu 2, Liikekeskus
Harjavalta
010 321 7660
toimisto@tilijayrityspalvelu.fi 

Jokilaakson
    TILI- JA YRITYSPALVELU OY

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
040-5924455 tai timo.kallionpaa@adrkoulutus.com

www.adrkoulutus.com

Koulutusohjelmat hyväksytty direktiivin mukaiseen koulutukseen.
Näistä kursseista saa direktiivin mukaiseen jatkokoulutukseen 
yhden päivän.

Ajokorttiluokan C:stä CE:hen koulutus yhteistyössä Siltala Oy 

ADR-peruskussi
Huittinen 14-16.10, 18-20.11
ADR-yhdistetty peruskurssi
Huittinen 25-28.11
ADR-säiliökurssi
Huittinen 17-18.10, 2-3.12               
ADR erityiskurssi räjähteet
Huittinen 21.10, 29.11  
ADR eriyiskurssi radioaktiiviset ain.
Huittinen  5.12                                          
ADR-täydennyskurssi
YT, kaksi päivää(uusitaan kaikki luokat 
kappaletavara-ajolupa ja/tai säiliö)
Huittinen 5-6.10, 26-27.10, 26-27.10, 7-8.11, 
23-24.11, 7-8.12, 12-13.12
TP, yksi päivä (uusitaan kappaletavara 
ajolupa, ei luokkia 1 ja7)
Huittinen 11.10, 16.11, 14.12

Työturvallisuuskorttikoulutus
Huittinen 7.10, 7.10. 19.10, 29.10, 11.11, 
9.12.
Tieturva I –koulutus
Huittinen 8.10, 12.10, 28.10, 12.11, 10.12
Ensiapu I Huittinen 26-27.11
Hätäensiapu Huittinen 30.10, 4.12 

Ennakoiva ajaminen Huittinen 30.11
Kuorman sidonta/digipiirturi 
Huittinen 9.11
Turvallisuusneuvonantaja koulutus
Huittinen 26-27.9, Vuosaari 1-2.10
 
Tulityökorttikoulutus 
Huittinen 22.11.2013 (ei direktiivi)

Taksinkuljettajien ammatti-
pätevyyskoulutus 

BUSSIMATKA  VIIPURIIN 29.11.–1.12.2013  
Hotelli Viipuri / Hotelli Druzba 225 €/hlö/H2
sis. bussikuljetus, majoitus, rekisteröintimaksu Venäjällä ja 
ryhmäviisumin hankinta. Tarkemmat tiedot toimistoltamme.

KESKIMATKAT (02) 630 2100

syys- 
uutuudet 
saapuneet

Kankaanpää: Jämintie 14, p. 020 759 5887*, 
ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-15 
Parkano: Humalankatu 3, puh. 020 759 5889*, 
ma-to 9-18, pe 9-19, la 9-15

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

tehtaanmyymälä

RENGASMYYNTI  JA SÄILYTYS • VAIHDOT JA TASAPAINOTUKSET • AUTOHUOLLOT

Harjuntie 16, Nakkila  (ent. Rahkolan halli) • p. 0500 984 386 • www.ouramaa.net

OURAMAA
AIKAA JA TILAA

VAIHDA AJOISSA!
RENKAANVAIHTO JA VARASTOINTI

Sis. renkaiden pesun ja vakuutuksen

PELKKÄ RENKAANVAIHTO
+ Ilmanpaineiden tarkistus

kaiden pesun jaa vakuu
55€

p

25€

VAIN

VAIN

Moottorien ja polttoaine-
järjestelmien puhdistukset 

Forté-menetelmällä

Tikkulan Suutari
Ivonen Dmitri

Tikkulan S-Market, Tikkulantie 2, Pori
040 960 5642

Suutari- ja avainpalvelut ammattitaidolla!
Elop teki hyvän tilin, 
bonusta 18.8 milj EUROA

Elop teki tilin jonka ansaitseminen veisi yli 
500 vuotta normaali duunarilta. Onko hän 
todella niin hyvä ja sen arvoinen? Joka puo-
lustaa tässä asiassa häntä, ei ymmärrä todel-
lisuudesta mitään. Tämä kaikki todistaa siitä, 
mitä palvotaan ja mikä on joidenkin Jumala 
nykyaikana, se on raha. Ei ihmekään, että näl-
käänäkevien ja ahdingossa olevien määrä on 
kasvussa. Elämme hyvin sairaassa yhteiskun-
nassa. 

Pääministeri Jyrki Katainen (kok.) ”pitää 
Nokian jättävän Stephen Elopin jättipalkki-
oita hurjina summina, joita ei voi tavallisella 
järjellä ymmärtää”, mutta kansalaiset ymmär-
tää, mutta pääministeri ei ymmärrä, eikö hä-
nellä ole tavallista järkeä?

Urpilainen ”pitää keskustelua jättipalkki-
osta oikeutettuna, on aivan paikallaan kysyä, 
mihin on unohtunut perinteinen suomalainen 
hyve, kohtuullisuus? Ennen pidettiin arvok-
kaana kohtuullisuutta kaikessa. Sen nähtiin 
rakentavan keskinäistä luottamusta”, Urpilai-
nen toteaa sdp:n verkkosivuilla julkaistussa 
blogi kirjoituksessaan.

Luulisi johtavien ministerien tekevän jotain 
asian suhteen, vielä ovat jatkaneet sopimusta 
pienistä veroista (35 %) ulkomaalaisille joh-
tajille, että tulisivat Suomeen työhön. Elopin 
kohdalta voisi sanoa, että vaikka epäonnistuu 
tehtävässään, niin raha kyllä virtaa tilille. 

Työeläkeyhtiöt

Työeläkeyhtiö Varma antoi tarkempaa tie-
toa johtonsa viime vuoden palkoista ja viime 
vuosien palkkioista. Varman toimitusjohta-
ja Matti Vuoria sai viime vuonna palkkaa ja 
luontoisetuja noin 757 500 euroa, josta lähes 
220 000 euroa on tulospalkkioita vuodelta 
2011.

Tänä vuonna hänelle on maksettu vuosibo-
nuksia viime vuodelta lähes 104 000 euroa ja 
pitkäkestoisen ohjelman bonuksia kannustin-
kaudelta 2010-2012 noin 77 800 euroa. Mut-
ta miksi on annettu, kyllä niitä asioita olisi 
hoitamassa moni muu ihminen, voisi hoitaa 
pienemmillä korvauksilla ja vielä paremmin. 
Onko eläkeyhtiöt oikeutettuja tuhlaamaan 
heidän asiakkaansa sinne tallentamat eläkeva-
rat johtajille ja niiden bonuksille. 

Yritystuet

Viking Line 136 209 007 euroa, Nokia Oyj 
124 126 095 euroa, ja STX Finland 83 210 069 
euroa. Tässä esimerkkejä Valtion avustuksis-
ta yrityksille. Itseäni ihmetyttää, miksi tuen 
saajina on isoja fi rmoja, jotka ovat pörssissä 
ja tuottavat paljon voittoa omistajilleen. Isot 
laivayhtiöt ovat myös jokavuotisia avustus-
ten saajia, vaikka laivat ovat aina täynnä, osa 
yrityksistä saa jopa kaikki palkkakulunsa val-
tiolta takaisin, se on helppoa yrittämistä. Ovat 
vielä ulkomaalaisessa omistuksessa ja liputet-
tu pois Suomesta. 

Jotkut ulkomaalaiset (Jysk) ja Suomalaiset 
kauppaketjut (Halpa-Halli) saavat tukea, ovat 
saaneet joka kuukausi yli 10 vuoden ajan, kun 
ovat myyneet suomalaisille mm. ulkomaalai-
sia tuotteita. 

Ymmärrän kyllä pienyrityksille tulevat, het-
kelliset tuet, kun yrityksessä tehdään isoja in-
vestointeja ja työllistetään.

J Virtanen
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Polttarit 

Polttarit (aiemmin 
poikamiesilta) on 
avioliittoon astumi-
seen liittyvä siirtymä-
riitti. Polttareiden juu-
ret ovat saksalaisessa 
kansanperinteessä, 
jossa Polterabend 
on vastaava tapahtu-
ma. Suomeen perin-
ne lienee kantautunut 
Ruotsista 1800-luvul-
la.  Suomessa polt-
tarit ovat viime vuo-
sikymmeninä olleet 
karnevaalinomainen 
ja alkoholin täyttei-
nen tapahtuma, mut-
ta nykyään on palattu 
myös perinteisempiin 
muotoihin.

Ohjelma-
vinkkejä
Ruokaa ja juomaa: 
eksoottista, erikoista, 
erityisen herkullista, 
erityisen paljon, eri-
koisessa tai hauskas-
sa paikassa, maistiai-
sia jne.
Morsiussauna
Kylpeminen ja/tai 
uiminen: erikoisessa 
paikassa, kylpylässä, 
mökillä, avannossa 
jne.
Pukeutuminen: has-
susti tai hienosti.
Urheilua: golf, nyrk-
keily, keilailu tai hoh-
tokeilailu, seinäkii-
peilyä, ratsastusta, 
laskettelua, vesihiih-
toa, tanssia (vaikka 
vatsatanssia), ampu-
mista, osallistuminen 
urheilukilpailuun, su-
keltaminen, jättihans-
kanyrkkeilyä, sumo-
painia tms.
Ajelua: harrikalla, re-
siinalla, kilpa-autolla, 
jokamiesluokan au-
tolla, moottoripyö-
rällä, mönkijällä, jee-
pillä, mikroautolla 
sisällä tai ulkona, ve-
siskootterilla, moot-
toriveneellä, mäki-
autolla, hevosella, 
koiravaljakolla, po-
rolla jne.
Extreme: benjihyppy, 
zorbailu, laskuvarjo-
hyppy, lentäminen eri 
välineillä.
Pieni matka vaikka 
Tallinnaan helikopte-
rilla tai risteily.
Hemmottelua: hie-
ronta, jalkahoito, kä-
sihoito, kasvohoito, 
savi- ja muita kylpy-
jä, erilaisia terapioita, 
meikkaus, kampaus, 
turvesauna.
Pikkutuhmaa: tans-
sija, seksivälinekut-
sut.
Hienostelua: hienot 
vaatteet, hieno ravin-
tola tai kasino jne.
Humpuukia: ennusta-
ja, horoskoopit, taiat.
Käsillä tekemistä: 
dreijaus, leipominen, 
ruuan tekeminen.

...tai ihan mitä vaan. 
Iloinen yhdessäolo on 
kuitenkin tärkeintä!

Kauppatie 2, Nakkila, Wanha-Pankki
Ti-pe 10-17, la 9-13, 
ma on Virpin vapaapäivä 
Puh. (02) 537 4004

KaKaKaKaKaKaK
Ti-Ti-Ti-iTi-Ti-pppp
mammm
PuPuPuPuPPuPu

Trofé syysuutta
Rintaliivit   29,9529,95€€
Meiltä myös 
Curvy Kate 
-liivisarja
kuppikoot D-J 

Tervetuloa
Tervetuloa

ostoksilleostoksille

tt  : Virpi: Virpi

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

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!

Oletko kenties järjestä-
mässä juhlia? Jos vasta-
sit kyllä, niin sinun kan-
nattaa miettiä muutamia 
asioita. Ensinnäkin halu-
atko olla yksi juhlijoista 
vai työntekijä juhlissasi? 

Törmäsin kesäl-
lä kahteen uunituoree-
seen morsioon. Toinen 
oli häidensä uuvuttama 
burnoutoireista kärsi-
vä neitokainen ja toinen 
onnensa kukkulalla lii-
hottava tuore rouva. Ky-
selinkin sitten uupuneel-
ta morsiolta, että mistä 
tämä moinen uupumus 
johtuu. Juhlien järjes-
täminen on kovaa puu-
haa; iltakaudet leikataan 
ja liimataan, sovitellaan 
puku, suunnitellaan oh-
jelmaa ja mietitään ruo-
kalistaa ym. ym. ym. 
Juhlapäivän koittaes-
sa on vielä varmistelta-
va, että kaikki varmaan 

Avaimet käteen -juhlat

on kunnossa. Viimehet-
ken muutokset rassaavat 
mieltä. Meneekö kaik-
ki varmasti tuubiin. No 
ei mene. Juhlatila joka 
näytti niin ihanalta, oli-
kin aivan liian pieni, 
kun sinne saapuivat juh-
lijat. Kesä teki tepposet 

ja heitti huikean helle-
päivän ja juhlaväki hi-
koili tuskissaan ruokajo-
noissa, jotka kestivät ja 
kestivät. Jokainen meis-
tä naisista tietää, että 
melkoinen teatterimeik-
ki saapi olla, jotta se 
pysyy freesinä kolmen-
kympin helteellä. Väki 
karkasi ulos ja tunnelma 
oli aivan jotain muuta 
mitä sen piti olla. Unel-
ma ainutlaatuisista juh-
lista oli särkynyt. Eikö 
olisi ihanaa vain kes-
kittyä jännittämään itse 
vihkimistä, olla päivä 
kuningattarena. Naut-
tia huomiosta ja huolet-

tomuudesta edes yhden 
päivän. Minä ainakin 
haluaisin. 

Juhlien järjestämi-
nen ei meiltä kaikilta 
suju kuin tanssi ja siksi 
kannattaa miettiä mis-
sä kohtaa säästää. Am-
mattilaiset näkevät asiat 
ammattimaisesti. Kun 
kerrot mitä haluat juh-
listasi ja millaisessa 
tunnelmassa niitä viete-
tään, niin he osaavat sa-
noa sinulle mitä tarvit-
set. Kuinka moni meistä 
haluaa ostaa talonsa tai 
asuntonsa avaimet kä-
teen periaatteella? Näin 
voit hankkia myös juh-
lasi ja varmistua, että 
kaikki hoituu. 

Pieni vinkki vielä juh-
lien järjestäjälle. Mikäli 
juhlissasi on seremonia-
mestari eli juontaja, niin 
ei kannata raapaista en-
simmäistä vapaaehtois-
ta tai pakottaa naapurin 
Perttiä juontohommiin. 
No miksi ei? Huono ka-
pellimestari tappaa tun-
nelman alta aikayksi-
kön. Ei kun kuplivia ja 
riemukkaita juhlia jär-
jestämään!

Terveisin
Rouva Fox

Bestseller-lehden lahjakorttikilpailu!
Arvomme kaikkien vastanneiden 
kesken 2 kpl 50 euron lahjakortteja 
käytettäväksi jossakin 

JUHLALIITTEESSÄ SIVUILLA 5-8 
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 6.10.2013 asti. Voittajalle ilmoitamme henkilökohtaisesti. 

ttikilpailu!
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osoitteeseen:
0 Nakkila.
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RRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAA!!!!!!!! RRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Voita 50€

JUHLA-

RAHAA! 

T:mi Merja Karuneva
Sammontie 1, Ulvila, 
Puh. (02) 538 3133
Ma-to 7-15.30, pe 7-17, la sulj.

Kakut ja kaikki 
leivonnaiset juhliisi

   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 

Tarkoituksena järjestää pikkujoulut?
Ikimuistoiset pikkujoulutunnelmat syntyvät 
iloisista ihmisistä, puheensorinasta ja loistavas-
ta pikkujouluruoasta! RookCatering tarjoaa 
palvelujaan pikkujoulujuhlien järjestämiseen.

Valmiit pikkujoulubileet ovat vaivattomin 
tapa järjestää unohtumaton ilta työntekijöille, 
yhteistyökumppaneille tai ystäväporukalle.

Soita numeroon 040 7414 691 niin suunni-
tellaan sopiva menu juuri teidän juhliinne!

Kauppatie 1
29250 Nakkila

www.ravintolamustavaris.com

Siivoussieppari
Ammattitaidolla koti- ja yrityssiivoukset

Siivoamme kotisi juhlakuntoon
Tarja Vuori, Kokemäki
Soita ja kysy lisää
Puh. 040 717 2164

Muista

kotitalousvähenn
ys

Idyllisessä ympäristössä juhlatilatIdyllisessä ympäristössä juhlatilat
- Pitopalvelua myös asiakkaan 
  valitsemissa tiloissa

- Lounasruokailut arkisin klo 10.30-14

Lounasravintola Lounasravintola 
IdylliIdylli
Eurantie 18, Eura
p. (02) 864 5460

Juhla alkaa
      kengista . . .. .
Runsaat valikoimat naisten, miesten ja lasten 

syksyn kenkiä. Tervetuloa palveltavaksi!
Torin Kenkä, Lauttakylänkatu 17, Huittinen

Puh. (02) 480 91845, www.torin-kenka.fi 
ma-to 9-17, pe 9-18 ja la 9-14

Kynsiteknikko Seija Suihkonen
Ajanvar. 044 346 4221 / suihkis06@gmail.com, 
Eteläranta 2 E 2. krs Pori, www.sininenloisto.org

Luonnollista kauneutta geelikynsillä – Luonnollista kauneutta geelikynsillä – 
arkeen ja juhlaan!arkeen ja juhlaan!

Syksyn juhlissa mukana

Myös
netissä:

www.best1.fi
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Lautasliinat häistä kissanristiäisiin

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

Meiltä kutsukortit ja muut
juhlatarvikkeet!

 Syksyn askartelu-
tarvikkeet runsaimmillaan!

 Paljon kursseja!

Vietä pikkujoulut ja juhlat 
viihtyisässä ympäristössä 
hyvän ruuan merkeissä.

Pinkkiläntie 21
28400 Ulvila

Puh. (02) 538 6060 - www.villahelleranta.net

2x48mm
Ravintola 19. reikä 
Lounas ma-la alk. klo 11, su klo 12 
Karhuluodontie 85, 28840 Pori 
puhelin (02) 630 8324, 0500 898 772

www.paulanpidot.com

Merellisessä maisemassa
lounas joka päivä!

Juhlakattaukset tilauksesta!

VIIHTYISÄ 
JUHLATILA

Venton Vintti

www.ventonvintti.fi 
Varaukset 0400 861 572

T.K.HUHTASEN KOTILEIPOMON

Juhlatila
  Iso sali ja idyllinen sijainti 
  Merikarvian Lammelassa.

Meiltä myös kakut ja leivonnaiset kaikkiin juhliin

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

n. 100
hengelle

Ent. Lammelan koulu

Pikkujoulut lähestyvät
Varaa ajoissa
juhlatila!

Tervetuloa juhlimaan
Tuiskulan Seuratalo on Tuiskulan idyllissä sijait-
seva juhlapaikka. 
Seuratalolla vietät onnistuneet syntymäpäiväjuh-
lat, häät, rippijuhlat tai lakkiaiset. Seuratalo sopii 
myös muistotilaisuuksien järjestämiseen. 
Saliin mahtuu 200 henkeä. Pöytäpaikkoja 130. 
Astiasto 200 hengelle.
Varaukset 050 324 5492, 
www.tuiskula.info/Seuratalo.php

Pietniemen Saunatuvalla juhlitaan
Kurkista kotisivuillemme www.saunatupa.fi

Tilausravintola ja saunatilat
Catering-palvelut
Kesällä käytössä tanssisuuli

Varaukset 040 7574 723
saunatupa@saunatupa.fi 

Toimitamme kotiovelle tai työpaikalle Porin talousalueelle (Pori, Ahlainen, 
Noormarkku, Luvia, Reposaari, Ulvila), Interfl ora-palvelu ympäri Suomen!

Ihania lahjatavaroita!
Verkkokaupastamme kauniit kimput
juhlaan ja arkeen, iloon ja suruun. . .

Merikukka, Harry Gullichsenintie 1, 28800 Pori
(02) 648 1130, www.merikukka.fi , merikukka@merikukka.fi  

Tervetuloa myos liikkeeseen!
..

Kenkäkauppa Alina 
Uusikaupunki
(02) 844 3553

www.alina.fi

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

www.valtaliikenne.com

16.11. Ostosmatka Raision Ikeaan ja Kenkä-16.11. Ostosmatka Raision Ikeaan ja Kenkä-
kauppa Alinaan Uuteenkaupunkiin, 25,-/hlökauppa Alinaan Uuteenkaupunkiin, 25,-/hlö

Juhla-ajot meiltä!

Farkkua ja 
mustaa nahkaa

Me Naiset Trend 
Fashion Day -muo-
tinäytöksessä esitel-
tiin syksyn ja talven 
trendejä. Siniset far-
kut ovat huippumuo-
dikkaat. Erityisesti 
suosiossa on denim. 
Kulutettujen pinto-
jen lisäksi muodikkai-
ta ovat syvän sinisen 
tummat sävyt. Pehme-
ys, jostavuus ja muka-
vuus ovat syksyn fark-
kumuodissa tärkeitä.

Näytöksessä nähtiin 
myös muhkeita neu-
leita ja tiukkaa, mus-
taa nahkaa. Syysmuo-
dissa voi yhdistellä 
montaa vaaleaa sävyä 
samaan asukokonai-
suuteen. Puhtaan rai-
kas valkoinen on taas 
muodissa, samoin ko-
komusta asu, jota rai-
kastetaan harmaan eri 
sävyillä ja valkoisella.

Valkoiset kynnet 
ja vahvat kulmat

Syksyn muotihame on 
epäsymmetrinen. Se 
voi olla avonainen toi-
selta sivulta tai vaikka 
edestä lyhyempi kuin 
takaa.

Kukkamekko so-
pii myös syksyyn. Jos 
räikeät ja isot kuviot 
epäilyttävät, kannattaa 
valita hillitympi malli.

Syksyn muodis-
sa näkyy pitkästä ai-
kaa myös klassisuus. 
Ikisuosikit, kuten un-
tuvatakki, neule, lä-
pikuultava pusero, 
naisellinen mekko ja 
siistit housut löyty-
vät taas muotitietoisen 
vaatekaapista.

Tunikapituisia ylä-
osia ja neuleita voi 
yhdistää esim. trikoo-
leggingseihin, joissa 
on nahkaisia yksityis-
kohtia.

Syksyn meikissä ta-
saisen meikkipohjan 
lisäksi huomio kiinnit-
tyy vahvoihin kulmiin, 
voimakkaisiin silmiin 
tai huolellisesti punat-
tuihin huuliin.

Syksyn meikissä 
kulmat ovat erityi-
sen näyttävät. Valit-
se luonnollinen sävy 
ja seuraa kulmavä-
rillä kulman muotoa 
liiotellen paksuuden 
suhteen. Muista sil-
ti kohtuus äläkä piirrä 
kulmia otsalle tai liian 
lähelle silmäluomia. 
Kulmat voi viimeistel-
lä harjaamalla ne va-
han tai geelin avulla.

Muodikasta on myös 
maalata kynnet val-
koisiksi tai käyttää eri-
laisia pastellisävyjä.

Lähteet: elle.fi , yle.fi , 
avatv.fi 

Syksyn juhlissa mukana
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Vieraana 
juhlassa

Lahjat
Jos olet kutsuttu vie-
raaksi yksityiskotiin, 
pieni tuliaislahja tai 
kukat ovat paikallaan. 
Lahja tai kukat eivät ole 
pakollisia, mutta synty-
mäpäiville mentäessä 
niistä on tullut perin-
ne. Virallisille vastaan-
otoille ei viedä kukkia.

Tervehtiminen
Kun saavut, terveh-
di isäntäväkeä kättele-
mällä. Sen jälkeen ter-
vehdit muut paikalla 
olevat vieraat (pienissä 
juhlissa). Esittäydy ter-
vehtimisen yhteydes-
sä. Suurissa juhlissa ja 
vastaanotoilla, kaikkia 
vieraita ei tarvitse ter-
vehtiä erikseen. 

Esittely
Jos joudut esittelemään 
kaksi henkilöä toisilleen 
muista, että mies esitel-
lään naiselle, nuorempi 
esitellään vanhemmalle 
ja alemmassa arvoase-
massa oleva esitellään 
ylemmässä arvoase-
massa olevalle jne.

Puheet
Isäntä tai emäntä on se 
henkilö, joka toivottaa 
vieraat tervetulleiksi. 
Kiitospuheen isäntä-
väelle pitää emännän 
oikealla puolella istu-
va miespuolinen vieras 
jälkiruuan jälkeen. Pu-
heita on lupa pitää pit-
kin iltaa. Ole lyhytsa-
nainen ja muista aloita 
ja lopeta puhe.

Skoolaaminen
Tervetuliaismalja koho-
tetaan yleensä kaikkien 
vieraiden kanssa yhdes-
sä. Isäntä kohottaa la-
sinsa ja toivottaa vieraat 
tervetulleiksi. Vieraat 
nostavat oman lasinsa ja 
siemaistuaan nyökkää-
vät isäntäväelle.

Häissä morsiamen 
isä kohottaa onnitte-
lumaljan sen jälkeen 
kun kaikki vieraat ja 
morsiuspari ovat pai-
kalla. Voidaan myös 
yhteen ääneen lausua: 
onnea! Syntymäpäivä-
vastaanotolla vieraat 
skoolaavat syntymä-
päiväsankarin kanssa 
sisään tullessaan ja sii-
nä pidetään pieni puhe. 
Ruokaryyppy aterialla 
nostetaan jonkun keho-
tuksesta. 

Kiitokset jälkikäteen
On aina kohteliasta 
kiittää jälkikäteen isän-
tiä. Sen voi tehdä puhe-
limitse, sähköpostilla 
tai kortilla. Myös kuk-
katervehdys ilahduttaa, 
ellet ole lähettänyt kuk-
kia etukäteen tai vienyt 
niitä mukanasi. Cock-
tailtilaisuuksien ja yri-
tysten vastaanottojen 
jälkeen ei ole tapana lä-
hettää kiitoksia.

Lähde: kaikkijuhlista.fi 

Meiltä kauniit kampaukset
arkeen ja juhlaan ammattitaidolla!

Piristystä syksyyn ja pikkujouluihin
Värikkäillä raidoilla!

Ilahduta

lahjakortilla
!

Kartanon Hiushuone
Härmäntie 2, 28430 Pori 
Puh. 044 218 0048
Hanna

www.kartanonhh.com

Parturi-Kampaamo Jonna-Maiju  Parturi-Kampaamo Jonna-Maiju  
Ravanintie318, Vanha-Ulvila, 050 3245496. Tervetuloa!Ravanintie318, Vanha-Ulvila, 050 3245496. Tervetuloa!

Piristä syksyäsi Parturi-Kampaamokäynnillä!Piristä syksyäsi Parturi-Kampaamokäynnillä!

Syys- ja lokakuun tarjouksina:Syys- ja lokakuun tarjouksina:
- Hiustenvärjäys & leikkaus 65 e
- Miesten hiustenleikkaus - Miesten hiustenleikkaus 19 e

Muista varata ajoissa aikasi Muista varata ajoissa aikasi 
pikkujoulukampaukseen!pikkujoulukampaukseen!
Myös ilta-aikoja & kotikäynnit!Myös ilta-aikoja & kotikäynnit!

Syksyn juhlissa mukana

Juhlapalvelu Hakalinna, Vanhatie 25, 29630 Pomarkku
(02) 541 1102,  juhlapalveluhakalinna@dainternet.net 
www. hakalinna.net 

Vietä juhlasi nostalgisess a Hakalinnass a  
tai valitsemass asi paikass a

Teemme elämänne pienistä ja 
suurista juhlista ainutlaatuiset.

Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä!

Lounas arkisin

10.30-14.00

Kanss asi arjess a ja juhlass a

Hotelli
Ravintola
Yökerho

Puistokatu 4 38200 Sastamala puh. 03 - 519 41
www.vammalanseurahuone.fi

Liput 15 € (ennakkoon 13 €) 

VammalanVammalan SeurahuoneenSeurahuoneen

Varaa nyt Vammalan parhaat 

Tarjoamme teille mielellämme sopivimman vaihtoehdon!

Snapsikylpy 
(sävel: Kalliolle kukkulalle)

Tilli suussa, kruunu päässä 
sinut pöytää kannetaan.
Paahtoleivän päälle sulle
snapsikylpy annetaan. 

Ensimmäinen
(sävel: Honkain keskellä)

Ryyppy joka tässä 
lasissa on eessä,
nakatkaamme nopeasti naamaam-
me.
Se ilon tuokohon
ja surut vieköhön,
laululle vain tilaa jääköhön. 

Tänä yönä
(sävel: Kotkan ruusu)

Tänä yönä onni suosii rohkeaa, 
tänä yönä en mä voi suo rakastaa,
tänä yönä viina minut nujertaa,
Kun tulee aamu – palataan asiaan.

Rapujuhlien järjestäminen 
on hauskaa puuhaa, kun-
han ei ota sitä liian vaka-
vasti. Rapujuhlan, kuten 
muidenkin juhlien järjes-
täminen kannattaa aloit-
taa juhlapaikan valinnalla. 
Oma koti, puutarha, teras-
si tai mökki sopii juhlapai-

kaksi, mutta jos mieleistä 
paikkaa ei löydy omasta 
takaa, mieluisa tila kannat-
taa vuokrata hyvissä ajoin.

Kun paikka ja aika on 
päätetty, päätetään vierais-
ta ja lähetetään kutsut. Itse 
askarreltu juhla-aiheeseen 
sopiva kutsu on aina muka-

va saada. Tuttujen ihmisten 
kanssa juhla onnistuu ta-
kuuvarmasti, mutta joskus 
kannattaa pyytää joukkoon 
muutama vieraampi ihmi-
nen piristämään tunnelmaa. 

Tarjoilu kannattaa suun-
nitella niin, että nälkä 
lähtee varmasti. Ravut 

tarjoillaan perinteisesti 
paahtoleivän, voin ja til-
lisilpun kera. Rapujen li-
säksi voi tarjota esimer-
kiksi alkukeittoa ja tietysti 
jotain supermaukasta jäl-
kiruokaa. Jos ravuilla aio-
taan täyttää vieraiden vat-
sat, niitä joutuu kantamaan 
pöytään valtaisan määrän. 
Jos taas ravut nautitaan al-
kupaloina, voidaan ateri-
aa jatkaa vaikkapa kalal-
la, pihveillä tai salaatilla. 
Rapuillan pääruuaksi sopii 
mainiosti vaikka sorsapais-
ti. Jos sorsastus ei kuulu 
omiin tai tuttavapiirin har-
rastuksiin, tarhattuja sorsia 
löytyy hyvin varustettujen 
liikkeiden pakastealtaista. 

Juhlajuomina tarjoillaan 
yleensä vichyä, olutta, val-
koviiniä ja snapseja.

Rapu-rapurallaa

Koko lehti netissä: www.best1.fi 

Elegantteja valintoja kaikkiin 
tilanteisiin arjesta juhlaan.

Syysuutuudet saapuneet 
juhlaan ja arkeen

Tellemode
Kauppakatu 9, Vanha Rauma
Puhelin (02) 822 3244
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Askarteluliike

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

Av. ma-pe 10-17, la 10-14

* pikkujoulut 

* tanssit * häät 

* ym. juhlatilaisuudet

 Hermes
Tanssiyhtye

Puhelin 040 580 6439

CURLING-HALLI
Kaksi täysmittaista rataa 20 pelaajalle

MÖNKIJÄSAFARIT
Jännittävän hauskoja mönkijäsafareita 

elämyspäiville yms.

Elämyksiä tykypäiville,Elämyksiä tykypäiville,
pikkujouluun ja ryhmillepikkujouluun ja ryhmille

UUTTA! UUTTA! Laser Sniper shooting peli! Laser Sniper shooting peli! 
Aito ampumisen tunnelma!Aito ampumisen tunnelma!

4-RATAINEN KEILAHALLI, 
MYÖS HOHTOKEILAUSTA

Lisäksi: Kokous-saunatila Villa Metsälampi, 
kylpytynnyrin vuokraus täydentämään 
saunailtaasi

Maksuvälineenä käy 
Maksuvälineenä käy 

myös Smartumin 
myös Smartumin 

liikunta-/kuntosetelit
liikunta-/kuntosetelit

Tiedustelut ja varaukset: Tapani Härkälä, 040 5111 603
tapani.harkala@dnainternet.net  -  www.tapaniharkala.net

Hannele Tuominen

(02) 637 8668
TervetuloaTervetuloa!!

Tasavallankatu 3 A, 28100 Pori

Kaikki kampaamo- ja parturi-Kaikki kampaamo- ja parturi-
    alan palvelut ammattitaidolla.    alan palvelut ammattitaidolla.

Hiusten tasaukset ja Hiusten tasaukset ja 
haudehoidot oppilastyönähaudehoidot oppilastyönä
PUOLEEN HINTAANPUOLEEN HINTAAN
viikoilla 42-46viikoilla 42-46

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

Yllätä ystäväsi ja tee tilaus
herkulliseen
joulupöytäämme 
jo tänään!

Syksyn ja talven paikat varattavissa!

Kahvila Suolaheinä, Väinölässä Luodontiellä, p. 0400 528 515, 0400 478 475
Terveisin Helena Jaakkola

Palvelemme kaikissa juhlissa!
Lounaspöytä ma-pe klo 11-14

Ateriapalvelu

 VIHERVUORI pitopalvelua valitsemissanne tiloissa   täyte- ja voileipäkakkuja luukkumyynnistä lounas mukaan 11:30-13:30 annosruokailua kuljetettuna (n.2 km)  leivonnaisia tilauksesta, myös gluteiinittomia
Puh. 0445484800 tai 0405485718

Liikastentie 66, Pori

Juhlakuljetukset meiltä!

HOTELLIMATKA TALLINNAANHOTELLIMATKA TALLINNAAN
23.-24.11.2013  138 EUR23.-24.11.2013  138 EUR

TervetuloaTervetuloa

viihtymään viihtymään 

matkoillemme!
matkoillemme!

Tiedustelut ja varauksetTiedustelut ja varaukset
Jari Huuki 040 749 4207Jari Huuki 040 749 4207
jari.huuki@pp.inet.fi jari.huuki@pp.inet.fi 
www.ok-bussit.fi www.ok-bussit.fi 

Juhlakuljetukset meiltä!Juhlakuljetukset meiltä!
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TOEJOEN SEUROJENTALO
Hyveläntie 12, 28200 Pori

VARAA 2014 kesähäillesi paikka!
Muutama viikonloppu vielä vapaana
Kysy edullista tarjousta!

Varaukset: V. Karjalainen, puh. 0400 227 189

Puh. 050 338 3400

www.ohjelmapalveluforsman.fi 

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

Juhlien koristelua
  kimput, asetelmat
  kortit, tekstaukset 
  Kynsien geelaukset

Piia Härkälä
Köyliö, puh. 044 360 4876
www.taitoverso.fi

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

 MATOT 
 PEITOT 
 TYYNYT ym.puh. 0102716620

Varjuksentie 217, Nakkila Puhtaat matot syyskotiin!

Pesemme myös kirjopyykkiä!
KONEPESU JA LAAKAPESU

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

puhelin (02)538 7272

Kukkia elämäsi
kaikkiin hetkiin!

Syksyn juhlissa mukana
VERKKOKAUPPA MODELIFE.FI 

Juhlassa mukana!

Tietoisku 
pöytätavoista
 • älä hotki
 • älä maiskuta tai ryystä 
 • älä puhu ruoka suussa
 • älä juo lasista ennen 

kuin suu on tyhjä
 • älä pidä kyynärpäitä 

pöydällä
 • älä huido äläkä puhu 

kovalla äänellä
 • älä niistä (käänny aina-

kin poispäin pöydästä)
 • jos on pakko käyttää 

hammastikkua, tee se 
kämmenen suojassa

 • älä laita veistä suuhun
 • Lautasliina levitetään 

syliin kaksin kerroin. 
Ruokailun jälkeen se jä-
tetään lautasen viereen.

 • Keittolautasta kalliste-
taan itsestä poispäin.

 • Kesken ruokailun haa-
rukka ja veitsi lasketaan 
lautaselle, haarukka pii-
kit alaspäin vasemmal-
la, veitsi teräs sisään-
päin oikealla.

 • Lusikka asetetaan ruo-
kailun jälkeen keitto-
lautasen aluslautaselle, 
veitsi ja haarukka kello 
viiden kohdalle haaruk-
ka piikit ylöspäin, veitsi 
viereen oikealle teräosa 
haarukkaan päin.

 • Jos Sinun on pakko 
poistua pöydästä kes-
ken aterian, tee se huo-
maamattomasti.

Lyhyt opas 
pukukoodeista
Juhlapuku tai frakki
Käytetään klo 18 tai sen 
jälkeen alkavissa juhlis-
sa. Poikkeuksen tekevät 
akateemiset juhlat. Mies: 
Frakki tai tumma puku, 
nainen: pitkä iltapuku.
Iltapuku tai smokki
Käytetään klo 18 tai sen 
jälkeen alkavissa juhlis-
sa. Mies: musta tai yön-
sininen smokki, epäviral-
lisissa tilaisuuksissa käy 
myös värillinen, nainen: 
pitkä iltapuku, ballerina- 
tai polvipituinen asu, epä-
virallisissa tilaisuuksissa 
käy myös kevyt, juhlava 
housuasu.
Tumma puku tai vierai-
lupuku
Käytetään sekä ennen 
kello 18 tai sen jälkeen 
alkavissa juhlissa. Mies: 
musta, yönsininen tai 
mustanharmaa puku, nai-
nen: kevyt jakkupuku, le-
ninki, leninki-jakku –yh-
distelmä.
Kansallispuku
Virallinen kansallispuku 
on hyvä juhla-asu. Kan-
sallispuku siis käy niin 
frakki- kuin muihinkin 
juhliin.
Casual tai smart casual
eivät ole virallisia pukeu-
tumiskoodeja. Casual on 
hyvin rentoa ja huoleton-
ta. Vaatteiden tulee olla 
puhtaat ja siistit. Smart 
casual on virallisempaa. 
Useissa tapauksissa mie-
het pukeutuvat ”työpu-
kuunsa” eli tummahkoon 
pukuun, pukupaitaan, 
mutta jättävät solmion 
pois. Vastaavasti naiset 
pukeutuvat esimerkiksi 
jakkupukuun tai siistiin 
housuasuun.
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Hallitsijoilla oli yleinen ja 
oman vallan jatkumisen 
kannalta poliittisesti ym-
märrettävä tapa kieltää kai-
kenlaisten aseiden omista-
minen ja kantaminen muilta 
paitsi oman klaaninsa/tuki-
joidensa sotu-reilta. Kiellon 
rikkomisesta seurasi aina 
ankara rangaistus – yleensä 
kiellon rikkojan teloittami-
nen. Jotain muuta piti siis 
kehittää omaksi ja läheis-
ten turvaksi; ajat 500-1000 
vuotta sitten olivat joka 
puolella maailmaa rauhat-
tomat.

Karatessa heikommilla-
kin fyysisilllä voimavaroilla 
varustettu ihminen voi puo-
lustautua ja pärjätä voimak-
kaampia ja kookkaampia, 
tai jopa useampia saman-
aikaisia vastustajia vastaan 
ja ilman aseita. Karatessa 
on monia eri näkemyksiä 
samasta asiasta, tai suori-
tuksesta – kaikki oikeita ja 
samanarvoisia. Näitä näke-
myksiä kutsutaan tyylisuun-
niksi (ryu). 

Tyhjän käden taito

Karate
Karate on Aasiassa vuosisatojen kuluessa 
kehitetty aseettoman kamppailun menetel-
mä. Aasian maat, kuten Japani ja Kiina, olivat 
1800-luvulle saakka eristäytyneitä ja euroop-
palaisilta vaikutteilta suojassa olevia feodaa-
livaltioita, joissa ikivanhat soturiperinteet ja - 
tavat oli hyvin säilytetty. 

70-vuotissyntymäpäiväseu-
rojeni aluksi puhemies Eero 
Heinäluoma toi virallisen 
tervehdyksen ja onnitte-
lut korkeimman päättävän 
mahtimme, eduskunnan 
johtajalta. Kiitän häntä täs-
tä suuresta ystävällisyydes-
tä, että hän saapui tähän ti-
laisuuteemme. Annamme 
sille kuuluvan suuren arvon 
ja voimme jopa sanoa, että 
oikea mies on Suomen pro-
tokollan toiseksi korkeim-
malla paikalla heti presi-
dentin jälkeen. Lämpimät 
kiitokset!

 Saan myös syntymäpäi-
vän viettäjänä toivottaa 
teidät kaikki kirkon täyt-
tävät ystävät sydämelli-
sesti tervetulleiksi tänne 
meille monelle rakkaasen 
kotikirkkomme, kun näin 
runsaslukuisalla mieltä 

lämmittävällä ystäväjou-
kolla olette kansoittaneet 
nämä minulle niin rakkaat 
siioninvirsiseurat. 

Tässä kirkossa olen saa-
nut puhua ensimmäistä 
kertaa yli 50 vuotta sitten 
yhteislyseon teinikillan, 
silloin vuosittain järjestä-
missä uudenvuoden vas-
taanottajaisten kirkkotilai-
suuksissa. Sen jälkeen olen 
saanut pappinakin tilaisuu-
den puhua tässä kotikirkos-
sa, kylläkin harvakseltaan. 
Tosin vuoden toimin vt. 
kappalaisena.

 Tänään saan iloita ja 
kiittää Taivaan Isän hy-
västä huolenpidosta ja 
pyytää saada muistaa elä-
mässäni edelleenkin siio-
ninvirsien opetus: "On vaa-
timattomuus/ Sanoa helppo 
suulla,/ Vaan työläs vaati-

mattomaksi tulla on./ Nöy-
ryyden harva/ Kalliiksi ar-
vaa,/ Vaikka on kalliimpi 
kuin koko maailma."

Rakkaat Ystävät! Viihty-
kää näissä siioninvirsiseu-
roissa. Veisuiden sanat ovat 
monisteissa. Virret aloite-
taan aina puheen jälkeen 
matkaveisaaja Jaakko Löy-
tyn johdolla ja Nuoriso-
seuran soittokunnan säes-
tyksellä. Veisataan oikein 
sydämemme pohjasta kii-
tosta ja kunniaa Jumalalle, 
Taivaalliselle Isällemme.

 Monista esteistä ilmotta-
neista huolimatta saamme 
iloita toistemme läsnäolos-
ta ja erityisen iloinen olen, 
että te hyvät ystäväni olet-
te saapuneet puhujiksi. Pu-
hemies Eero Heinäluoma 
siis aloitti, seuraavan virren 
176 jälkeen puhuu puheen-

Juhlaseurojen jälkeen oli 
kahvitilaisuus Nuorisoseu-
ran tiloissa, kirkon vieressä, 
missä Anssia sai oikein kä-
destä pitäen onnitella, hän 
antoi vieraille myös omalla 
nimikirjoituksellaan, juuri 
julkaistun, itse tekemänsä 
kirjan, Matka takaisin Arka-
dianmäelle, Blogeja vuosil-
ta 2009-2011.

Paikalla juhlakansaa oli 
satoja, kirkko melkein täyn-
nä, myös entisiä Kansan-
edustajia ja nykyisiä Kun-
nanvaltuutettuja monista 
kunnista oli Anssia onnitte-
lemassa.

Eduskunnan varapuhe-
mies Anssi Joutsenlahti ha-
luaisi olla ehdolla vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa. 
70-vuotias Joutsenlahti ker-

Juhlaseurat 14.9.2013 Kankaanpään kirkossa,
Eduskunnan varapuhemies Anssi Joutsenlahti 70 vuotta

Anssi Joutsenlahden tervetulopuhe 
Kankaanpään kirkossa

too, että asiaa ei ole vielä 
ratkaistu puolueessa. Hän 
kertoo nyt myös luovutta-
vansa puhemiehen palkki-
onsa pois.

Ennen viime vaaleja hän 
lupasi lahjoittaa kansan-
edustajan palkkionsa pois, 
jos tulee valituksi. Lahjoitus 
on yhteensä noin 5 000 eu-
roa kuukaudessa. Rahan saa 
Pohjois-Satakunnan perus-
palvelu-liikelaitoskuntayh-
tymä kahden hoitajan palk-
kaamiseen. Joutsenlahden 
mukaan kyse on ”vastalau-
seesta likaiselle puoluera-
hoitukselle ja ylenpalttiselle 
ahneudelle”.

Joutsenlahti saa rovastin 
eläkettä.

J Virtanen

Kahvitilaisuus Nuorisoseuran tiloissajohtaja Timo Soini, virren 
73 jälkeen on piispa Kaar-
lo Kallialan vuoro ja hän 
ilmoittaa myös kolehdin 
Heränneen Kansan Lähe-
tysrahaston kautta Suomen 
Lähetysseuralle. Päätöspu-
heenvuoron käyttää metro-
poliitta Ambrosius hiljen-
täen meidän varmaankin 
ortodoksiseen päätöslitur-
giarukoukseen. Monet olet-
te jo kantaneet kortenne 
kekoon laittamalla antinne 
etukäteen ilmoitetun tilinu-
meron kautta, joten tieten-
kään ei tarvitse kahta kertaa 
avata kukkaron nyörejä.

Kiitos vielä kerran, kun 
olette saapuneet tekemään 
tästä kokoontumisestamme 
oikean Juhlan, oikein isolla 
J-kirjaimella. 

A  Joutsenlahti

Shotokan on yksi näis-
tä tyylisunnista ja pitkälle 
jalostettu taistelumenetel-
mä, joka pohjautuu 1700- 
ja 1800-lukujen aikana 
Shurin kaupungissa ja To-
marin kylässä Okinawalla 
kehitettyihin vanhoihin tais-
telutaitoihin. Shotokan on 
maailmanlaajuisesti suurin 
karaten tyylisuunnista. 

Karate ja Suomi

Suomeen karate tuli 
1960-luvun alussa ja Suo-
men Karateliitto ry. perus-
tettiin vuonna 1969. Porissa 
aloitti karateseura v. 1975 ja 
Nakkilassa 1994. Suomen 
karateliitto ry:llä on yli 100 
jäsenseuraa ja noin 15.000 
karateharrastajaa. 

Kilpailullisesti Suomi on 
menestynyt hyvin: Suomel-
la 4 maailmanmestaria ja 
toistakymmentä Euroopan 
mestaria. Karaten MM-kil-
pailut järjestettiin Tampe-
reella v.2006 ja seuraavat 
arvokisat on v.2014 jolloin 

Euroopan mestaruuksis-
ta taistellaan Tampereella. 
Kilpailuun osallistuu noin 
600-700 kilpailijaa 45-50 
maasta.

Shotokan karaten 
historiaa
Kohtuullisella histoarillisel-
la varmuudella todeta, että 
Shotokan karaten ”isä” on 
Sokon "Bushi" Matsumura 
(1796-1893). 

Matsumura syntyi Shu-
rissa ja häntä opetti Satu-
nishi "Tode" Sagakawa. 
Sagakawa taas sai oppin-
sa Kong Su Kungilta, joka 
tunnettiin myös nimellä 
Kushanku. Hän toimi Kii-
nan sotilasattaseana Oki-
nawan hovissa. Matsumura 
työskenteli palveluspääl-
likkönä Ryukyu-saarten 
kuninkaan armeijan palve-
luksessa. Kuninkaan täytyi 
viettää useita kuukausia 
vuodessa Kyushun saarella 
ja hänen täytyi myös ottaa 
palvelusväkeä mukaansa. 

Näillä vierailuilla Matsu-
mura har-joitteli Jigen-
ryu-miekkatyyliä, joka oli 
Kyushun Satsuma-klaanin 
päätyyli. 

Matsumura lähetet-
tiin matkalle Pekingiin 
1840-luvun aikana. Tällä 
matkalla hänellä oli mah-
dollisuus harjoitella usei-
ta eri taistelulajeja. Mat-
sumuran taidot tekivät 
vaikutuksen kiinalaisiin, 
erityisesti hänen miekka-
taitonsa. Matsumuran oli 
vaikea selvittää isännille, 
että hän oli vain keskita-
son miekkamies japanilai-
sen mittapuun mukaan, ei 
mestari. Oli ilmeistä, että 
Jigen-ryu-miekkatyyli oli 
paljon pidemmälle kehit-
tynyt taistelutaito kuin ka-
rate tai tode, joksi sitä sil-
loin kutsuttiin. Palattuaan 
Okinawalle Matsumura al-
koi systemaattisesti kehit-
tää karatea keräämällä eri 
tyylisuuntien oppeja ja se-
koittamalla niitä tyyleihin, 
joita harjoiteltiin Shurissa 

ja lähiseudulla. Näiden ta-
pahtumien seurauksena hän 
kehitti Shuri-ten eli Shorin-
ryun. 

Matsumuralla oli useita 
edustavia oppilaita, mutta 
kaksi heistä on erityisen tär-
keitä Shotokanin historias-
sa. Kummallakin oli sama 
etunimi Yasatune "Anko" 
Itosu ja Yasatune "Anko" 
Azato. Matsumura opetti 
molempia eri tavalla. Ito-
sulle hän opetti alkuperäis-
tä Okinawa tode -tyyliä ja 
Azatolle tyyliä, jossa yh-
distettiin Jigen-ryu kenjut-
sua ja tode-jutsua. Tämä 
oli mahdollista, koska Aza-
to oli jo taitava miekkamies 
ennen kuin hän alkoi harjoi-
tella Matsumuran johdolla. 
Itosu 

tutustui myös Matsumu-
ran kaukaiseen sukulaiseen 
Kosaku Matsumuraan, joka 
oli Tomari-ten johtohahmo. 
Näin ollen Itosu tutustui 
myös Tomari-te-tyyliin. Tä-
män vuoksi useat Tomari-te 
katat päätyivät Shotokan-
tyyliin.

Karate kehittyi 1400-ja 
1500-luvuilla voimakkaim-
min Okinawan saariryhmäl-
lä, jonne japanilaiset valloit-
tajat määräsivät totaalisen 
aseiden kantokiellon kaikil-
le paikallisille.

Yasatune "Anko" Itosu 
(1813-1915) vaikutti ehkä 
eniten Shuri-te karaten 
kehitykseen 1800-luvun 
lopulla. Hän kehitti Pi-
nan-katat, Passai-Shon, 
Kushanku-Shon ja kolme 
Rohai-kataa. Itosun tyy-
li oli puhtaasti okinawalai-

nen; korkeat asennot ja ly-
hyet tekniikat, jotka sopivat 
hyvin lyhyelle etäisyydelle.  
Itosun opit tuottivat useita 
edustavia oppilaita, kuten 
Gichin Funakoshi, Ken-
wa Mabuni, Kentsu Yabu, 
Choshin Chibana ja Shin-
pan Gusukuma.

Yasatune "Anko" Azato 
oli ehkä tärkein vaikuttaja 
Shotokan-ryun historiassa. 
Hän oli Gichin ja Yoshitaka 
Funakoshin opettaja vaik-
ka oli selvää, että Gichin 
harjoitteli Itosun karatea. 
Tiedetään, että Azato ohja-
si Gichin Funakoshin Ito-
sun oppiin jo aikaisessa 
vaiheessa. Tämä siksi, että 
Gichin Funakoshilla oli 
jo nuorena nivelvaurioita, 
jotka rajoittivat hänen not-
keuttaan ja nivelliikkuvuut-
taan. Azato onnekseen kuu-
lui Okinawan ylimystöön 
ja saattoi näin omistaa elä-
mänsä taistelutaidoille - ka-
ratelle ja kenjutsulle. Eräs 
periaate, johon Azato perin-
pohjin tutustui, oli perus-
tekniikan käyttö täysin eri 
tavalla kuin perinteisessä 
Shorin-ryussa.  Edellämai-
nittu kehitys johti niiden 
teknisten tunnusmerkkien 
syntyyn, joista Shotokan-
ryu tunnetaan - tekniikka ja 
sovellukset läheisesti liitty-
en Jigen-ryu kenjutsuun.

Eri lähteistä koonnut

Lasse Kalliokorpi

Tarina jatkuu seuraavissa nu-
meroissa.

Osa 1
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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

AK-Kivi
Hautakivet, 
kaiverrukset.

Kiviveistämöntie 39, Pori 
(02) 648 6075, 0400 533 296

www.ak-kivi.fi 

HautauspalvelutHautauspalvelut MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

Hautamuistomerkit PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Palveluksessanne Satakunnassa!

Varatuomari Kari Pessi
Palvelee kaikissa lakiasioissa.

(02) 641 0310, 040 548 6900

kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 

§

Noin 30 vuotta Reposaa-
ressa viettänyt vanhus, al-
kuaan höyrylaiva Anna, 
nykyiseltä nimeltään Jakil 
teki viimeisen matkan, kul-
jetusauton kyydissä Keski-
viikkona 18 Syyskuuta, se 
vietiin romuliikkeen pihaan 
Luotsinmäelle. Aluksesta 
tulee varasto ja hyttiosasta 
sosiaalitiloja, eli ei poltto-
leikkuriin vielä ainakaan, 
kertoi Kari Evesti.

Aluksen alkuvuodet 
epäselviä
Anna oli 1909 Varkaudes-
sa Mäntylän konepajalla 
rakennettu rautainen proo-
mu, joka sai höyrykoneen 
ja -kattilan Leppävirran 
Oravikoskella 1919. Alusta 
on pidennetty ja muutenkin 
muokattu useaan otteeseen. 
Rakennusvuosiakin on 
eri lähteissä tämän vuoksi 
useita erilaisia vaihtoehto-
ja, tämäkin yksi sellainen. 

Edellinen Jakilin (Anna) 
omistaja Olavi Jaakkola 
kertoi rakentamisvuoden 
olevan 1921, koska on ollut 
kaksi Anna nimistä alus-
ta, ja niiden tietoja on yh-
distetty. Höyrylaiva Anna 
oli alkuaan 18 metriä pit-
kä, nyt Jakil on 38 metriä 
pitkä, Leveys on aina ollut 
yli 6 metriä. Alussa aluksen 
kone oli 40 hv, konetta on 

vaihdettu, isontamalla sitä 
7-8 kertaa, höyrykoneesta 
luovuttu 1954 – 55 ja sil-
loin on asennettu diesel-
kone, koneeksi tuli Br&W 
Alpha 343 F n:o 4816. Ny-
kyään aluksessa on 368 kw 
dieselkone. 50-luvulla alus 
on ollut musta, nykyään 
pääväri on sininen.

Kotipaikka

Alkuaan Saimaalle raken-
nettu alus on pitänyt ko-
tipaikkaa Leppävirralla, 
Savonrannassa ja vuoteen 
1972 asti Lappeenrannassa. 
Vuodesta 1973 alkaen koti-
paikka on ollut Korppoo ja 
1982 alkaen Pori.

Alkuaikoina omistajana 
oli Vuokalan Saha Oy Sa-
vonrannalta, päällikkönä 
on toiminut mm. legendaa-
rinen Aarne "Arkko" Behm 
joskus Vuokalan sahan ai-
koihin. Myöhemmin vuo-
desta 1958 lähtien, aina 
vuoteen 1972 asti omistaja 
on ollut Veljekset Issakai-
nen Oy Lappeenrannasta. 
Saimaalla kuljetettavaa oli 
paljon, mm. puutavaraa ja 
sementtiä Lappeenrannasta 
Kuopioon -50 luvun lopus-
sa. Alus muutettiin poltto-
aine kuljetuksiin sopivak-
si vuonna 1969, jolloin 
myös polttoainetta kuljetet-
tiin. Anna muutti Saimaal-

ta Korppooseen 1973 ja 
aluksen omistajaksi tuli Oy 
Nordtank Ab, aina vuoteen 
1979 asti. Liikemies Juha-
ni Lahtinen, yhdessä Tuula 
Lahtisen kanssa omisti ko. 
laivan, joka oli muutettu 
Abigail nimiseksi. Omis-
tajana oli myös Abigail 
Rederi Oy niminen yhtiö 
yhden vuoden, Yrityksen 
henkilöstö, öljyä kuljetta-
essaan, ajoi karille aluksel-
la hämärissä oloissa Turun 
saaristossa, aluksen potkuri 
korjattiin Porissa myöhem-
min.

Poriin 

Pakkohuutokaupassa omis-
tajaksi tuli vuonna 1982 
Olavi Jaakkola, yhdessä 
yhtiökavereiden kanssa. 
Hän kertoi heidän yrityk-
sen Jakil Oy:n kuljettaneen 

Jakil aluksella öljyä Turun 
Pansiosta Ahvenanmaalle 
1-2 vuotta. 

Vuodesta 1984 lähtien 
alus on ollut Reposaares-
sa, alusta käytettiin polt-
toainevarastona jonkun ai-
kaa siellä ollessaan, mutta 
sen jälkeen se on ollut il-
kivallan kohteena. Alusta 
on kolhittu neljä eri kertaa 
satamassa ollessaan, aino-
astaan yksi kerta on ilmoi-
tettu hänelle asiasta. Kolme 
muuta alukseen kohdistu-
vaa kolhimisasiaa ovat jää-
neet selvittämättä, vaikka 
on käyty oikeuttakin monta 
kertaa ja todisteita on löy-
tynyt, viimeinen tapaus oli 
hovioikeudessa 1995. Sa-
tamamaksut aluksesta hän 
on hoitanut Porin Kaupun-
gille.

J Virtanen

Viimeinen matka, 
höyryalus Anna/säiliöalus Jakil

Jartin Jurinat

Väärä aika iltalypsylle
”Kyll lehmätki tietä, milloo 
lypsy aik o”

Herolan veljekset juhli-
vat yhdistetyssä
”Kotima juttui, varmast 
joskus ulkomaillaki”

Kerrostalossa asuva pa-
riskunta teki kissalle 
oman hissin
”Aikoihi o elett, kosk kissa 
teke itelles hiss”

Yrittäjä leikkaa nyt lo-
mistaan - näin voit piris-
tää häntä
”Ne o leikatt jo aikoihi, 
kossukänni viikoloppu, se 
riittä”

Liian monelle lyödään 
nyt lappu kouraan
”Ei hyvält näyt, jottai pi-
täis tehd”

Kysely: Latvian kansa ei 
haluaisi euroa
”Kyll oikees ovat, kuulleet 
paha muualt”

Nahkiaista on noussut 
nihkeästi
”Taita vaa harhail joes ran-
toi myöte”

Kumihevonen opettaa 
Stadin palomiehet ta-
voille
”Olis varma pumpattava 
barpara oll mielenkiinto-
semp”

Karjalanpiirakkaa vai 

mädätettyä haita?
”No tietyst karjalapiirakk”

Eksä saa suomalaiset 
pettämään
”Kyll saa, Elopki sai”

Lippalakki ehkäisee syr-
jäytymistä
”Paremp otta pipo pois 
pääst”

Vauva osaa auttaa hoita-
jaansa
”Työvoim ongelm ratkaist”

Katainen ennustaa lisää 
leikkauksia
”Eiks ne jo riit, hallitukse 
vaiht päivä tuloss”

Etätyöhön tarvitaan pe-
lisäännöt
”Helpp jutt, pyssy vaa ko-
ton, ei tarvi lähte duuni”

Johanna tylytti: Kaikki 
miehet pettää
”Tasaarvo nimis, fi ft-fi ft”

SAK: Työttömien työvel-
voite on ongelmallinen
”No niitte mielest o ain on-
gelm”

Anu neuvoi muita asuk-
kaita: Valehdelkaa leh-
distölle aina!
”Valheel ei oo pitkä jäljet, 
Anu valehtel”

Putka töhrittiin puna-
juurella
”Mikse töhritt punaviinill”

Jakil vielä Reposaaren satamassa.
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Sinun
paikkasi?
Vain 25€/kk

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

Lämpö ja Vesi Kankeri Oy
Pellettipolttimet ja pelletin 
myynti, Lv-alan huollot, 
asennukset ja tarvikkeet
Kankerintie 89, NAKKILA 
p. 0400 598 950 ja 0400 965 377

Raken ajan palsta

PUHALLUSVILLAN 
MYYNTIÄ- JA
ASENNUSTYÖTÄ 
Kaikkea rakennusurakoin-
tia, myös tuntityönä!
T:MI JURI HEIN, Nakkila
Puh: 050-5719408

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

Puh. 0400-504549 
Kosteantilan työt ja asunto-
remontit Satakunnan alueella

T:mi RT LAMMI 
Nakkila p. 050-5536612
- Maansiirtoa  - Kaivuut
- Murskeet ja hiekat ajettuna

Ammattimies säästää kustannuksissa!

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

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

vesieristys-
sertifikaatti

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

rami.salo@netti.fi 

Porin parveke- 
ja terassilasitus

Asennuspalvelu Jukka Halme
p. 0400 324 857

RemonttipalveluRemonttipalvelu

R. Rantala KyR. Rantala Ky
SISÄ- JA ULKOREMONTIT

AITOJEN TEOT YM.
045 848 3882045 848 3882

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

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

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus-  
ja remonttityöt

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

y
 020 447 64 0 

020 447 64 0

Heräsin aamulla herätys-
kellon soittoon. Tänään oli 
se aamu, jota olin odotta-
nut kauan. Edessä olisi ve-
nematka Säppiin, sillä olin 
menossa tutustumaan tuo-
hon Selkämeren majakkaa, 
joka kohta on vilkkunut jo 
140 vuotta. Oli siis kansain-
välinen majakkapäivä, jota 
vietettiin Selkämeren kol-
mella majakalla, Säpissä, 
Kylmäpihlajalla ja Isokaris-
sa. Tällä kertaa olin ilmoit-
tautunut ajoissa matkalle 
mukaan, viime vuonna olin 
mattimyöhäisten joukossa 

enkä mahtunut veneeseen. 
Tänä vuonna järjestettäisiin 
kolme venematkaa majakal-
le, kovan kysynnän vuoksi 
kaikki olivat täyttyneet en-
nätysajassa. Päivän järjes-
telyistä vastasivat Suomen 
Majakkaseura, Säppi 2000 
ry ja Metsähallitus.

Sateinen sää 
aamusta alkaen
Aamun sää oli pilvinen ja 
vaikka kuinka olin seurannut 
säätiedotusta, ei säähän ollut 
muutoksia tiedossa. Sadetta 

olisi siis odotettavissa aamu-
päivän aikana. Ajellessani 
Porissa kohti Kuuminaisten 
niemeä, tuli ensimmäiset 
sadepisarat auton tuulila-
siin ennen kuin ehdin edes 
perille, ennen aamukym-
mentä.  Kuuminaisissa mi-
nua tervehti kalastaja Tom-
mi samalla tiedustellen että 
onhan minulla sadevaatteet 
mukana. Näyttäisi siltä, ettei 
päästäisi rannasta pidemmäl-
le ennen aamupäivän ensim-
mäistä sadetta. Sadevaatteet 
olin muistanut kyllä ottaa 
mukaan, aamun tohinassa 

olin kuitenkin unohtanut 
kyypakkauksen matkatava-
roistani. Veneilyä harrastava 
työkaverini oli maininnut, 
että saarella on runsaasti 
käärmeitä, joten kyypakkaus 
olisi suotava. Toivottavasti 
pakkaus olisi jollakin mat-
kassa mukana.

Ensi kertaa 
kalastajan paatissa
Ryhmämme oli koossa hy-
vissä ajoin ja pääsisimme 
matkaan jopa etuajassa. Joi-
tain peruutuksia oli tullut, 

Säpin majakka on vilkkunut jo 
140 vuoden ajan

sateisella säällä oli ollut vai-
kutusta.  Sitten vain sade-
vaatteet päälle, nousu kalas-
tajan veneeseen ja matkaan 
kohti Säppiä. Sateen ohella 
myös merenkäynti oli koh-
talainen heittäen silloin täl-
löin vettä niskaan. Puolen 
tunnin kuluttua saavuimme 
Säppiin, jossa meidät toi-
votti laiturilla tervetulleeksi 
Metsähallituksen edustaja. 
Hän tulisi toimimaan op-
paanamme saarella.

Oppaamme johdolla läh-
dimme kohti majakan pi-
hapiiriä, jossa ryhmämme 
jakautui kahtia. Osa halu-
si mennä suoraan tutustu-
maan majakkaan, osaa taas 
kiinnosti opastettu kierros 
lähimetsässä ja rantakalli-
oilla. Majakan pihapiirissä 
oli kaksi asuinrakennusta. 
Majakkamestarin ja van-
hemman majakanvartijan 
talo on vuokrattu tätä nykyä 
yksityishenkilöille.  Kah-
den nuoremman majakan-
vartijan taloa puolestaan pi-
tää nyt tukikohtanaan Porin 
Lintutieteellinen yhdistys.  

Mufl oneista ei 
silmäystäkään
Kävellessämme kohti ran-
takallioita ohitimme karjan 
laidunmaana olleen niityn, 
jonka kiviaidasta oli rippeet 
jäljellä.  Rannassa näimme 
1871 rakennetun luotsitu-
van, joka on nykyään pitää 
tukikohtanaan mufl oneiden 
hoidosta vastaava Reposaa-
ren metsästysseura. Mufl o-
nilammasrotu on peräisin 
Välimeren alueelta ja se 
tuotiin saarelle 1949.  Ran-
takallioilta matkamme jat-
kui metsikön kautta takaisin 
majakalle, johon pääsimme 
lopuksi tutustumaan. Säpin 
majakka otettiin käyttöön 
22.9.1873. A.H. Dahlströ-
min suunnittelema majak-
ka rakennettiin yhden kesän 
aikana graniittijalustalle, 
jonka päälle kohosi kaksi-
osainen tiilitorni, joka kal-
kittiin valkoiseksi. 140 as-
kelmaa kavuttavana ja 
olimme 28-metrisen tornin 
huipulla.  Tornin huipulle 

hankittiin Fresnelin järjes-
telmän mukainen linssistö. 
Sen punnusmekanismilla 
varustettu valolaitteisto toi-
mi ensin naurisöljyllä, sit-
ten petrolilla. Suurimmat 
ulkoiset muutokset majakka 
koki 1936, jolloin se käärit-
tiin vahvaan betonikuoreen, 
koska sen vanha tiiliseinä 
oli alkanut rakoilla. Seu-
raava suuri mullistus tapah-
tui 1962, jolloin majakka 
automatisoitiin ja majakan 
henkilökunta jätti lopulli-
sesti saaren.  Tänä päivänä 
majakkaa hoitaa Liikenne-
virasto yhteistyössä Säppi 
2000 ry:n kanssa. Majakka 
on lähes huoltovapaa, mutta 
saaressa käydään säännöl-
lisesti varmistamassa, että 
kaikki on kunnissa.

Ylämaankarjaa 
pihapiirissä
Majakan tutustumisen jäl-
keen oli loppupäivä varattu 
omien eväiden nauttimiseen 
ja vaatteiden kuivattami-
seen grillikatoksessa. Viri-
timme tulen grillikatokseen 
ja nautimme kamiinan läm-
möstä. Sade sen kuin jatkui 
vain, nyt se tuli osin jo aivan 
vaakasuoraan kasvoja vas-
ten.  Nuoremman majakan-
vartijan talon takana oleval-
la niityllä laidunsi muutama 
yksilö ylämaan karjaa.

Kävellessämme kohti ve-
nesatamaa oli sade tauon-
nut. Aurinkokin pilkisti 
esiin lähtiessämme paluu-
matkalle kohti Kuuminais-
ten niemeä. Tuuli oli sen 
sijaan hieman yltynyt aa-
musta, joten keinuntaa oli 
aalloilla odotettavissa pa-
luumatkallakin. Kuumi-
naisten rannassa kiitimme 
Tommia ja siirryimme au-
toillemme. Tommi puoles-
taan käänsi veneensä nokan 
takaisin kohti Säppiä hake-
maan seuraavaa ryhmää.

Säpinkävijä

Lähde: Kansainvälinen ma-
jakkapäivä ja Metsähallitus.
Valokuvat yksityisestä kuvako-
koelmasta

Ylämaankarja laidunsi majakan pihapiirissä, mutta 
mufl oneista emme nähneet vilaustakaan.



KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Veneiden kuljetus,
säilytys ja huolto.

T:mi Ari Virtanen
Luvia, puh. 0400 597 731

www.arivirtanen.fi 

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

PORIN KUTOMAKONE KY

Parasta ompeluun
UUSI 300-SARJA

Muste 
vähissä?

Tule täyttämään muste- ja 
laserpatruunasi ja säästä 
luontoa ja kukkaroa!
Liisankatu 8, 28100 Pori, puh. 0400 592 000

TASORAKENNE OY

Puh. 0400 857 600

 Uudisrakentaminen
 Kattotyöt, ilmainen arviointi!
 Korjaustyöt
 Sauna- ja kylpyhuoneremontit
 Laatoitustyöt ja kosteusmittaukset

OSALLISTU 3-VUOTIS ARVONTAAMMEOSALLISTU 3-VUOTIS ARVONTAAMME 

TULE TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄTULE TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ
VALTAVISTA VALIKOIMISTAMME!VALTAVISTA VALIKOIMISTAMME!

JOKA PÄIVÄ 10-18JOKA PÄIVÄ 10-18

VARAAVARAA
         MYYNTILOOSSI          MYYNTILOOSSI 14,-14,-  

7 PÄIVÄÄ7 PÄIVÄÄ

*HÄLYTTIMET SISÄLTYVÄT HINTAAN**HÄLYTTIMET SISÄLTYVÄT HINTAAN*

NURMIKOLLA ILMAINENNURMIKOLLA ILMAINEN
ULKOMYYNTIALUEULKOMYYNTIALUE

LA-SU 10-18LA-SU 10-18

PIHAKAHVIO LA-SU 10-17PIHAKAHVIO LA-SU 10-17

KAIKKI KEKSIT KAIKKI KEKSIT 1,-1,- PKT PKT
SATAKUNNAN HALVIN KEKSIHYLLYSATAKUNNAN HALVIN KEKSIHYLLY

MARABOU ISOTMARABOU ISOT
    SUKLAALEVYT 3 KPL     SUKLAALEVYT 3 KPL 5,-5,-

I T S E P A L V E L U K I R P P U T O R II T S E P A L V E L U K I R P P U T O R I

FRIITALAN LÖYTÖTORIFRIITALAN LÖYTÖTORI
UUSITIE 1, PUH 041 781 7170UUSITIE 1, PUH 041 781 7170

AVOINNA  AINAAVOINNA  AINA

10–1810–18
MYÖS  SUNNUNTAISINMYÖS  SUNNUNTAISIN

PIKAHUOLTO WENTJÄRVI
Pyykkialhonkatu 7, HARJAVALTA

  KATSASTUSHUOLLOT
  RUOSTEKORJAUKSET
  ÖLJYNVAIHDOT
  RENKAANVAIHDOT

Palvelemme arkisin ja 
viikonloppuisin klo 8-20 040 535 0784040 535 0784

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

50€50€

MAHTAVIA TARJOUKSIA!

MAHTAVIA TARJOUKSIA!UPEITA TUOTTEITA!

UPEITA TUOTTEITA!TULE MYYMÄLÄÄN
TULE MYYMÄLÄÄNKATSOMAAN!

5€

10€10€20€20€

30€

40€40€

5€5€

0€0€

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

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

stosi 

tulee – älä anna 
kylmän yllättää!
Moottorilämmittimien toiminnan 
testaus VELOITUKSETTA
loppuvuoden ajan.

Talvi 

Uutena 
palveluna
TUULILASIN 
VAIHDOT!

Määräaikais-
huollot
takuusta 
tinkimättä!

Maalaus-AMI Oy

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

Kaikki kodin
maalaus ja remonttityöt.

Lue netissä: www.best1.fi


