
www.hyundai.fi  |  TERVETULOA LAADUKKAIDEN AUTOJEN MAAILMAAN!

TALVIPAKETTI 199 €
Osta i30 nyt, saat talvirenkaat +
lohkolämmittimen + tavaratilan 
kaukalomaton erikoishintaan.

Arvo yli 1.300 euroa.

KOE HYUNDAI SUOSIKKIMALLI

i30 WAGON MALLISTO ALKAEN 18.795,86 €  
i30 Wagon 1.4 Classic autoveroton hinta 14.950,00 € + arvioitu autovero 3.845,86 €  
=  18.795,86 € + tk 600 €  = 19.395,86 €.  Malliston CO2-päästöt 110-162 g/km. 
Kulutus 4,2-6,9 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein. 
Etu uusiin tilauksiin voimassa 15.10.2011 saakka. Ei voi yhdistää muihin etuihin.

Hyundai on laadukkain automerkki. Suuri saksalaisen AUTO BILDIN laatututkimus sen vahvisti. Ei siis ihme, että i30 on löytänyt 

tiensä suomalaisten suosikiksi. Manuaalivaihteisen Blue Drive™ -malliston edistyksellinen ISG-tekniikka vähentää turhaa 

joutokäyntiä, polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä.  Valitse bensa tai diesel, automaatti tai manuaali – vakiovarusteena on aina 

viiden vuoden takuu ilman kilometrirajaa, tieturva ja kuntotarkastukset. Tervetuloa kokemaan se itse.

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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Myynti lentoon! Ilmoitus alkaen 50 euroa! Lehteä voi lukea netissä: www.turist.fi /bestseller
Jakelu: Nakkila-Harjavalta-Kokemäki-Ulvila-Kiukainen YHTEENSÄ  n. 18 000 TALOUTEEN
Pyydä tarjous tai mediakortti: 0500 597 259 tai bestsellermainos@gmail.com

Korjuuntie 17-19, 28360 Pori, p. (02) 529 9950

Palvelemme ma-pe 8.30-16.30

Nyt kannattaa katsastaa
Henkilö- ja pakettiauton
määräaikaiskatsastus 46 €
+ päästömittaus

alk. 46€

Kino Huovi
Elokuvateatteri

HARJAVALTA
Ohjelmisto osoitteessa:
WWW.SEKK.FI

Tiedustelut: Matti Hautala
Puh: 0400-598338

Ohjelma
Keskiviikko 12.10. klo 19 
Kirkkokonseertti Nakkilan Kirkossa
Heini Dahlroos, laulu ja 
Nakkilan Seudun Harmonikat
Ohjelma 10 euroa

Lauantai 15.10. klo 11
Harmonikkakilpailu Nakkilan Liikuntahallilla

Lauantai 15.10. klo 20
Tanssit Ulvilan nuorisoseurantalolla
Vesa Formusen tanssiyhtye
Liput 10 euroa, sis. kahvi

Sunnuntaina 16.10. klo 15
Pääkonsertti Nakkilan Liikuntahallilla
Pääesiintyjänä Jaska Mäkynen
Kultaisen Harmonikan fi nalisti Timo Hautamäki, 
Suomen Pelimannimestari Ella Elomäki, 
Nakkilan Seudun Harmonikat
Juontajana Seppo Soittila
Liput aikuiset 15 euroa / lapset 5 euroa

17. HARMONIKKAVIIKKO 10.-16-10-2011

Lippuja ennakkoon:
Harjavallan Mattola
Parturiliike Raili Lähteenmäki, Nakkila

www.nakkilanseudunharmonikat.fi

Pääkonsertti 16.10.2011 klo 15
Nakkilan Liikuntahallilla

Korjuuntie 17-19, Herralahti, Pori
AV. ARK. 9-18, LA 10-14
www.autotalopelttari.fi 
Juhani Paloviita 044 560 1267
Markus Koivisto 044 560 1268

Pekka Tuunainen 044 560 1269
Riikka Laaksonen 044 560 1274

Huolto 044 560 1277
Varaosat 044 560 1276

MONIMERKKITALO
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Painos: n. 18 000 kpl

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

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

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

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

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

Painopaikka:
Allatum Oy

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

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

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

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

Kiukaisissa jakelu seuraavana vii-
konloppuna!

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Kulttuuriministeri Kulttuuriministeri 
NakkilassaNakkilassa

Ministeri Paavo Arhinmäki vie-
raili Villilän studioilla 2.10. 
Nakkilan kunnan ja entisen Sa-
takunnan Käsi- ja Taideteolli-
suus oppilaitoksen, nykyisen 
Sataedun avainhenkilöt Kale-
vi Virenin, Riitta Vahteriston ja 
Matti Isokallion johdolla olivat 
vastaanottamassa häntä.

Kunnanhallituksen puheen-
johtaja Harri Aalto toivotti vie-
raan tervetulleeksi Nakkilaan.

Nopean vierailun aikana hä-
nelle esiteltiin Villilän studioi-
den ja Taideteollisuus oppilai-
toksen toimintaa. 

Studioiden tuotantopäällikkö 
Timo Savunen näytti tuotantoa 
vuosien varrelta mini-teatterissa 
ja toi esille huolestumisensa elo-
kuvien tuottamisen avustamisen 
elokuvasäätiön määrärahoilla 
Suomen ulkopuolella. Myös elo-

kuvatuottaja Timo Koivusalo oli 
paikalla, ja kehui elokuvan teon 
olosuhteita Nakkilassa hyviksi. 

Kunnanjohtaja Kalevi Viren 
mainitsi yritysilmapiirin vil-
kastuvan lähialueilla, kun tuo-
tannot ovat päällä. Ministerille 
näytettiin uutta teräväpiirtoku-
vaustekniikkaa, jota käytetään 
koulun opetuksessa. Esille tuli 
tärkeänä pointtina elokuvien ja 
muiden alaan sopivien tuotanto-
jen tekeminen Nakkilassa, koska 
se tukee paljon oppilaitoksen eri 
alojen opetusta. Esille tuli myös 
oppilaitoksen oppilaspaikat, ett-
eivät ne vähenisi.

Kahvitilaisuuden jälkeen kult-
tuuriministerillä oli kiire Helsin-
kiin.

J Virtanen

Edessä kunnanjohtaja Kalevi Viren, ministeri Arhinmäki ja  Harri Aalto. 
Taustalla mm. Timo Koivusalo ja kansanedustaja Jari Myllykoski.

Vasemmalta Nakkilan kunnan johtoa:  Harri Aalto, Martti Pöysti, Keijo 
Mäkilä ja Riitta Laakkonen. Oikealla ministeri Paavo Arhinmäki.

TAPAHTUMIA

Euroopan pankkituet riittää

HARJAVALTA

Kuparikiekko
KuKin edustusjoukkue pelaa 
Puustelliareenalla Harjavallas-
sa. Ke 12.10. klo 19.45 KuKi-
KK-V, La 22.10. klo 16.30 
KuKi -Eurajoen Lätkä, La 
29.10. klo 16.30 KuKi -Län-
nen Kiekko (Säkylä)

KOKEMÄKI

Kuvataidetta-näyttely
26.9.-14.10.2011 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Päivikki 
Reinamon näyttely. Lisätiedot: 
040 488 6176.

Parisuhdeilta
15.10.2011 klo 18 Kokemä-
en seurakuntakeskus. Mukana 
perheneuvoja Saara Kinnunen.

Joen vuosi -näyttely
17.10.-4.11.2011 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Kokemä-
keläisen Ritva Alhon valokuva-
näyttely. 

Tulkkilalle tulevaisuus
19.10.2011 klo 17 Kokemäen 
vanha Yhteiskoulu. Mitä Tulk-
kilassa on hyvää ja säilyttämi-
sen arvoista?

Yleinen piispantarkastus 
ja messu
23.10.2011 klo 10 Kokemäen 

kirkko. Tuore hiippakuntam-
me piispa saapuu Kokemäelle. 
Tule mukaan piispaa tarkaste-
lemaan.

Kauneusilta naisille
23.10.2011 klo 16 Kokemäen 
vanha Yhteiskoulu. Muotinäytös, 
sisustusideoita, ihonhoitovinkke-
jä, silmälasitrendejä sekä hius- ja 
meikkityylit. Tarjoilua. Ennak-
koilm. 050 559 9759 / Tiina

NAKKILA

Harmonikkaviikko 10.10.-
16.10.
Kirkkokonsertti ke 12.10. 
klo 19. Nakkilan kirkko. Heini 
Dahlroos sekä Nakkilan Seudun 
Harmonikat. Ohjelma 10 e.
Nuorten Harmonikkakilpai-
lu la 15.10. klo 11. Nakkilan 
Liikuntahalli. Tanssit la 15.10. 
klo 20. Ulvilan nuorisoseuran-
talo. Vesa Formusen tanssior-
kesteri solistina Veijo Haavisto. 
Liput 10 e sis. kahvi. Pääkon-
sertti su 16.10. klo 15. Nak-
kilan Liikuntahalli. Jaska Mä-
kynen, Timo Hautamäki sekä 
Nakkilan Seudun Harmonikat. 
Konsertin juontaa Seppo Soitti-
la. Aikuiset 15 e / Lapset 5 e.

Lähetyslounas
16.10.2011 klo 11. Seurakunta-
koti, Nakkila. Myynnissä myös 
arpoja, päävoittona täytekakku.

Katselin tuossa muutamia ilto-
ja takaisin televisiota. Yksi van-
hempi professori mies kertoi 
Suomen menettäneen jo pää-
töksillään 14 miljardia euroa 
Kreikan probleemiin. Hän ker-
toi yhden lainaosan olevan riit-
tävän kokeiluun, ei pankitkaan 
lainaa sinulle rahaa lisää, jos et 
hoida lyhennyksiä ja korkoja.

No meni tunti, kun toimitta-
ja haastatteli ministeri Urpilaista 
ja hän kertoi lainatakuiden ole-
van hyvät Suomelle. Kun hän 
ilmoitti Kreikan pankkien hoi-
tavan 880 miljoonan 30 vuo-
dessa, hän ei edes ymmärtänyt, 
kun toimittaja kertoi Euroopan 
johtajien nauraneen suomalai-
sille, kun saivat niin hyvät ta-
kuut. Samalla rouva ministeri 
kehui hyvää toimintaansa, kun 
joka tunnilta on tullut Suomel-
le yksi miljoona euroa. En tiedä 
kenen laskuopin mukaan se on 
laskettu? 

Se tuli selväksi, Jutta oli hoi-
tamassa suomalaisten antamien 
rahojen lainatakuiden neuvot-
teluja 880 tuntia, no löytyi-
hän sitä laskupäätä. Tämä so-
pimuksen sorvaaminen oli vielä 
annettu englantilaiselle asian-

ajotoimistolle, varmaan hekin 
hykertelivät oikein kunnolla. 
Tuli siinä mietittyä sanontaa, 
”mikä v…u noita suomalaisia 
poliitikkoja oikein vaivaa, kun 
ne ei ymmärrä mitään”.

Onnetonta 
Paavo Väyrysen mielestä Suo-
men itselleen sorvaama ja EU:
ssa hyväksytty Kreikan laino-
jen takuuratkaisu on onneton 
esimerkki valtion taloudenhoi-
dosta. Joutuu kysymään, että 
kannattaako sellaista takuuta 
edes ottaa. Se tulee kalliiksi ja 
sen hyöty on kerrassaan kyseen-
alainen, hän sanoo. Euroopan 
rahaliittoon lähtemistä Väyry-
nen pitää muutenkin Suomelta 
isona virheenä. Hän haluaisi irti 
eurosta. 

Suomen pankista on jo lähe-
tetty muutama miljardi Euroo-
pan pankkiin, ja taas on alettu 
kysyä lisää kansallista pankki-
tukea, saa nähdä mitä tuleman 
pitää.

Kyllä ministerillä olisi työtä 
Suomessakin, taik sit ei, minis-
terilläkin voisi olla aivot.

J Virtanen

Ministerin aivot?

Suomessa on tavattu noin 100 
kalalajia. Kala on ollut mer-
kittävässä asemassa meidän 
ruokalautas”mallissa” koko ih-
mislajin olemassa olon ajan. Sil-
ti olemme kalalajien suojelussa 
ja kantojen säilymisessä epäon-
nistuneet. Kalojen elinympäris-
tön tilaan on herätty valitetta-
van myöhään. 

Kalastuslain uudistuksen ta-
voitteena tulee olla kalakan-
tojen turvaaminen, niin täällä 
Suomessa kuin muualla maail-
massa. Omaan napaan tuijot-
taminen ei auta, kun ongelma 
on globaalinen, jostain silti pi-
tää aloittaa. Ylikalastus on ylei-
sin ongelma. 90 % valtamerten 
suurikokoisista saaliskalalajeis-
ta on kalastettu lähes loppuun. 
Useat taloudellisesti merkittävät 
kalapopulaatiot ovat heikenty-
neet tasolle, jossa niiden tule-
vaisuus on vakavasti uhattuna. 

Suomessa pirstoutunut ve-
sialueiden omistus estää yh-
tenäisen ja järkiperäisen kala-
kantojen hoidon ja kalastuksen 
järjestämisen. Osakunnista tu-
lisikin siirtyä kalastusalueisiin, 
joista on muodostettava riit-
tävän suuria, vesialuekokonai-
suudet kattavia alueita, joilla on 
pieniä kalastusalueita paremmat 
taloudelliset edellytykset viedä 
kalastusta eteenpäin. Kyseis-
ten alueiden toimintaa yhteis-
toimintajärjestöinä kehitetään 
niin, että vapaa-ajankalastajat 
ja ammattikalastajat ovat edus-
tettuina kalastusalueiden halli-
tuksissa.

Hallitus on sitoutunut edis-
tämään kotimaisen kaupallises-

ti pyydetyn kalan kulutuksen 
kasvua. Omien kalojen kulu-
tuksen kasvu on myös eettises-
ti järkevää. Monien omien ka-
lojemme kannat ovat hyvässä 
kunnossa ja niitä tulisi suosia, 
toisin kuin esimerkiksi Puna-
ahvenen, enemmän särkeä siinä 
on järkeä. 

Luonnonlohen suojeleminen 
ja luonnonlohi- ja taimenkan-
tojen elinvoimaisuuden tur-
vaaminen on tärkeää. Vaellus-
kalojen luontainen elinkierto 
mahdollistetaan vesistöissäm-
me kalateiden rakentamisella, 
poikastuotantoalueilla ja sään-
nöstelyn kehittämisellä. Uhan-
alaisten kalakantojen pyyn-
ti tulisi kieltää, kunnes lajien 
kannat ovat kestävällä tasolla.
Kalastuslupajärjestelmämme ei 
vastaa enää kalastajien tarpeita. 
Järjestelmää tulee yksinkertais-
taa pitämällä nykyinen järjestel-
mä uuden pohjana. Varsinkin 
harrastajakalastajien oikeuksia 
tulee kehittää, jos haluamme 
kalastusperinteen siirtyvän su-
kupolvelta toiselle. 

Kalastus voisi olla yksi turis-
mi valtti myös Satakunnassa, 
vaikka emme mikään lappi ole-
kaan. Satakunnan läpi virtaava 
Kokemäenjoki on liian huonos-
ti hyödynnetty kotipesä. 

Jos haluamme jatkossakin 
syödä loimulohta, pitää toimia 
nyt, kun vielä on aikaa. Aute-
taan Ahtia pitämään vetemme 
elinvoimaisina ja kalakantam-
me runsaina.

Jari Myllykoski
Kansanedustaja (Vas.)

Kansanedustajan kynästä:

Hauki on kala
mutta lohi on kuningas

Kaksi miestä on kuollut mökin 
tulipalossa Sallan Leusjärvellä 
maanantain vastaisena yönä. 
Palossa kuolivat 47- ja 60-vuo-
tiaat nakkilalaiset miehet. Po-
liisin mukaan paloon ei liity 
rikosta. 

Pelastuslaitoksen yksiköiden 
saavuttua paikalle savusukelta-
jat tekivät voimakkaasti savua-

vaan ja palavaan mökkiin ryn-
näkön ja löysivät sisältä kaksi 
kuollutta miestä. Lapin polii-
silaitos tutkii palon syttymis-
syytä. 

Lähde: YLE Lappi, 11.10.2011

Bestselle-lehden toimitus ottaa 
osaa omaisten suruun.

Kaksi kuoli 
tulipalossa Sallassa Postilaatikkojen taustaelementti

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

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

Painekyllästetyn taustaelementin hinta sisältää maahan 
lyötävät metallijalat. Nupit 10  €/kpl. 

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

Postilaatikko Posteri
Rosteria, 31x15x38/44cm.
Lukollinen.                  kpl69,-69,-69,-
Postilaatikko, metallia, 
Värit: vihreä, punainen tai 
valkoinen, 31x15x38/44cm. 
Lukollinen.                  kpl34,-34,-34,-

Valkoinen          Rosteri

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

Viikkolaatikko. Lukollinen.

SyysALE
SyysALE

3030 %
pois tausta
pois tausta-

elementtien
elementtien

hinnoista!
hinnoista!

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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Hiirijärven Koulutie 71 
29200 HARJAVALTA 
Gsm. 040 535 0784 

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

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

Marski, 2009 Tuuruhovi, 2004

MEILTÄ LÖYTYY
Kaikenlaiset elektroniikka- ja kodinkoneet,
huonekalut, astiat ja muut kodintarvikkeet

Vastaanotto ja varaosamyynti 
Toimenkatu 4, Kankaanpää

Puh. (02) 572 1525

Myymälä 
Torikatu 13, Kankaanpää

Puh. (02) 572 1525

Kierrätyskeskus palvelee myös
Siikaisissa, Kankaanpääntie 1

Puh. (02) 572 1844
Karviassa, Tehtaantie 3

puh. (02) 572 1843

Kaikki toimipaikat ovat avoinna
arkisin klo 9-17, la-su suljettu

KANKAANPÄÄN TEKEVÄT RY

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

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

Liivi

Housut

29,9529,95

16,9516,95

29,9529,95

16,9516,95

Avoinna: ti-pe 10-17, la 9-13
Maanantaina Virpillä on vapaapäivä!

Upeita syysuutuus-Upeita syysuutuus-
alusasuja!alusasuja!

Upeita syysuutuus-Upeita syysuutuus-
alusasuja!alusasuja!

Värejä, kokoja ja malleja 

löytyy joka makuun!

TervetuloaTervetuloa

hyville liivikaupoille
hyville liivikaupoille

toivottaatoivottaa
VirpiVirpi

Tervetuloa

hyville liivikaupoille

toivottaa
VirpiGreenhouse vaate-esittelijä

paikalla la 15.10 klo 9-13!

5050€€
JUHLA-JUHLA-
RAHAA! RAHAA! 

Bestseller-lehden numeron 14 lukijakil-
pailussa arvottiin kaikken vastanneiden 
kesken 2 kpl 50 euron juhlarahalahja-
kortteja osallistujan itse valitsemaan 
Piristä syksyä ja talvea -sivulla ilmoit-
taneeseen liikkeeseen.

Piristystä syksyn ja 
talven juhliin voittivat:
Saila Björkman, joka käyttää lahjakorttinsa Kok-
kikaksikossa Ulvilassa ja Eeva-Liisa Paavola, 
joka valitsi Askarteluliike Vitriinin Porista.
Kiitokseksi runsaasta osanotosta arvoimme vielä 
kolmannen lahjakortin, jonka voitti Aila Raunio. 
Hän käyttää lahjarahansa Kukka-Ulvilassa.
Bestseller-lehti kiittää kaikkia osallistuneita 
ja onnittelee voittajia!

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

Postilaatikot pystyyn,TALVI TULEE!
Postinjakajilla on normaalipituiset kädet, joten kun on paljon lunta laatikon 
edessä ja jos laatikko on taaksepäin kallellaan, siihen on vaikea ylettää.

Vielä ehtii suoristaa postilaatikot ennen lumia. 
Postinjakajat kiittävät jo etukäteen!



4

Le
ik

ka
a 

ta
lte

en

AKUT AUTOIHIN alkaen
45Ah 49,5049,50€ 75Ah 79,5079,50€
60Ah 59,5059,50€ 100Ah 109,50109,50€

Satakunnan teollisuustalo, Satakunnankatu 33-35, Pori

24 tunnin24 tunnin

päivystyspäivystys
soitasoita

044 5050580
044 5050580

Työkalujen
Työkalujen

toimitusmyynti
toimitusmyynti

AVOINNA:
ark. 8-17
la 9-14

Lunta tulvillaan on raikas talvisää, 
ei liinakkommekaan nyt enää talliin jää...

Muutama viime talvi on koetel-
lut paitsi meitä ihmisiä, myös 
autoja. Kovat pakkaset ja kyl-
mänkosteat kelit laittavat ko-
ville uudet ja vanhat menope-
lit, joten valmistautuminen 

kannattaa aloittaa nyt! Autoilijan 
kannattaa muistaa, että kaikkea ei 
kannata eikä voi tehdä itse. Kään-
ny siis alan ammattilaisten puo-
leen, he hoitavat autosi talvikun-
toon. 

Tutki autosi ohjekirjasta, mitä 
suositellaan tehtäväksi talven lä-
hestyessä. Pitäisikö esim. lämmi-
tyslaitetta säätää ennen pakkasia? 

Vaihdata talvirenkaat ajoissa. 
Mikäli vanhojen renkaiden ura-
syvyys alkaa olla vähäinen, kan-
nattaa hankkia uudet renkaat. 
Muista tarkistaa tasavälein ren-
gaspaineet, sillä pakkassää saattaa 
laskea rengaspainetta. 

Tarkistuta kaikki autosi nes-
teet. Mikäli öljynvaihdosta on 
aikaa, se kannattaa teettää ennen 
pakkasia. 

Hanki autoosi kunnon lapio ja 
hyvät välineet jään poistamiseksi 
ikkunoista ja lukoista.

Ja ennen kaikkea: Muista ajaa 
turvallisesti! Hyvinkään hoidettu 
ja huollettu auto ei tee talvesta ke-
sää, joten muista ajaa turvallisesti. 
Noudata talvinopeusrajoituksia 
ja säilytä liukkaan kelin vaatimat 
turvavälit kaikissa tilanteissa.

Nauti ajosta –
Me vastaamme pidosta.

ContiIceContact™.
Brilliant Plus 

nastateknologialla.
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Miksi luottaisit teiden kunnossapitoon? Luota Conti-
nentaliin. Maailman suurimpaan talvirengasvalmista-
jaan. Lumisten ja jäisten teiden turvallisuuseksperttiin.

www.tmnet.fi
VERTAILU

TESTIVOITTAJA 17/11
“Se on varma ja vakaa ajettava kaikilla 
talvisilla keleillä.”

RENGAS-LATE OY
Pienkatu 6, Harjavalta
Avoinna ma-pe 8-17, la 9-13
Puh. (02) 674 3430, www.rengas-late.com

Puolasta lähetettiin Puolasta lähetettiin 
tietokonetietokone

Julkaisemme myös seuraavissa 
lehdissä ”Unskin” värikkäitä 
kokemuksia.

Puolassa on useita melko isoja ja 
perinteisiä maratoneja, mutta va-
litsin erään hieman pienemmän 
ja eksoottisemman. Lodz on van-
ha iso teollisuuskaupunki, joka 

ei hurmaa kauneudellaan, mut-
ta sen kohteeksi bongasin. Ka-
vereiksi sattui jo Bratislavassakin 
ollut Haaviston Jussi ja monien 
tuntema maratonguru Marjomä-

en Timppa Kauhajoelta. Timolla 
maratoneja oli tuohon aikaan va-
jaa sata, nyt tuo lukumäärä keik-
kuu lähellä kahta sataa. 

Jos Lodz on harmaa melko 
mitättömän tuntuinen kaupun-
ki, ei maratoniltakaan jäänyt mi-
tään erityistä mieleen. Juoksim-
me Timpan kanssa koko matkan 
yhdessä ja yritimme iskeä jalan-
kin yhtä aikaa maahan maaliin 
tullessa, loppuajan ollessa 3.41. 
Jonkin aikaa kotona oltuam-
me Timppa sai postia Puolasta. 
Ihmetys oli suuri kun paketista 
ilmestyi kannettava tietokone, 
jonka arvo silloin oli varmaan 
700-800 euron luokkaa. Timon 
mielestä hän sai sen parhaana 
ulkomaalaisena, olihan meille 
saatu sekunti eroa loppuaikaan, 
mutta saattaapa rouva fortunal-
lakin olla sormensa pelissä… tie-
dä häntä.

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä

Nakkilan Puhallinsoittajien 30-
vuotisjuhlat pidettiin 2. loka-
kuuta Villilä Studioilla Nakki-
lassa, yhdessä ison kuulijajoukon 
kanssa.

Alkusoiton, ”Suomalaisen 
ratsuväen marssi 30-vuotises-
sa sodassa”, jälkeen muistettiin 
ansiomerkeillä seuraavia hen-
kilöitä: Rauli Yrjänä, kultainen 
merkki, Harri Lepistö ja Petri 
Koivisto, hopeiset merkit. Ilk-
ka Kulmala luovutti ansiomer-
kit.

Markku Aro oli juhlien täh-
tiesiintyjä. Hän lauloi Puhallin-
soittajien johdolla monia kau-
niita lauluja, kuten ”Äänisen 

aallot”, joka on Georg de God-
zinskyn sävellys, ”Ollaan lä-
hekkäin”, ”Hyvännäköinen” ja 
monia muita. Osa esitetyistä nu-
meroista oli Anna-Mari Yrjänän 
sovituksia.

Nakkilan Nuoriso-orkesteri 
esiintyi 20 nuoren voimin, esit-
täen mm. ” Lucky Boy - On-
nenpoika”, orkesterin johtajana 
toimi Harri Lepistö. Nakkilan 
Puhallinsoittajat esiintyivät ka-
pellimestarinsa Rauli Yrjänän 
johdolla. Yrjänä on johtanut Pu-
hallinsoittajia 20 vuoden ajan, 
toteuttaen hyvin ja ammatti-
taitoisesti omia nuoren miehen 
haaveitaan.

Viimeisinä numeroina kuul-
tiin Nakkilan Puhallinsoittajien 
noin 30 soittajan voimalla esit-
tävän, ”Akselin ja Elinan hää-
valssin”, mikä sopi oikein hyvin 
juhlapaikan nykyhistoriaan, sekä 
Rauno Lehtisen ”Pink champag-
ne – Punaista shamppanjaa”.

Kulttuuriministeri Paavo Ar-
hinmäki juhlisti tilaisuutta pie-
nen aikaa, ollessaan vierailulla 
Nakkilassa.

Kukaan ei jäänyt kylmäksi, 
ohjelman taso ja esiintyjät olivat 
Suomen huippuja.

J Virtanen

Nakkilan Puhallinsoittajat:
30 vuotta yhtä juhlaa!

Unskin SadasUnskin Sadas
Maraton juostiinMaraton juostiin
Kiikassa 2.4.2011Kiikassa 2.4.2011

Porin Kauppahallissa on avattu 
uusi sikari- ja tupakka kauppa 
Cigarspirit. Kaupan on avannut 
mm. Porin Prismasta tuttu suu-
tarimestari, lukko- ja avainex-
pertti Reima Niemi.

Sikari- ja tupakkatuotteiden 
lisäksi kauppahallin myymäläs-

tä löytyy mm. intialaista luo-
muteetä. Tilaamalla saa mm. 
Sata-Maukas -liikelahjoja.

CIGARSPIRIT OY
Porin Kauppahalissa
Avoinna ark. 10-16 ja  la 10-14       
Tervetuloa !

IL
M

O
IT

U
SUusi myymäläUusi myymälä
kauppahalliinkauppahalliin

Yllä olevan kyltin alta 
Porin Kauppahallista 
löytyy Reima Niemen 
perustama uusi sikari- ja 
tupakkakauppa.

Ulvila-info
Eipä näy Ulvilan info kiinnos-
tavan turisteja, kun ei pääse 
lähelle, kuin menemällä verk-
koaidan läpi tai ojan pohjan 
kautta puskien.
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EURAN RENGAS Mestarintie 3, KAUTTUA 

SOITA 02 865 1164

 

TALVIRENKAAT JA VANTEET
EDULLISESTI – kysy tarjous!

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

Marko Niinivirta UlvilanAutohuolto

Sammontie 3, 28400 Ulvila, puh. (02) 538 0745
www.ulvilanautohuolto.com

ÄLÄ ANNA
TALVEN YLLÄTTÄÄ

Huollata auto talvikuntoon ajoissa!
Muista myös edullinenMuista myös edullinen

SIJAISAUTOMME vain 35,-/vrk.SIJAISAUTOMME vain 35,-/vrk.
(sis. bensiinin ja 100km ajoa)(sis. bensiinin ja 100km ajoa)

Muista myös edullinen
SIJAISAUTOMME vain 35,-/vrk.

(sis. bensiinin ja 100km ajoa)

Käytetyt autot
T:mi Markku Takala

Harjavalta, puh. 050 305 3265

 Pesut  Kiillotukset
 Vahaukset  Sisäpesut
 Hajunpoistokäsittelyt

Porin Autopesu Oy, Ojantie 8, Pori
0400 926 165, 040 911 2009, (02) 635 0290

Autojen korjaukset ja huollotAutojen korjaukset ja huollot
Autokorjaamo Seppo Karilahti
Sairaalantie 31, 29200 Harjavalta, Puhelin 044 292 7044
posti@autokorjaamokarilahti.fi 

Huollatko autoasi säännöllisesti? 

Muistitko myös korihuollon?

Älä anna ruosteen pilata autosi 
kalleinta osaa ennenaikaisesti!

Henkilö-, paketti- ja asuntoautojen 
ruosteenestokäsittelyt.

Valvottua FI-laatua

KIUKAISTEN TAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544, (02) 864 7554, 050 530 4726

NOKIAN Nordman 4

Rautatie

Pori 12km Hki

HALVALLA
TALVIRENKAAT
ASENNETTUNA

NOKIAN Hakkapeliitta 7

CONTINENTAL
Myös rengassäilytys

40€/kausi
vaihto + pesu

HUOLLA ITSE   PISTE

Ulvila
Helsingintie 412
050 532 4719
/Matti

www.huollaitse.net

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

ROMUAUTOT JA METALLIROMUT
 Noudetaan nopeasti kuorma-autolla

 Käteismaksu
 Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Soita rohkeasti ja tarjoa! Puh. 046-5848935

Älä anna pakkas-
ten yllättää vaan 
huolehdi ”liinak-
kosi” ajoissa talvi-
kuntoon!

TalviTalvi
tulee!tulee!
Oletko Oletko 

valmis?valmis?
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Kokemäen 
Komeat

Nakkilan 
Maistuvat

Luonnon
Antimet

Liikelahjoiksi aidot Liikelahjoiksi aidot 
satakuntalaiset herkut!satakuntalaiset herkut!

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

VARAA PAIKKASI nyt!
Vuosisopimusasiakkaille kaksi 

kuukautta kaupanpäälle! 
Puh. 0500 597 259

Raken ajan palsta
Sähkötyö J Salminen

Nakkila
puh. 040 7790 891

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

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

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

P. 044-9688529 Nakkila

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Turrontie 5, 27400 Kiukainen

Puhelin 0400 793 816

LVI-Martti

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

HS Saneeraus & MaalausHS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila

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

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

Suomalaisentie 5, Nakkila 
p. 0400 914 733

Rakennussaneeraukset ja uudis-
rakentamiset ammattitaidolla.

RAKENNUS
TuovilaTuovila Oy

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
puh. 040 7530869

www.rakentajatoivonen.fi

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

ÖLJYSÄILIÖHUOLTO
VELI-MATTI OJALA
Suoritan puhdistuksia, korjauksia

ja suojauksia edullisesti
ILMAN MATKAKULUJA
Puh. 040 543 3450

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

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

Kuukausihinnat rakentajanpalstalla: 
1 palsta x 30 mm: 30 euroa. 1 x 20 mm: 20 euroa. 2 x 30 mm: 55 euroa.
Kaikkiin hintoihin + alv 23%. 

VESI-, MAA- JA ILMALÄMPÖPUMPUT
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!

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

 MATOT  PEITOT  TYYNYT ym.
Pesemme myös kirjopyykkiä
KONEPESU JA LAAKAPESU

AVOINNA MA-PE 9-18 LA 9-14, myös sopimuksen mukaan

puh. 531 9303
Varjuksentie 217, Nakkila

- - - - VUOKRATAAN - - - -
Hallin päätyhuoneisto, 75 m2, Nakkilan keskusta.

Täysin remontoitu, 3h+k+s+ph.
Vuokra 650€/kk+sähkö, Vapautuu 1.11.2011

Tiedustelut ja lisätiedot puh. 0400 937 555

�����������	�	

���������

HUPIMIES
jutun vientäjä AARETTI

saatavissa pieniin yksityisjuhliin/
pikkujouluihin, juttuja ja harmonikka

musiikkia. Puhelin (02) 537 2834

Loma- ja toimintakeskus Säkylän Pyhäjärven rannalla

Lomasäkylä on myös tunnettu juhlien ja erilaisten 
tapahtumien järjestämispaikkana. 
Meillä on erinomaiset majoitus- ja ravintolapalvelut.
Lomasäkylä palvelee ympäri vuoden.

Tervetuloa virkistymään ja nauttimaan!
Lomasäkylä, Säkyläntie 275, 27800 Säkylä 
050 324 3718, info@lomasakyla.fi 

Tulevia tapahtumia
Pe 14.10. klo 21-2 Terhi Matikainen & Haavemaa
Pe 21.10. klo 21-2 Antero ja Valamo
Pe 28.10. klo 21-2 Sonja Lindén & Domino

Meiltä tilat ja ruokailutMeiltä tilat ja ruokailut
pikkujouluihinne!pikkujouluihinne!

Meiltä tilat ja ruokailut
pikkujouluihinne!

Jartin Jurinat
Otsikoista poimittua

Miksi aamulla väsyttää, 
vaikka nukut tarpeeksi? 
”No mikä o tarpeeks, kahdeksa 
vai kuustoist tunti”

Obama ehdottaa veronkoro-
tusta superrikkaille
”Se tarvis tehd tääl suomessaki”

Känninen taksikuski työ-
vuorossa!
”Ei tair oll viell alkometrei 
käytöss”

Sorsa hakee onnistumista 
Turussa
”Kyll lintuki joskus oppi lentä”

Mustaa huumoria pahalla 
kierteellä
”Ei hyväl, eik pahall, mutt kier-
tees kuitenki”

Kuka oikeasti vedättää ruo-
an hintaa?
”Ei ainaka meirän äit, ko sitä 
tekkee”

Suomen valittava velkasuo 
tai “kiitos riittää”
”Pokkaamine saksa ja ranska 
päin riittä”

Virolaiset tulivat Suomeen 
jäädäkseen
”No mikä tääl o oll, ko o kädet 
kunnoss”

Kuntapolitiikka ei ole leh-
mäkauppa
”Kyll se välill silt tuntu, ko nyh-
räävät”

Hallitus luottaa ylimalkai-
siin laskelmiin
”Välill o luotettava, ko ei oo 
tieto”

Mitäpä äänestäjien luotta-
muksesta
”Luottamus men, ko uurna li-
put lasketti”

Humalainen taksikuski jäi 
poliisin haaviin
”Taksikuskil kävi samoi, ko 
lohelki”

Auto katollaan keskellä tietä
”Onneks mahrutti ohi menne”

J  Virtanen

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

alk. 50 €
Ilmoitushinnat

Etsimme myyntiedustajaa Porin ja ympäristön alueelle.
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www.turist.fi /bestsellerMETALLIN PINNOITUSTA JO VUODESTA 1952

Olemme vuonna 1952 perustettu yhtiö
ja olemme erikoistuneet erilaisten

metallien pinnoituksiin.

Nopeat toimitusajat ovat valttimme.
Pienet sekä suuret erät onnistuvat meiltä.

Olemme erikoistuneet myös entisöimiseen.

Yrityksessämme on kaikki
pinnoitukseen liittyvät toiminnat.

Yrityksellämme on seuraavat metallin pinnoitukset:

Kromaus, niklaus, kuparointi, kultaus, sinkitys,
keltapassivointi, mustapassivointi, antiikkipatina

sekä erillinen hiomo ja hiontaan sekä
kiilloitukseen kuuluvat palvelut.

Lisätietoja alla olevasta linkistä:

www.niklaamorautio.fi
myynti@niklaamorautio.fi

Puh. (02) 237 0354
olemme avoinna arkisin ma-to 7-15.30 pe 7-14

Osoite: Voimakatu 17, 20520 Turku (Itäharjun teollisuusalue)

OP-bonuksilla 
voi kuitata myös 
OPKK:n välitys-

palkkiota.

Kaikki palvelut 
saman katon alta!

OP-bonuksilla 
voi maksaa 
Pohjolan 

vakuutuksia.

OP-bonus-
asiakkaalle

kertyy bonuksia.

OP-bonusasiakas on sellainen
Osuuspankin omistajajäsen, jonka 

oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai 
vakuutusasiointi on vähintään 5 000 ¤.

Nahkiaismarkkinat vietettiin 
kauniissa syyssäässä. Kävijöitä 
oli päivän aikana tuhansia ja oh-
jelma sisälsi katusählyturnausta, 
nahkiaisen syönnin SM-fi naalia, 
paronin valintaa, keinutuoliar-
vontaa ja paljon muuta. Kaup-
piaita oli koko torin ympäristö 
täynnä.

Sählyturnaukseen osallistui 
kuusi työpaikkajoukkuetta. Voi-
ton vei tasaisella joukkueellaan 
Rakennus Tuovila Oy ja hopeal-
le selviytyi Pyssykankaan Talous-
kauppa.

Vuoden Nahkiaisparonitta-
reksi valittiin Asta von Frenckell, 
Anolan kartanon touhukas, mo-
nessa mukana oleva emäntä. Tit-

teli meni toisen kerran naishen-
kilölle, sillä Milla Saari voitti sen 
viisi vuotta takaisin. Kun edellis-
vuosien tittelin haltijoita haasta-
teltiin, iin tuli sellainen tunne, 
että ei liikoja hommia tästä viras-
ta ole ollut. Olisi mielenkiintois-
ta liittää siihen joitain edustusti-
laisuuksia ja tapahtumia, esim. 
kunnan lähettiläänä toimimisen 
erinäisissä tilaisuuksissa.

Nahkiaisen syönnin SM-tit-
telit jaettiin sopuisasti. Naisten 
ja miesten sarjassa osanottajia 
oli molemmissa kolme. Nais-
ten sarjan mestaruuden nopeus-
syönnissä sai ylivoimaisesti Bir-
gitta Bergman. Miesten sarjassa 
voitto jäi Nakkilaan, sillä voiton 

Monet runoilijat, lauluntekijät ja 
taiteilijat ovat saaneet idean te-
oksiinsa joutsenesta tai oikeam-
min sanottuna laulujoutsenesta, 
Suomen kansallislinnusta. Kul-
kuri ja Joutsen on kaikkien hy-
vin tuntema laulu, jonka on teh-
nyt tunnetuksi Tapio Rautavaara. 
Laulu on ruotsalaista alkuperää, 
jonka on suomentanut Reino 
Helismaa. Kulkuri ja Joutsen on 
myös Timo Koivusalon yksi par-
haimmista elokuvista, joka tekee 
kunniaa juuri tuolle äsken mai-
nitulle parivaljakolle Rautavaa-
ra Helismaalle. Joutsenlampi on 
Pjotr Tšaikovskin säveltämä ba-
letti. Joutsenlaulu tarkoittaa lau-
lua, jonka uskomuksen mukaan 

joutsen laulaa juuri ennen kuo-
lemaansa, kauniimmin kuin kos-
kaan. Yö-yhtyeen esittämä Jout-
senlaulu on erittäin kaunis laulu, 
joka on myös satakuntalaista syn-
typerää, kiitos Jussi Hakulinen. 
Unohtamatta pohjoisten poiki-
en eli Souvareitten hienoa laulua 
Joutsenen piilopaikka.

Joutsenen voi myös tavata mo-
nista muista eri yhteyksistä kuten 
Joutsenmerkki ja Joutsenlippu. 

Kalevalaisessa kansanperin-
teessä joutsenella on oma merki-
tyksensä. Karjalaisissa kalliopiir-
roksissa on kuvattu joutsenia ja 
niitä tehneitä ihmisiä kutsuttiin 
vesilinnunkansaksi. Karjalaisen 
uskomuksen mukaan joutsen-

ta ei saanut vahingoittaa mil-
lään tavalla. Joutsenta, Tuone-
lan joutsenta pidettiin yhtenä 
niistä eläimistä, jotka toimivat 
Tuonelan ja tämänpuoleisen 
elävien maailman välillä

Joutsen oli kuolemassa su-
kupuuttoon 1950-luvulla. 
Tuolloin julkaistiin muonio-
laisen eläinlääkäri Yrjö Kok-
kon kirja Laulujoutsen – Ul-
tima Thulen lintu. Kirjan 
saaman suosio saattoi olla 
merkittävin tekijä siihen, että 
laulujoutsenia on nykyisin lä-
hes jokaisen suomalaisen tun-
tema lintu.

-HjP-

Joutsenen piilopaikastaJoutsenen piilopaikasta
Kulkuriin ja joutseneenKulkuriin ja joutseneen
Joutsenen piilopaikasta
Kulkuriin ja joutseneen

» Oi, valkolinnut, vieraat Lapin kesän, 
te suuret aatteet, teitä tervehdän!
Oi, tänne jääkää, tehkää täällä pesä, 
jos muutattekin maihin etelän!
Oi, oppi ottakaatte joutsenista! 
Ne lähtee syksyin, palaa keväisin.
On meidän rannoillamme rauhallista 
ja turvaisa on rinne tunturin. »

» Elämä on ihanaa, 
kun sen oikein oivaltaa 
ja lentää siivin valkein niin kuin joutsen. »

10 vuotta 
Nahkiaismarkkinoita

nappasi Antti Loimainen, jolle 
moninkertainen mestari Hannu 
Annala ei voinut tällä kertaa mi-
tään.

Nakkilalaisen keinutuolin ar-
vonnassa arpa suosi Jukka Lep-
pälää, ”nakkilalainen kiikku” 
liikkuu Pyssykankaan nurkilla 
nykyään.

Lähivakuutuksen lähijuna 
kiersi Nakkilan katuja koko päi-
vän, vieden satoja ihmisiä ajelul-
le katsomaan Nakkilan nähtä-
vyyksiä. 

Tilaisuuden juontohommat 
hoiteli varmalla varmuudella 
Martti Henttonen.

J Virtanen
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PORI
Puh. 0500 726 069, fax (02) 639 3506 
pihlavamaki.fi @luukku.com
www.pihlavamaki.com

Pihlavamäen Linja-auto KyPihlavamäen Linja-auto KyPihlavamäen Linja-auto KyPihlavamäen Linja-auto Ky Luotettavaa ja asiantuntevaa
linja-autoliikennettä

Porin seudulla.

Rasittaako sinua
jatkuva sähkön
ja lämmitysöljyn
hinnannousu?

Lämpöpumpulla voit säästää jopa
50% lämmityskustannuksissasi

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

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

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

KORJAA JA HUOLTAA

Polkupyörän

täyshuolto

50,-

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

Hinta 490,-

AlkaenAlkaenSPEEDFIGHT

 2590,-
AlkaenAlkaenV-CLIC

 1190,-1190,-
AlkaenAlkaenKISBEE

 1590,-1590,-
Skootterien hinnat sis. luovutushuollon + 1. huollon! 

VALAISIMET VALAISIMET Alk.   9.90,-VALAISIMET Alk.   9.90,-

Tuplapotkut Tuplapotkut 
tarjoushintaan!tarjoushintaan!
KOTIMAINEN! KOTIMAINEN! 

LYHYT tai LYHYT tai 

 PITKÄ  MALLI! PITKÄ  MALLI!

Tuplapotkut 
tarjoushintaan!
KOTIMAINEN! 

LYHYT tai 

 PITKÄ MALLI!

RAJU ALE!
RAJU ALE!
RAJU ALE!

ASICS-lenkkitossuja:ASICS-lenkkitossuja:
Lasten GEL GALAXY Lasten GEL GALAXY (OVH 79,-) (OVH 79,-) 39,-39,-
Aikuisten GEL  Aikuisten GEL   (OVH 149,-)  (OVH 149,-) 99,-99,-
- vaimennettu juoksutossu- vaimennettu juoksutossu

ASICS-lenkkitossuja:
Lasten GEL GALAXY (OVH 79,-) 39,-
Aikuisten GEL   (OVH 149,-) 99,-
- vaimennettu juoksutossu

11kplkpl!!
Nyt Nyt 3900,-3900,-

         OVH 4980,-

Loput ruohonleikkuritLoput ruohonleikkurit
syksyn poistohinnoin!syksyn poistohinnoin!
Loput ruohonleikkurit
syksyn poistohinnoin!

Toimi nopeasti!

Toimi nopeasti!

Toimi nopeasti!

Tule valitsemaan 

Tule valitsemaan 

omasi!
omasi!Tule valitsemaan 

omasi!

Herkulliset värit!

SYKSYN PUUTARHATÖIHIN:SYKSYN PUUTARHATÖIHIN:
KERÄÄVÄTKERÄÄVÄT
RUOHONLEIKKURITRUOHONLEIKKURIT Alk. Alk.  279279,-,-
RUOHONKOKOOJATRUOHONKOKOOJAT Alk.Alk. 259259,-,-
PENSASLEIKKURITPENSASLEIKKURIT Alk. Alk.  7979,-,-

SYKSYN PUUTARHATÖIHIN:
KERÄÄVÄT
RUOHONLEIKKURIT Alk.  279,-
RUOHONKOKOOJAT Alk. 259,-
PENSASLEIKKURIT Alk.  79,-

ARIENS JA TOROARIENS JA TORO

LUMILINGOTLUMILINGOT
SAAPUNEET!SAAPUNEET!

ARIENS JA TORO

LUMILINGOT
SAAPUNEET!

LAADUKKAAT PEUGEOT-SKOOTTERIT!LAADUKKAAT PEUGEOT-SKOOTTERIT!LAADUKKAAT PEUGEOT-SKOOTTERIT!

Suomen suosituinSuomen suosituin
fi llari onfi llari on
HELKAMA JOPOHELKAMA JOPO

Suomen suosituin
fi llari on
HELKAMA JOPO

STIGA PARK PLUSSTIGA PARK PLUS
HST B&S INTEKHST B&S INTEK

Runko-ohjattava ja Runko-ohjattava ja 
varusteltu ruononleikkurivarusteltu ruononleikkuri

STIGA PARK PLUS
HST B&S INTEK

Runko-ohjattava ja 
varusteltu ruononleikkuri


