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

CE-ajokorttikoulutus tai 
2009 jälkeen suoritettuihin C-ajokortteihin

AMMATTIPÄTEVYYS 
EDULLISESTI

Kysy Pekka Järvinen, 050 522 5626

15 / keskiviikko 16.12.2015
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Korjausrakentamispalvelut, Uudis-
rakentaminen, Sauna- ja suihku-

remontit, Pihakiviasennukset 
ja -suunnittelu,  Sähkö- ja putkityöt

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2016!

PIENKONEHUOLLOT, 
VARAOSAMYYNTI
Ruohonleikkurit, moottorisahat, moottorisa-
haketjut ym. pienkoneet, mopot ja mopoau-
tot, mönkijät. Mopoautojen kolarikorjaukset 
Sairaalantie 31, 29200 Harjavalta
044 972 6097
juhani.haviala@gmail.com

ma-pe 
klo 8-17

Hyvää Hyvää 
Joulua!Joulua!

Lauttaranta 7, Ulvila, 02 538 8484
Av. 18.-23.12. klo 9-18, Aattona klo 9-12
Joulupäivänä sulj., Tapanina klo 11-15

Olemme joululomalla
la 19.12.2015 – ke 6.1.2016

Ma-Pe 9.30-16.30
(02) 674 1314

Mattolan tontut kiittää Mattolan tontut kiittää 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Puhdasta Uutta  Vuotta!Puhdasta Uutta  Vuotta!

varaukset 02 546 7227varaukset 02 546 7227

Tuohitorin Tuohitorin 
väki toivottaaväki toivottaa

Hyvää JouluaHyvää Joulua
ja Onneaja Onnea

Vuodelle 2016Vuodelle 2016

EURAN 
KEMIKALIO

Sorkkistentie 33, Eura
02 865 0082

Astu sisään Wanhan Ajan joulukauppaan!Astu sisään Wanhan Ajan joulukauppaan!

Hämmästy lahjavaihtoehtojen 
määrää. Hoitovoiteista luomu-
meikkeihin. Parfymisalongissa 
117 eri tuoksun valikoima.

Lisäksi tarjoustuoksuja -50%

Liikekeskus, Harjavalta
0400 976 478  - www.sininenunelma.fi 

Hemmotteluun lahjakortit meiltä Rakkaillesi!
Ostamalla osallistut kakkuarvontaan (23.12)

Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta vuotta!Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta vuotta!

JOULUKUPONKI
19.12. asti KAIKKI DVD- BLU-RAY 

ELOKUVAT (myös K18)
sekä PELIT Ps2, Ps3, Xbox 360
OSTA 2 kpl 
SAAT TOISEN
Erihintaisissa halvempi puoleen hintaan.

www.huuto.net/kauppa/porin_videodivari

uutuuksia: 
Super Mario pehmoja,  Metalli kylttejä, 
seinäkelloja, POP-fi gureita, 
Walking Dead-, Batman-, breaking bad-, 
peli-, leffa-, keräilytuotteita, mukeja,
miekkoja, lohikäärme-luuranko-
koristeita, pelikortteja. ym. 

TULE KATSOMAAN MYÖS 
PÄIVITTÄIN VAIHTUVAT 
JOULUKALENTERI 
TARJOUKSET.
ALENNUKSET JOPA 50%.

ILMAIS DVD / 
Arvontakuponki
SAAT OMAVALINTAISEN 

DVD-ELOKUVAN (2000 kpl erä) 
ja osallistut 10€, 30€ & 50€

lahjakorttien arvontaan 
(1 ilmais dvd/as) 

nimi

puh.

Palauta myymälään 19.12. mennessä 
ja saat elokuvan. 

Arvotaan 2x lahjakortit 16. & 21.12.

-50%

ä,

dd--,,

erikoista 
pukin konttiin

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

Puh. 02 637 8726Puh. 02 637 8726

• fysioterapia
• hieronta, akupunktiohoito ja lymfaterapia – 

myös ilman lääkärin lähetettä
• kinesioteippaus 

• veteraanikuntoutus
• lentosukat 

• lääkinnälliset kompressiosukat ja –hihat mittatilauksena 
erikoisniskatyynyt ja patjat

• hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

Lauttaranta 5, Ulvila, 
puh. 538 9444

Meiltä KELAN vähennys suoraan

Myös kotikäynnit 
ja ilta-aikoja

Muista Muista 
läheisiäsi läheisiäsi 

hoitolahjakortilla!

Kiitos Kuluneesta Vuodesta ja
Hyvää Joulunaikaa Asiakkaillemme!

aikoja

akortillaakortilla

Koirien oma
UIMALA

Kirsi Järvinen

0400 513 175

Sookarintie 1, Luvia

Ark. klo 10-20, la klo10-16

Kiitos kuluneesta vuodesta 
Piristäviä uinteja ja Onnea vuodelle 2016

Jouluaattona ja joulupäivänä suljettu, Tapanina klo 10-20

Ki

040

Sookari

Ark. klo

Kiitos ku
PPPPPiPPPPPPPP ristäviä uintej

Jouluaattona ja joulupäivänä

a ttttttttttttiiieiiiii dddod ttuslehti

Teija, 044 304 0767

Hoitopiste TeijaSusannaHoitopiste TeijaSusanna  HarjavaltaHarjavalta

Jalkahoidon 
lahjakorteista  -10% 

  23.12.2015 asti23.12.2015 asti

 jalkahoidot/koti-ja laitoskäynnein 
 hoivapalvelut (pesuapu, ulkoilussa 
avustaminen, kauppapalvelu ym.) 

 kotityöpalvelutkotityöpalvelut (siivous, vaatehuolto, ruuanlaitto ym.)

Rauhallista Joulua!

Kiitämme tästä vuodesta ja toivotammeKiitämme tästä vuodesta ja toivotamme

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2016Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2016
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Ilmestymispäivä on keskiviikko.

Bestseller 1/2016 aineistopäivät:
Valmistettavat ilmoitukset: 28.1. klo 16 men.
Painovalmiit ilmoitukset: 29.1. klo 16 men.

Seuraava BS Nackila ilmestyy 6.1. Materiaali 
tulee toimittaa  29.12. mennessä.
Bestbook 2016 -puhelinkalenteri ilmestyy 3.2. 

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

Painos: n. 20 000 kpl

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

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 
Eura: K-supermarketit ja S-market

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

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy, 
p. 0500 597 259 / Jarmo Virtanen
tai 050 401 4784 / Pirkko Maantila
bsmyynti@gmail.com
Aineisto tulee toimittaa ilmestymis-
päivää edeltävän viikon torstaina.

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

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori

Mediatiedot: www.turist.fi
Näköislehti: www.best1.fi

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Ilmoitushinnat alkaen 50 €!
Pyydä tarjous: 0500 597 259 tai 
jarmo@turist.fi

3.2.
2.3.
6.4.

20.4.
4.5.
25.5.

15.6.
6.7.

Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia

Nakkila

Kuvataidenäyttely
3.12.2015-13.1.2016 
Nakkilan kirjaston ala-
kerta. Näyttelyn työt 
ovat kuvataiteilija 
Anna Hallsin ja Nakki-
lan kuvataideryhmän, 
Annan Artistit, töitä.

Oberufesin Paratiisi 
-näytelmä
19.12.2015 klo 17 Ku-
ja-teatterin näyttämö 
Nortamonkujalla. Kes-
kiaikaisten oberuferi-
laisten joulunäytelmi-
en sarja alkaa Paratiisi 
-näytelmästä. 

Lapsiperheiden Uu-
den Vuoden Aaton 
-tapahtuma
31.12.2015 klo 14:30 
Nakkilan liikuntakes-
kus. 
klo 14.30 mehu- ja pi-
paritarjoilu
klo 15-16 Elämykselli-
nen lastenmusiikkior-

Pori

Satakuntalainen jou-
lutori
17.12.2015 - 22.12.2015 
Eetunaukio.

Tuomaan markkinat
21. - 22.12.2015 Käve-
lykatu, Eetunaukio ja 
Kauppatori.

PRIMAdonnat-kuoron 
joulukonsertti
23.12.2015 klo 20.00 
Keski-Porin kirkko. 
PRIMAdonnat-kuoron 
joulukonsertissa kuul-
laan kauneinta, perin-
teistä joulumusiikkia eri 
aikakausilta. 

Joulurauhan julistus
24.12.2015, kello 11.45 
– 12.10 Porin Raatihuo-
neen edusta. 

Tervetuloa kaikki alle 
kouluikäiset aikuisen 
kanssa!

Kynttiläilta Loiminas-
sa
20.12.2015 klo 16.00-
20.00 Loimina.Perin-
teisessä kynttiläillassa 
lukuisat kynttilät valai-
sevat Loiminan pihaa ja 
metsää. Sisällä tunnel-
mallinen vanhan ajan 
joulukahvila sekä puoti 
avoinna. Vapaa pääsy. 
Järjestäjä: Loimina

Joulumyyjäiset
20.12.2015 klo 12.00-
15.00 Euran Pirtti 
(Sorkkistentie 8). Jou-
lun tunnelman luo mies-
kuorolaiset joululauluin. 
Myynnissä euranrin-
kilöitä, kaikkia ihania 
joulunherkkuja, taitavi-
en kädentaitajien töitä. 
Kaupanpäällisenä Pirtin 
lämmin tunnelma. Jär-
jestäjä: Kotiseutuyhdis-
tys Euran Pirtti ry

Kokemäki

Muskarien joulujuhla
17.12.2015 klo 17.30 – 
18.30 Koulukeskuksen 
auditorio.

Dannyn Joulukonsertti
19.12.2015 klo 18.00 
– 19.30 Kokemäen 
kirkko. Dannyn muka-
na myös tangoprinses-
sa Erika Wikman, Kat-
ja Lukin ja Varpu Virta. 
Ovet avataan klo 17.

Eura

Jouluseimi 
29.11.2015 - 6.1.2016 
Jokigalleria. Järjestä-
jät Euran seurakunta ja 
Hammin talo. Avajaiset 
29.11. klo 15.

Satuhetki 
18.12.2015 klo 9.30 
Kiukaisten kirjasto. 
Luetaan pari mukavaa 
kertomusta. Ohjelmas-
sa myös pientä puuhaa 
ja lainausmahdollisuus. 

kesteri SÄHKÖANKE-
RIAS 

Harjavalta

Tove ja Kari – Ajan 
kuvia
24.11.2015-21.2.2016 
Emil Cedercreutzin mu-
seo. Vaihtuva näyttely.

Juhlan aika – ilta- ja 
päiväjuhlien asuja 
1950-luvulta 1970 lu-
vulle 
24.11.2015-21.2.2016 
Emil Cedercreutzin mu-
seo. Vaihtuva näyttely.

”Kuusi yötä jouluun” 
- vanhoja jouluvirsiä 
pelimanniotteella 
19.12.2015 klo 18 Har-
javallan kirkko. Kansan-
musiikkiyhtye Pömpeli 
esittää raikkaalla taval-
la uudistamiaan vanhoja 
jouluvirsiä. 

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
 puh. 0500 597 259

Muista myös ompelu- ja 
korjausompelupalvelumme!

AVOINNA 19.12. KLO 10-14
SULJETTU 26.12.-8.1.

9.1.2016 alk. joka lauantai klo 10-14

Kiitos kuluneesta vuodesta! 
Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2016!

LAPSIPERHEIDEN UUDEN 
VUODEN AATON TAPAHTUMA 
to 31.12. Nakkilan Liikuntakeskuksella

• KLO 14.30 MEHU- JA PIPARITARJOILU
• KLO 15.00 LASTENMUSIIKKIORKESTERI SÄHKÖANKERIAS

Elämyksellinen lastenmusiikkiorkesteri houkuttelee lapset värikkäälle 
musiikkimatkalle. Sähköankerias-laulujen mukana lapset voivat liikkua, 

leikkiä, laulaa ja vaikkapa esiintyä Sähköankerias-sirkuksessa taiteilijoina.
Ikäsuositus noin 2-9-vuotiaat. Tapahtumaan on vapaa pääsy !

Onnellista Uutta Vuotta kaikille!
Nakkilan kunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi

Nakkilan Vammaiset ry 
kiittää 

yhteistyökumppaneitaan ja 
asiakkaitaan kuluneesta 

vuodesta.
Hyvää Joulua ja 

Uutta Vuotta 2016! 

 

Martsan ja Jartsan

Reseptit
Tuotokset nautitaan 
omalla vastuulla!

PERINTEINEN JOULUPUURO
(4-5 hlö)
2-3 dl vettä
2 dl riisiä
litra maitoa
n. 0,5 tl suolaa

Perinteinen joulupuuro valmistetaan punaisesta maidosta, jon-
ka joukkoon riisisuurimot kaadetaan. Puuron voi toki valmistaa 
myös muusta maidosta syöjien toiveiden mukaan.

Vesi kiehautetaan. Lisätään riisi ja annetaan veden imeytyä rii-
siin. Lisätään maito. Kiehautetaan ja annetaan sen jälkeen hau-
tua n. 45 minuuttia. Suola lisätään aivan lopuksi.
Vaihtoehtoisesti voi käyttää n. 8 dl vettä, 3 dl riisiä ja 2 dl laktoo-
sitonta kermaa.

Mikäli riisipuuro keitetään rasvattomalla maidolla, saattaa se 
jonkun mielestä kaivata vähän rasvaa. Tällöin voi puuroon li-
sätä ruokalusikallisen rypsiöljyä tai laittaa puuron joukkoon no-
kareen voita.

Perinteisellä puuroriisillä syntyy pikariisiä parempi lopputulos. 
Keitettävän riisin määrä kannattaa aina tarkastaa paketista, sillä 
se vaihtelee. Pakkauksesta voi katsoa, minkä verran riisiä laite-
taan litraan nestettä. Riisin määrän voi sitten suhteuttaa erilai-
siin nestemääriin.

Riisipuuro kannattaa keittää paksupohjaisessa ja mielellään tef-
lon kattilassa. Tällä vältetään pohjaan palaminen. 4-5 ihmiselle 
tulevaa riisipuuroa keitellään hiljaa ja haudutetaan noin 45 mi-
nuuttia.

Puuro syödään joko rusina- tai sekahedelmäsopan kanssa tai 
maun mukaan kanelin ja sokerin kera. Muistakaa myös manteli. 
Pienille lapsille kanelia ei kannata antaa paljoa. 

Suuren valotapahtu-
man valot syttyivät 
Pirjo Hamm-Hakamä-
en ja Erkki Hakamäen 
Hamm’in talon rannassa 
Eurassa Itsenäisyyspäivän 
6.12.2015 iltana.
 Näyttäviä valoja korosti 
taustalla soiva Sibeliuk-
sen Finlandia.

Valotapahtuman ra-
kentamisessa on ollut 
mukana myös nakkila-
lainen yritys NVH-Säh-
kö.

Itsenäisyyspäivän 
valospektaakkeli

Vuoden Yrittäjäksi 
2015 Ulvilassa valittu 
Lastensuojelulaitos Ra-
vani Oy palkittiin Ulvi-
lan Yrittäjien tilaisuu-
dessa yrittäjäpatsaalla, 
kunniakirjoilla ja kuk-
kasilla. Palkitsemis-
ta olivat toimittamassa 
Länsi-Suomen Osuus-
pankin konttoriryhmän-
johtaja Juha Riippa ja 
Ulvilan Yrittäjien pu-
heenjohtaja Kari Olli-
la. Samassa yhteydessä 

Lastensuojelulaitos Ravani Oy 
Ulvilan vuoden 2015 yrittäjä

myös Ulvilan kaupunki 
huomioi yritystä luo-
vuttamalla palkituille 
kehystetyn kunniakirjan 
ja kiittäen yritystä upe-
asta työstä ulvilalaisena 
lasten ja nuorten huol-
to-, hoito- ja kasvatus-
työn tekijänä. Kaupun-
gin huomionosoituksen 
toimittivat kaupungin 
valtuuston puheenjoh-
taja Kimmo Vepsä ja 
kaupunginjohtaja Jukka 
Moilanen.

Lue veloituksetta netissä!
Bestseller-näköislehti: best1.fi

Rakas tyttäremme saapui 21.9.2015 
ihmettelemään maailmaa kanssamme. 

Hän sai kasteessa nimekseen

Vilja Helena
Lämmin kiitos kummeille ja isovanhemmille, 

ystäville, sukulaisille ja kaikille meitä muistaneille. 

Onnelliset vanhemmat
Maria Lähteenmäki & Jani Virtanen
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TEHDÄÄN 
TORIKAUPPAA

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

info@sataeuro.fi

€
Tilitoimistot

**********Meillä Meillä PALVELLAAN **********
Kuukausihinnat: 1 palsta x 30mm: 35€, 1 palsta x 20 mm: 25€, 

2 palsta x 30 mm: 60€, Hintoihin lisätään alv 24% 

Hautauspalvelut
EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

Jakelupalvelua
Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/Covire Oy

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

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

TUOHITORI
KIRPPIS

Rängenkatu 2, Kokemäki
Suuri, siisti ja suosittu

02 546 7227
 www.tuohitori.net

Kirpputorit

Lounasravintola

Lounas ark. 10.30-14
Pitopalvelua!

Huovinkatu 2, Harjavalta
040 931 1200

Taina Ijäs
Jalkahoidon ammattitutkinnon 

suorittanut sosionomi
040 411 7009, 

kiinteistohuolto@hotmail.fi

Jalkojen hoito
Hoidot kotikäynteinä!

Jalkojen hoitoaHautakivet

HAUTAKIVET

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

YM. KIVIALAN TYÖT
SUORAAN
KIVIVEISTÄMÖLTÄ
KYLÄSAARESTA

Katsastukset

Revonkatu 3, Harjavalta, puh. 0400 883 285

Paikallinen   
100% kotimainen

Avattu uusi, yksityinen

AUTOKATSASTUS
Harjavaltaan

Kotimaista savustettua
VILJAKALKKUNAA

www.ramontila.fi
Jouluksi toimitettuna 

Porin seudulle.
 TILAUKSET: 
044 218 4045

ASIAA LÄÄKÄRILLE?
Gynekologinen tutkimus, 

gynekologinen UÄ, luomen-
poistot, ajokorttitodistus, 

muut yleislääkärin palvelut, 
kysy lisää.

Vastaanotot 2-4 x / kk
Ajanvaraus  
ma-pe klo 9-12
044 058 6363
Kauppatie 3
Nakkilan fysioterapia

Lääkäripalvelut

RAITIS 
JOULUPUKKI
Jouluaattona Nakkilan
keskustan tuntumassa!
SOITA JA TILAA
PUKKI KÄYMÄÄN
Varaukset puh: 044 988 9585

best1.fi

5x 45min osahieronta yht. 100 €
(tarjous on voimassa jouluun asti )
Muistathan varata lahjakorttisi!

Koulutettu hieroja
JANNE TOIVOLAJANNE TOIVOLA
044 577 2853, Präskintie 33, Nakkila 

TERVETULOA HIERONTAAN! 
HIERONTA AUTTAA!

Kiitän asiakkaitani kuluneesta vuodesta ja toivotan 
Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta  

KALAKAUPPIAS
Nakkilan Torilla jouluviikolla:

ma 21.12. klo 8-12 ja AATTONA klo 8-10
Kokemäellä ma 21.12 klo 13-15

Mäkinen Esa, puh. 0500 954 367
TERVETULOA KAUPOILLE!

Nakkila torilla aamupäivällä ke 23.12.
Porin torilla ma 21.12., ti 22.12., ja ke 23.12.

044 552 8264 / Marttila
Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme kaikille Hyvää Joulua!

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme kaikille:

Hyvää joulua ja Onnea vuodelle 2016!

Joulun aika alkoi
Nakkilan Jouluavajaisista marraskuun lopulla järjestettiin monipuolista ohjelma. 
Suuri osa keskustan liikkeistä oli mukana tapahtumassa.

Oberuferin

Paratiisi-näytelmä
la 19.12.15, klo.17.00

Kuja-teatterin näyttämöllä
Nortamonkuja – Nakkila

Keskiaikaisten oberuferilaisten joulunäytelmien 
sarja alkaa Paratiisi-näytelmästä. Näitä näytelmiä esittivät majatalosta 
majataloon kiertäneet teatteriseurueet. Näytelmän kerrontatapa nojaa 

tähän perinteeseen. Tällä kertaa teatteriseurue tulee 
Nakkilaan Tampereelta.

Näytelmä ei sovi alle 10 vuotiaille lapsille.

 Joulutarjoilua! – Vapaaehtoinen oviraha

Tervetuloa !

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta vuotta 2016

kaikille 

toivottaa 
Nakkilan Perussuomalaiset ry
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VANHA

Tilaa Bestseller-lehti joululahjaksi!
Nyt voitte tilata Bestseller-lehden itselle tai  joululahjaksi ystäville, tuttaville, jälkikasvulle 
tai kenelle haluatte. Vuosi 2016 hintaan 39,50 €. 
Lähettänette vain meille lehden saajasta ja maksajasta tiedot (nimi ja lähiosoite) joko 
tekstiviestinä 0500 597 259 tai turist.fi@hotmail.combest1.fi 

Maalari roiskii
Vuodet vierii niin nope-
asti, ettei hitaampi huo-
maa niiden kulkua. Näin 
on itsellenikin käynyt ja 
taas kerran vuosirenkaa-
ni täyttyi yhdellä vuo-
della..Muistan kuinka 
nuorena odotin, että tu-
lisin pian täysikäiseksi, 
silloin saisin itse päättää 
omista asioistani. Men-
nessäni suorittamaan 
asepalvelusta Turkuun 
vapaaehtoisena, seitse-
mäntoistavuotiaana po-
jankloppina, tarvitsin 
huoltajani nimen hake-
mukseen ja vielä täysi-
ikäisenäkin kysyi Oulun 
rautatieasemalla ravin-
tolan tarjoilija minulta 
henkilöllisyyspaperia, 
ostaessani nelosluokan 
olutta. Nyt saisin var-
maan jo sitäkin, sillä sen 
verran iäntuomia vakoja 
on kasvoihini kertynyt, 
ja paljaita kohtia on il-
mestynyt päälaelle. 

Yksi asia minkä olen 
myös iän myötä tullut 

huomanneeksi koskee 
muistia. Nykyään muis-
tan paljon paremmin 
menneet tapahtumat ja 
myös on tullut vakiok-
si, samojen tarinoiden 
kertominen tuttaville. 
Senkin olen huomannut, 
että meitä vanhemman-
polven senioreita kutsu-
taan usein vanhuksiksi 
ja medioiden toimitta-
jatkin uutisoidessaan pi-
tävät meitä eräänalaisi-
na uhkina liikenteessä. 
Ovatpa jotkut valmiit 
jopa ottamaan ajokor-
tin pois, ettemme aihe-
uttaisi kolareita, ajelles-
samme muun liikenteen 
seassa. Siitä harvoin 
mainitaan aviiseissa, jos 
onnettomuuden aiheut-
taja on keski-ikäinen tai 
nuori sompailija. Nyt, 
kun monessa kunnassa 
on pähkäilty heikon ta-
loustilanteen kourissa, 
on kuntien resurssit yllä-
pitää vanhainkoteja ym. 
kunnan itse tuottamia 

palveluita heikentynyt. 
Esimerkiksi vanhusten 
kotihoito on yksi kohde, 
jossa kuntien sanotaan 
säästävän, sillä kuntien 
palkkaamien hoitajien 
määrää on vähentynyt 
ja palvelut on ulkoistet-
tu mm. ulkomaalaisille 
yrityksille. Tämä taas 
merkitsee, että nämä 
yritykset rahastavat pal-
veluistaan ja monella 
vanhuksella ei tämän 
kaltaiseen palveluun ole 
varaa ja kärsijöinä ovat 
köyhät vanhukset. 

Joulukin on sitten taas 
kerran kolkuttelemassa 
ovelle ja kauppojen mai-
nosvalot houkuttelevat 
kansaa jouluostoksille. 
Onneksi minunlaisen 
vanhuksen ei enää tar-
vitse välittää niistä va-
loista, sillä elämän var-
rella sitä roinaa on jo 
kertynyt nurkkiin sen 
verran, että heikompaa 
hirvittäisi. Tosin, ehkä 
jotain pientä pitää hank-

kia, sillä eihän talouden 
pyörät muuten pyöri, el-
lei vähän tuhlattaisi tur-
huuteen. Se vain joskus 
pistää miettimään, että 
kaikilla ei ole varaa sel-
laisen tuhlailuun ja mitä 
huonommaksi talous-
tilanne, työttömyys ja 
muu kurjuus menee, sen 
huonommalta tilanne 
näyttää. Nyt lasketaan 
jo työttömiä olevan yli 
500 000 ja, kun siihen 
lasketaan vielä vastaan-
ottokeskuksiin saapu-
vat kymmenet tuhannet 
ulkomaan pakolaiset, 
saattaa tilanne pian olla 
maassamme katastro-
faalinen. 

Ossi Qvist

PÄÄKIRJOITUS

Otetaas taas

Otto. on Automatia Pankkiautomaattien ylläpitämä pankkiautomaattiket-
ju, jolla on toimipisteitä ympäri Suomea. Ottopisteiden palveluihin kuu-
luvat setelinostot, tilitietojen kyselyt ja puheajan lataaminen matkapuhe-
limeen. Osalla automaateista, kuten Harjavallan K-Market Myllyssä on 
mahdollista myös tallettaa käteistä rahaa pankkitilille.

Ottopisteitä on Suomessa hieman yli 1 620 kappaletta. Ottopisteissä 
on oma, keltaisella suuaukolla varustettu lukija tavallisia kortteja var-
ten ja sinisellä suuaukolla varustettu sirukorttia varten. Alueellamme 
on vähennetty automaatteja, Kokemäen ainoa Otto-automaatti ei ota 
toimiakseen. Epäkuntoon mennyttä automaattia oli korjattu pari viik-
koa sitten jo useaan otteeseen, mutta taas se oli epäkunnossa. Pitkän 
aikaa reistaillut Kokemäen ainoa Otto-automaatti on taas toiminnassa, 
tai oli ainakin. Automaatissa on ollut paljon vikoja. Siihen on vaihdet-
tu sirunlukija, näyttö, virtalähde ja rahanjakaja – ja taas automaatti on 
ollut epäkunnossa.

Nakkilassa tilanne on myös surkuhupaisa, eli kun tämä ainoa Otto ei 
ole suostunut toimimaan ainoan pankin ollessa kiinni, ja kun omat kä-
teisrahat ovat päässet loppumaan, niin ei ole muuta mahdollisuutta, kuin 
lähteä K-Markettiin tai naapurikuntaan nostamaan rahaa tililtään. Mie-
lestäni pankkien pitäisi kunnioittaa asiakkaitaan ja hoitaa tämä Otto-au-
tomaatio siten, että paikkakunnittain olisi ainakin tuplaten paikkoja.

Pienyrittäjinä toimiessamme on tärkeää, että käytössä on pankkikort-
tiautomaatti, jolla asiakkaat voivat maksaa ostoksensa. Useat yrittäjät 
ovat joutuneet jättämään pois automaatin, koska kuukaudessa kulut 
sen käytöstä ovat isot. Yrityksessämme on ollut automaatti noin kaksi 
vuotta, mutta joka kuukausi ei ole käyttöä sille, mutta kulut ovat 40-50 
euroa.

Pieni juttu entisiltä ajoilta. Kun Nakkilassa suunniteltiin uuden sääs-
töpankin rakentamista, muistaakseni 80-luvun alussa, niin olin pankin 
isännistön kokouksessa. Pankinjohtaja esitteli piirustuksia tulevasta pan-
kista, tuli aika kysymyksille, niin kysyin, miksi ei piirustuksissa ole paik-
kaa korttiautomaatille, siihen johtaja vastasi, että Nakkila on pieni paik-
ka, tänne ei tarvita automaattia. Aika taitaa mennä siihen suuntaan, että 
automaatteja ei tarvita pienillä paikkakunnilla, joten johtaja taisi olla oi-
keassa.

Boolia ja torvisoittoa

On kulunut yli viikko Suomen Itsenäisyyspäivästä, päivän tapahtumat lä-
hipaikkakunnilla menivät hyvin vakiintuneen, toimivan kaavan mukaan. 
Mutta Helsingissä, yhtä sirkushuvia, tilaisuus Presidentin linnassa, alle 
arvostelun. Pukeutumiset niin pätemistä, joka vuosi on niitä naisvieraita, 
joilla on ne pitkät laahushameet, joita joka toinen sotkee, luulisi heidän 

ymmärtävän? Miehillä on yleisin asu smokki ja 
sen alla valkoinen paita, yli puolella heillä oli se 
paita näkyvissä yli viisi senttiä, vaikka hieno pu-
keutuminen edellyttää toista. 

Juhlien ruokateemana oli maakunnat, Satakun-
nasta, Euran Honkilahdelta, Matti Eskolan tilalta 
oli tarjolla herkullista vasikanlihaa. Tuoretta koti-
maista Eskolan Vasikanlihaa myyvät muun muas-
sa Stockmannit, sitä saa myös ainakin Porin Pris-
masta.

J Virtanen

Vuodesta 1990 alkaen 
toiminut Jokelan perhe-
yritys Kuljetus-Leistilä 
Oy, sai Nakkilan kun-
nan yrittäjäpalkinnon 
kunnanvaltuuston ko-
kouksen alussa 14.12.   
Yrityksen toimitusjoh-
taja Olavi Jokela oli yh-
dessä vaimonsa kanssa 
paikalla palkinnon luo-
vutuksessa. Yrityksen 
ja sisaryritys Leistilä 
Worksin  palveluksessa 

Nakkilan yrittäjäpalkinto 
Kuljetus Leistilä Oy:lle

on yli 30 henkeä, kul-
jetusautoja on 15 ja pe-
räkärryjä 10, joilla kul-
jetetaan Etelä-Suomen 
alueella enimmäkseen 
postia ja leipätuottei-
ta, tilaajina useat alan 
yritykset. Liikevaihto 
oli 2014 2,7 milj. eur.    
Bestseller-lehti onnitte-
lee yrittäjäperhettä.

J Virtanen

Harjavallassa työpaikan 
menettää 4 henkilöä. 
Yhteensä teollisuuden 
kuljetuksiin erikoistu-
neella Valtasiirto Oy:llä 
vähennystarve oli lä-
hes 30, joista suurin osa 
kohdistuu Poriin, siellä 
sopimus on talvella lop-
pumassa yritysten välil-
lä. Yrityksessä saatiin 
Yt -neuvottelut päätök-
seen Joulukuun alussa ja 
irtisanomiset aloitettiin, 
ne tulevat voimaan Har-

Valtasiirto Oy:ssä 
joululahjoja työntekijöille

javallan osalta Helmi-
kuussa 2016

Ennen Yt-neuvottelu-
ja, Harjavaltaan otettiin 
muutama työntekijä li-
sää, joten irtisanomisil-
le löytyi peruste, koska 
työt täytyy hoitaa kui-
tenkin. Irtisanotut ovat 
olleet yhteydessä Metal-
liliittoon ja toivovat lii-
tolta apua irtisanomisten 
peruuttamisesta. 

J Virtanen

Maneesi hevosille Nakkilan Leistilään 
Jaakkolan Rusthollin tal-
litoiminta sijoittuu ny-
kyisille Jaakkolan tilan 
maille. Vuodesta 1698 
saman suvun hallussa ol-
lutta tilaa pyörittää tällä 
hetkellä äiti Eija ja tytär 
Johanna Jaakkola. He 
ovat herättäneet rusthol-
lin uudelleen eloon. Leh-
mien jälkeen vuodelta 
1902 peräisin olevaa ki-
vinavettaa ovat asutta-
neet lampaat, kanat, ku-
kot ja ankat. Navetan 400 
neliön tiloissa viihtyisät 

tilat 19 hevoselle. Toi-
minta hevospuolella on 
keskittynyt tuntitoimin-
taan, valmennustuntien 
ja –leirien järjestämiseen 
sekä vaellustoimintaan ja 
siinä pääasiassa viikko-
vaelluksiin.

Nyt Rusthollissa on 
laitettu tuulemaan, lai-
tettu viisaat päät yhteen 
ja tehty kauaskantoinen 
päätös, kesästä alkaen on 
rakennettu uutta kome-
ata maneesia. Maneesin 
koko on 26 metriä ker-

taa 88 metriä, jossa ti-
lan jakamisella saadaan 
kaksi eri tilaa, halli on 
eristetty, se on puoli-
lämmin. Talvimaneesi 
lisää mahdollisuuksia 
pitää toimintaa yllä ym-
päri vuoden, rakennus 
on nyt jo ulkoisesti val-
mistumassa, joten toi-
minta maneesissa voi 
alkaa jo tulevan talven 
aikana.

J Virtanen

Valtuusto vahvisti ta-
lousarvion tulosalueta-
soisena. Toimintatulot 
vähenevät v. 2015 muu-
tetusta talousarviosta 
3,3 prosenttia ja toimin-
tamenot 1,3 prosenttia. 
Henkilöstömenojen ar-
vioidaan vähenevän 2,8 
prosenttia vuonna 2016 
vuoden 2015 talousar-
vioon verrattuna. Vero-
tulojen arvioidaan nou-

Nakkilan valtuusto hyväksyi 
vuoden 2016 talousarvion 

sevan 1,4 prosenttia. 
Valtionosuuksien arvioi-
daan nousevan myös 1,4 
prosenttia, ollen talous-
arviossa 11,2 miljoonaa 
euroa. Uutta pitkäaikais-
ta lainaa tarvitaan 500 
000 euroa, lyhennyksiä 
tehtäisiin 875 000 euroa, 
joten kunnan velkataak-
ka pienenisi, ollen kun-
talaista kohti noin 900 
euroa.

Sdp:n valtuustoryhmä 
teki valtuustoaloitteen, 
koskien kuntaliitosta 
Harjavallan kanssa, pe-
rustuen aikalailla kun-
nan tehtävien määrän 
alentumisena, tulevan 
uuden Sote ratkaisun 
johdosta. Voimia yhdis-
tämällä pystytään vah-
vistamaan investoinnit.

Perussuomaisten val-
tuustoryhmä teki aloit-

teen, koskien yritysten 
verkostoitumista Nak-
kilassa, tavoitteena pi-
tää Helmi-maaliskuussa 
2016 korkeantason yri-
tysten Verkostoitumis 
Ideariihi, jossa autetaan 
yrityksiä laajentamaan 
toimintaansa ja etsimään 
uusia yhteistyökumppa-
neita alueeltamme.

J Virtanen

Teosta on saatavissa 
Nakkilan Kauppatiellä 
K-supermarket Onni-
pekasta ja Nakkilan 
Kirjakaupasta hintaan 
30,00 eur/kpl.

Onnipekasta on saata-
vissa myös Nakkilan 
maatalousnaisten kirjaa, 
Poimintoja 90v, hintaan 
20 eur/kpl

 Nakkilalaiset sodissa 
1939-1945

3030€€
Nakkilan nuori yrittäjä 
Kati Mäki Oy/R-Kioski

Nakkilan nuoren yrit-
täjän tunnustuksen sai 
Kati Mäki Oy/ R-Kioski 
Nakkila.

Kati Mäki Oy on pe-
rustettu vuonna 2014 ja 
sen omistavat Kati Mäki 
ja Sirpa Kankeri. 

Yritys harjoittaa kios-
kikauppaa, R-kioski 
Nakkila nimellä, yri-

tyksen palveluksessa on 
4 henkeä. Nakkilan R-
Kioski on menestynyt 
hyvin R-Kioskien väli-
sessä vertailussa, se oli 
alueensa paras ja menes-
tyi hyvin koko Suomes-
sa. Bestseller-lehti on-
nittelee yrittäjiä.

J Virtanen
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Yli 20 vuoden satakuntalaisel-Yli 20 vuoden satakuntalaisel-
la metsurityökokemuksellala metsurityökokemuksella
   taimikonhoidottaimikonhoidot
   ennakkoraivauksetennakkoraivaukset
   hakkuutyöthakkuutyöt
   Piha- ja ongelmapuiden Piha- ja ongelmapuiden 

kaatopalvelukaatopalvelu

Juha VastamaaJuha Vastamaa
Metsätalousteknikko / metsuriMetsätalousteknikko / metsuri
050 595 7715050 595 7715
metsapalvelu.jvastamaa@gmail.commetsapalvelu.jvastamaa@gmail.com

MetsäpalveluMetsäpalvelu
J. VastamaaJ. Vastamaa

Rauhaisaa Joulua!Rauhaisaa Joulua!Rauhaisaa Joulua!Rauhaisaa Joulua!

Ravintola HakuninmäkiRavintola Hakuninmäki

Ravintola Hakuninmäki
Pyydyskatu 1, Harjavalta, puh 0400 731 571

www.ravintolahakuninmaki.fi

Ravintola suljettu 23.12.2015-2.1.2016

Hyvää Joulua Hyvää Joulua 
ja Onnellista ja Onnellista 

Uutta Vuotta!Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Reippaita Remontteja Vuodelle 2016!

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

045 673 2373, Nakkila
   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

Sat-Electric Oy
 p. (02) 54 64 048, Kokemäki 
Sähkösuunnittelu ja -asennukset, 
keskusvalmistus ja tarvikemyynti

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

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

Ahokannas Oy
0500 124 420

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079

* LVI-myymälä
* LVI-asennukset ja -huollot

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

T:mi Rami Salo
Uudis- ja Korjausrakentaminen
Pesuhuoneremontit/ 
Vesieristykset
Korventie 3, Nakkila
0500 427 930
(02) 537 3864

rami.salo@netti.fi 

Rakentajan palstan 
kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€. 

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

2 palstaa x30 mm: 60€.
 Hintoihin lisät. alv 24%. 

Petteri Granö, p. 044 028 5295

  PEPEN
MAALAUS

KAIKKI MAALAUS- JA 
RAKENNUSALAN TYÖT

Sorvaajantie 6
28800 Pori

Myynti: 0500 597 259 
tai 050 401 4784

JKS Rakentajat Oy 
Ammattitaitoista rakennus-

palvelua  Harjavalta 

KIMMO, p. 0400 598 197 
kimmo.jksrakentajatoy@gmail.com 

JANI, p. 0400 951 703 
jani.jksrakentajatoy@gmail.com

 020 447 64 0 
020 447 64 0

Betonia Satakuntaan!
Tilaukset puh. 020 447 6430

 Ps. Meillä paketoidaan ostoksenne

Setolan Puutarha
Hovinkuja 10
29250 Nakkila

02 537 3995

. JoulukukatJoulukukat
AsetelmatAsetelmat

Avoinna päivittäin  8-20

Av. päivittäin 8–20Av. päivittäin 8–20
Jouluaattona 8–12Jouluaattona 8–12

Kilpailun 
voittajat!voittajat!

50 € lahjakortin voittivat 
Maija Ampio (Kauneuskes-

kus Minna Mari) ja 
Teuvo Nupponen (Keaton).

Joulukinkun  voitti 
Jukka Kivero (K-Supermar-

ket Ruokapori)

Yrittäjien kesken arvotun 
joulukinkun sai Sata-Puu 

Harjavallasta, 

Onnittelut voittajille!

Vuoden yritykseksi Ko-
kemäellä valituksi Sat-
Electricissä tehdään säh-
köistä työtä. Omistajat 
tekevät ja päättävät asi-
oista yhdessä, kaikki toi-
mivat tuottavassa työssä. 
Päätoimialat ovat säh-
kösuunnittelu, -urakat ja 
teollisuuden kunnossa-
pito, sekä sähkötarvike-
myynti, joka aloitettiin 
vuonna 2002. Yrityksen 
liikevaihto on kuluvana 
vuonna noin 1,5 miljoo-

Sat-Electric on 
Kokemäen vuoden yritys

naa euroa. Työntekijöitä 
on tällä hetkellä 14. Pal-
veluihin kuuluu myös 
räätälöityjen keskuksien 
valmistus. Yritys Valmis-
taa keskuksia omien tai 
asiakkaan toimittamien 
suunnitelmien pohjalta. 
Valinta vuoden yrityk-
seksi tuli porukalle yllä-
tyksenä.

Bestseller-lehti onnit-
telee vuoden yritystä.

J Virtanen

Biotaloushuuma on 
peittänyt alleen sen to-
siasian, että puunkor-
juualan taloudellinen 
kehitys on ollut huonoa 
jo usean vuoden ajan. 
Kannattavuus on tuo-

Satakunnan Koneyrittäjien Tatu Kimpanpää:

Heikkenevä talous ja seisokit 
riesana puunkorjuussa

reen selvityksen mukaan 
heikohko. Markkinati-
lannekysely puolestaan 
kertoo puunkorjuuyri-
tysten kassatilanteen 
olevan kireä.  Tilannetta 
huonontaa se, että use-

at metsäteollisuusyri-
tykset ovat ilmoittaneet 
puunkorjuuyrittäjille 
yllättävänkin suurista 
hakkuurajoituksista lop-
puvuoden aikana.

Nakkilan kunnan kult-
tuuripalkinnon sai tänä 
vuonna Nakkila-Seura 
ry. Palkinto luovutettiin 
Villilä Studioilla järjes-
tetyssä itsenäisyyspäi-
vän konsertissa. Kult-
tuuripalkinnon ottivat 
vastaan Nakkila-Seuran 
puheenjohtaja Hannu 

Nakkila-seuralle 
vuoden kulttuuripalkinto 

Ranne sekä seuran puu-
hanainen Sirpa Ijäs.

Kulttuuripalkinnon 
saajasta päätti sivistys-
lautakunta, joka kiitteli 
vuonna 1952 perustettua 
Nakkila-Seuraa ansiok-
kaasta kotiseututyöstä. 
Nakkila-Seuran suurin 
vuosittain pidettävä ti-

laisuus on Tappurita-
pahtuma yhdessä Mobi-
listien kanssa pidettynä, 
sekä Kotiseutumuseon 
rakennusten kunnosta-
minen. Jäseniä yhdis-
tyksellä on tällä hetkellä 
noin sata.

J Virtanen

Joulun värit

Joulu on hopeinen 
kuin Betlehemin tähtönen

Joulu on sininen
kuin iltataivas uninen

Joulu on punainen
kuin omppu punaposkinen

Joulu on kultainen
kuin kynttilänliekki iloinen

Joulu on valkoinen 
kuin vanupallo pehmoinen

Joulu on harmaakin
kuin pukin parta varmaankin

Joulu on ruskea 
kuin piparkakku 

Matti Väisänen, 8 vuotta

Grilli-kahvila

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Alkuvuoden aukioloajat: 3.1.2016 alkaen 
ma-pe 6.30-18  la suljettu  su 10-18
Grilli-Kahvila Pacetti 
Tehtaantie 4-6, 28400 ULVILA  puh. 02 538 8287

Sepän Puutarhatila
Avoinna: ma-pe 10-18, la 9-14, su 12-15

Korpitie 57, 27710 Köyliö
Puh. 050 377 5012

Joulutähdet, hyasintit, amaryllikset
asetelmat ja korit

Avoinna:
ma-pe 10-18, la 9-14, su 12-15

to jouluaattona suljettu

JELE Ry toivottaa 
Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta
yhteistyökumppaneille 
ja asiakkaille
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Harjavallan Jymyn Kia-
Emilia Hakala laski 
suurpujottelussa toisek-
si, ensimmäistä kertaa 
korokkeelle aikuisten 
sarjassa. Kilpailusta tuli 

Suomeen kaksoisvoit-
to. Voittajaksi laski Kai-
sa Nyberg yhteisajalla 
2.08,18. Hakala jäi voit-
tajasta runsaat puoli se-
kuntia.

Kia-Emilia hopealle 
Pyhätunturilla

Porilaislähtöisiä pelaa-
jia ei jääkiekon kun-
niagalleriaan, Hall 
of Fameen ole pääty-
nyt. Suomalaisia entis-
ten pelaajasuuruuksi-
en joukkoon on päässyt 
vain Jari Kurri.

Maanantaina valin-
nan koki suomalaisten 
jääkiekkofanien hyvin 
muistamaTeemu Se-
länteen taisteluparina 
NHL:ssä tunnettu kana-
dalaispuolustaja Chris 
Pronger, jonka Eila-äiti 
on kotoisin Porista.

Pronger mainitsi kii-
tospuheessaan suoma-
laiset juurensa. Peliot-
teidensa ohella Pronger 
oli ammattilaisuran-
sa alkupuolella esillä 
myös kentän ulkopuo-
listen asioiden vuoksi. 
Hän muun muassa jou-
tui kahdesti pidätetyk-

si, rattijuopumuksesta 
ja osallistumisesta ka-
pakkatappeluun. Eli siis 
Chris Prongerin äiti Eila 
on Porista lähtenyt maa-
ilmalle aikanaan. Chri-
sin tytär onkin nimel-
tään myös Eila, ja Chris 
osaa mm. haistatella ja 
soittaa suutaan suomek-
si. Ilmankos se on niin 
kova pakki.

Hän sanoi ettei pidä 
mitenkään "kovaa ään-
tä" suomalaisista suku-
juuristaan. On niistä yl-
peä jos ne huomataan, 
mutta ei tuo sitä itse 
esille.

- Haluan kiittää myös 
isovanhempiani, joil-
ta olen saanut suoma-
laisen temperamenttini, 
Pronger sanoi.

Haluan kiittää myös 
suomalaista tempera-
mentisuuttani.

Porilaisjuuret omaava 
puolustaja Hall of Fameen

UP-V:n edustusjouk-
kueen tiedotustilaisuu-
dessa käytiin läpi tule-
van kauden joukkuetta, 
valmennusryhmää ja 
tavoitteita. Edustus-
joukkueen pitkäaikai-
nen joukkueenjohtaja 
ja toimija, Asko Man-
sikkamäki, johti puhetta 
tilaisuudessa, jossa läs-
nä olisekä johtokunnan 
että median edustajia ja 
edustusjoukkueen pe-
laajia. UP-V:n omat kas-
vatitPetri Kulmala, Erno 
Kulmala ja Eero Kivioja 
edustivat joukkuetta ti-
laisuudessa.

KaMan kanssa teh-
ty farmisopimus tar-
joaa nuorille pelaajille 
mahdollisuuden pela-
ta Ykköspesistasolla 
joukkueessa, joka tais-
telee paikasta Super-
pesikseen 2017. Ka-
Man Jarkko Huhtala 
oli myös mukana tilai-
suudessa kertomassa, 
mitä farmisopimus heil-
le merkitsee:”Yhteistyö 
UP-V:n kanssa voi myös 
parantaa poikapesiksen 
tilannetta Satakunnassa. 
Tarkoituksena on tarjo-
ta lahjakkaille pelaajille 
mahdollisuudet pelata 
Ykköspesistä, jos paik-
kaa Superin joukkuees-
sa ei ole.” 

UP-V:n tavoitteena on 
taistella Ykköspesiksen 
runkosarjan kärkisijois-
ta, ja saavuttaa sitä kaut-
ta mahdollisuus pelata 
Superpesistä 2017.”Tar-

UPV:n Edustusjoukkueen 
paletti alkaa olla kunnossa

koituksena ei ole pela-
ta hampaat irvessä, jot-
ta nousisimme Superiin 
ensi kauden jälkeen. 
Kun peli on rentoa, tu-
lokset puhuvat puoles-
taan. Haaveena tietenkin 
olisi Superiin nousu kau-
deksi 2017, sillä UP-V 
täyttää silloin 60 vuotta, 
ja vuosi 2017 tulee ole-
maan seuran juhlavuosi. 

S o p i m u s p e l a a j a t : 
Tuukka Mansikkamä-
ki, Eero Kivioja, Janne 
Lähde, Juho Ranto, Petri 
Kulmala, Petro Pitkälä, 
Markus Salonen, Erno 
Kulmala, Jesse Jokela, 
Jussi-Pekka Maunuk-
sela, Joonas Malmberg, 
Ville Väliaho, Mattias 
Kitola, Santeri Stenroos.

F a r m i s o p i m u k s e n 
kautta Kankaanpään 
Mailasta: Eemeli Vanha-
talo, Arttu Vilander, Tee-
mu Viitasalo

Harjoitusringissä ovat 
mukana myös seuran 
omat juniorit Aleksi ja 
Niklas Ahjolahti.

Taustaryhmä: Timo 
Lamminen - valmentaja/
pelinjohtaja, Jaakko Ki-
vioja - valmentaja/kak-
kospelinjohtaja, Kalle 
Karhu - fysiikkavalmen-
nus, Harri Kivelä - juok-
su-/nopeusvalmennus, 
Sami Nieminen - hiero-
ja/fysioterapeutti, Asko 
Mansikkamäki - jouk-
kueenjohtaja

Mari Timgren
UP-V:n viestintävastaava

Harjavallan Seudun In-
validit ry palkitsi pit-
kään mukana olleita, 
muistamalla jäsenistöään 
30-vuotismerkeillä. Mer-
kin saivat Anneli Männis-
tö, Raija Kulmala, Asko 
Salminen, Ulla Nurmi-
nen, Ritva Karimäki, Ari 
Hyökki, Aulis Hyökki, 
Helmi Aitakangas, Viljo 
Pirttimäki, Riikka Puo-
lakka ja Helga Ranta.

Harjavallan Seudun 
Invalidien esteettömyys-
asiamies Raija Kulma-
lalle luovutettiin Invali-
diliiton kultainen plaketti 
vammaisten ihmisten oi-
keuksien edistämiseksi 

Harjavallan Seudun 
Invalidit palkitsi

tehdystä työstä. 
Yhdistys edistää vam-

maisten henkilöiden 
mahdollisuuksia toimia 
yhteiskunnan tasa-arvoi-
sina ja täysivaltaisina jä-
seninä ja valvoa heidän 
yhteiskunnallisia etu-
jaan. On Invalidiliiton jä-
senyhdistys, joka toimii 
neljänsadan jäsenensä 
voimin pysyvästi vam-
mautuneiden henkilöi-
den yhdyssiteenä Har-
javallan kaupungin ja 
Nakkilan kunnan alueel-
la. Yhdistys on perustet-
tu 1982.

J Virtanen

Fazer Leipomot Oy on 
myynyt alkuaan Klee-
molan Leipomona toi-
mineet tilat Turun Laa-
tutuote Oy:lle. Ulvilan 
kaupungissa sijaitseva 
teollisuuden tuotantora-
kennus, jossa pinta-ala 
on 1,3460 ha, kauppa-
hinta on 420 000 euroa. 
Etuostolain mukaan 
kunnalla on etuosto-oi-

Fazer Leipomot lopetti, 
tilalla jo uusi yrittäjä Turusta

Kokoomuksen Satakun-
nan piiri on valinnut uu-
deksi puheenjohtajakseen 
Emilia Syväsalmen Luvi-
alta. Hän sai enemmistön 
67:stä äänestäneestä, eli 
37 ääntä piirin syyskoko-
uksessa Porissa 28.11.

Puheenjohtajaksi oli-
vat Syväsalmen lisäksi 

ehdolla Jonna Heikkilä 
Nakkilasta ja Mari Kau-
nistola Porista. Kaunis-
tola sai 22 ja Heikkilä 
kahdeksan ääntä. Syys-
kokous kuuli ehdokkaita 
ennen äänestystä ja teki 
päätöksen sen jälkeen.

J Virtanen

Satakunnan 
Kokoomukselle uusi pj

Koirauimala saattaa koi-
rattomasta tuntua erikoi-
selta paikalta, mutta koi-
raihmiset ilahtuivat, kun 
Luvialle avattiin sellai-
nen. Koirauimala Zemp-
pu & Serafi ina oli Kirsi 
Järvisen pitkäaikainen 
haave. Yrityksen hauska 
nimi tulee omien koirien, 
Zenin ja Seran lempini-
mistä.

- Iso investointi arve-
lutti pitkään, mutta kun 
allergian takia jäin työt-
tömäksi ja piti etsiä uusi 
ammatti, laitoin vauhtia 
hankkeeseen, Kirsi ker-
too ja jatkaa, että vauh-
tia asioihin laittoi myös 
oman koiran kuntoutta-
mistarve.

Kirsin mukaan parasta 
hänen työssään ovat koi-
ra-asiakkaat, joita tulee 
eniten Turusta, Uudesta-
kaupungista, Raumalta 
ja Eurajoelta. Joukkoon 
mahtuu koiria pellehyp-
päjistä herrasmiesuima-
reihin ja kaikki ovat yhtä 
tervetulleita.

- Huonoja puolia työs-
säni ei ole. Ainahan jo-

Pellehyppääjiä ja herrasmiesuimareita

Laku (vas.) ei turhaan kursaile vaan ottaa ilon irti joka uimareissusta. Ginnyn tyyli on rauhalli-
sempaa. Uimalassa on koirien käytössä leluja, joilla voi tehdä uimisesta mielenkiintoisempaa.

tain kehitettävää löytyy, 
mutta koirien ja koiraih-
misten kanssa työsken-
nellessä ei toistaiseksi 
huonoja päiviä ole tullut 
vastaan, Kirsi vakuuttaa.

Uimalassa käy sekä 
huvi- että hyötyuimarei-
ta. Uinti vahvistaa koiran 
lihaksia, kasvattaa kun-
toa ja auttaa vammois-
ta ja leikkauksista toipu-
misessa. Uiminen sopii 
mainiosti esimerkiksi 
selkäpotilaille, lonkka- 
tai nivelvaivaisille sekä 
ylipainoisille koirille. 
Pentu-uintia harrastetaan 
torstaisin.

- Jos koira ei ole uinut 
paljoa, sen täytyy ensin 
tottua uintiin, sillä uinti 
kuorimittaa lihaksia eri 
tavalla kuin esimerkiksi 
lenkkeily. 35 minuutin 
uinti vastaa 10 kilomet-
rin lenkkiä, kertoo Kirsi.

Uimalasta koira saa 
tarvittaessa päälleen uin-
tia helpottavat uimaliivit 
ja Kirsi suositteekin nii-
tä aina pennuille ja ai-
kuisellekin koiralle en-
simmäisillä kerroilla. 

Koirauimalan nettisivut 
ovat valmistumassa ja 
Facebookissa tiedotetaan 
tapahtumista ja vastataan 
asiakkaiden kysymyk-
siin.

Uimalassa myydään 
myös pantoja, talutus-
hihnoja, erilaisia leluja 
ja muuta pientä koirata-
varaa.

- Nyt joulun alla on os-
tettu koiraihmisille lah-
jaksi uimalahjakortteja, 
kertoo Kirsi. 

Maj-Lis Krouvi

Kirsi Järvinen ja herra Ben 
polskivat sulassa sovussa. 
Kirsi viettää ison osan työpäi-
västään altaassa koirauima-
reiden tukena ja seurana.

keus kiinteistö kaupas-
sa. Kaupunginhallitus 
päätti, että kaupunki ei 
käytä etuosto-oikeuttaan 
edellä mainitussa kiin-
teistökaupassa, koska 
kaupunki ei tarvitse ko. 
tilaa yhdyskuntaraken-
tamiseen.

J Virtanen

Norilsk Nickel Harja-
valta Oy:n toimitusjoh-
tajana vuodesta 2009 
ollut Nakkilalainen Joni 
Hautojärvi valittiin Sa-
takunnan kauppakama-
rin puheenjohtajaksi 
erovuoroisen toimitus-
johtajan Simo Kaupin 
tilalle Satakunnan kaup-
pakamarin syyskoko-
uksessa. Muut valinnat: 

Satakunnan kauppakamarille 
uusi puheenjohtaja

1. varapuheenjohtajaksi 
toimitusjohtaja Jari-Pek-
ka Ekberg , Oy Fiblon 
Ab:sta,  2. varapuheen-
johtaja toimitusjohtaja 
Harri Tuomi Satakunnan 
Osuuskaupasta ja 3. va-
rapuheenjohtaja toimi-
tusjohtaja Hanna Maja 
Lujakumista.

J Virtanen

Huollamme ammatti-
taidolla TV:t, videot ja 

digilaitteet yms.
Valtuutettu AllAway-

keskuspölynimurihuolto

Satakunnankatu 6, 28100 PORI p. (02) 6334 818
Avoinna arkisin 8-17, la 9-13

  Pitopaakarit

     Ansa ja Lempi

Loukkurantie 2
28450 Vanha Ulvila

(02) 538 3430, 
050 326 4540, 050 337 2426 

www.ansajalempi.net

Hyvää Joulua!
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Kiitos asiakkaillemme ja yhteistyö-Kiitos asiakkaillemme ja yhteistyö-
kumppaneillemme kuluneesta vuodesta!kumppaneillemme kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Mukavia Matkoja Vuodelle 2016!Mukavia Matkoja Vuodelle 2016!

www.valtaliikenne.com

Soita ja kysy lisää: 02 674 1447Soita ja kysy lisää: 02 674 1447
Keväthangille viikolla 12, 650Keväthangille viikolla 12, 650€ € 

Kauppatie 2, Nakkila, Wanha-Pankki
Ti-pe 10-17, la 9-13, ma on Virpin vapaapäivä 
Uusi osoite 2.1.2016 alkaen Kiertotie 1
Jouluviikon aukioloajat:
ma-ti-ke 10-17, jouluaattona 9-12  
Puh. (02) 537 4004

Ka
Ti
UUu
JoJo
mm
P

LämmintäLämmintä
JouluaJoulua
tt  : Virpi: Virpi

Meikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja Alusasupuoti

Joulun paras lahja:Joulun paras lahja:
Osta 100,- lahjakorttiOsta 100,- lahjakortti
maksa vainmaksa vain 80,-80,-

Meiltä joulun 
Meiltä joulun 

kauniit paketit!
kauniit paketit!

Trofen yöasuja, saunatakkeja, 
fl eece-aamutakkeja, yöpaitoja 
ja pyjamia!
Tervetuloa ostoksille!

www.p-kkirsihannele.comwww.p-kkirsihannele.com

Non-Stop Parturi Non-Stop Parturi &&  
HiustuotemyymäläHiustuotemyymälä
Avoinna ti-pe 10-18, la 9-12 ti-pe 10-18, la 9-12 
Ilman ajanvaraustaIlman ajanvarausta
KESKUSTA, TEHTAANTIE
Ajanvaraus 044 505 5196044 505 5196

Parturi-Kampaamo
             Kirsi Hannele

Palokuja 68, Ulvila
Ajanvaraus 044 255 5196044 255 5196

Kiitos  kuluneesta  vuodesta!
Hyvää Joulua ja 

Onnel l i sta  Uutta Vuotta 2016!

Lomailemme Lomailemme 
24.12.2015-10.1.201624.12.2015-10.1.2016

Kouluissa ja päiväko-
deissa on käynnissä 
Tähteitä Nolla! -kam-
panja. Harjavallassa, 
Kokemäellä, Nakkilas-
sa, Eurajoella, Luvialla, 
Merikarvialla, Pomar-
kussa, Porissa, Siikai-
sissa ja Ulvilassa järjes-
tetty kampanja keskittyi 
hyviin ruokailutapoihin 
ja ruokajätteen vähentä-

miseen.
Koulujen ruokasa-

leihin ja päiväkoteihin 
jaettiin kampanjan yh-
teydessä neljän julisteen 
sarja ruokailevista ah-
moista, jotka keskuste-
levat muun muassa ruo-
karauhasta, ahmimisesta 
ja ylisuurista annoksista. 
Viikon aikana kouluissa 
ja päiväkodeissa myös 

keskusteltiin ruokahävi-
kistä ja sen vähent ämi-
sestä.

Jäteneuvonnan yh-
teistyöalueen maskotti 
Jätevaakku Mustavaris 
kiersi viikon aikana val-
vomassa koulujen ruo-
kaloiden biojäteastiaa. 
Kierros alkoi Marras-
kuun lopulla Ruskilan 
koulusta Nakkilassa, 

siellä koulun hengetär 
Heli Kujanpää oli val-
mistautunut hyvin asi-
aan, ruokailu sujui hy-
vin, ja kun Jätevaakku 
Mustavaris (Merika 
Lanne) piti lapsille asi-
antuntijan puhuttelun 
asiasta, hän painotti sitä, 
kun ottaa ruokaa lauta-
selleen, ottaa ensin pie-
nemmän annoksen ja jos 

Kouluissa ja päiväkodeissa: 
Tähteitä nolla!

tuntuu siltä, että haluaa 
lisää, niin se on mahdol-
lista. Ruskilan koulussa 
ruokana oli silloin her-
nekeittoa, jota jäi syö-
mättä vain noin 4 desiä. 

Keittiöt punnitse-
vat kouluissa ja päivä-
kodeissa syntyvää ruo-
kahävikkiä päivittäin. 
Punnituksissa seurataan 
ruoanvalmistuksessa 
syntyvää jätettä, tarjoilu-
hävikkiä ja lautasjätettä.

Lautasjäte on oppilai-
den lautaselle ottamaa 

ruokaa, jota jää syömät-
tä. Lapset vaikuttavat 
itse lautasjätteen mää-
rään ja ruoan jättäminen 
on usein totuttu tapa. 
Siksi lautasjätteen mää-
rällä kilpaillaan nyt eri 
koulujen välillä.

Koulu, jossa syntyy 
vähiten lautasjätettä op-
pilasta kohden, voit-
taa oppilailleen jäätelöt. 
Päiväkodeissa ruokaa ei 
välttämättä annostella 
itse, ja siksi päiväkotien 
kesken palkintojääte-

löt arvotaan. Jätevaakku 
Mustavaris saapuu jää-
telöiden kera voittaja-
kouluun ja -päiväkotiin.

Jäteneuvonta kerää 
viikon punnitustulok-
set kaikista yhteistyö-
keittiöistä ja kilpailun 
tulokset pyritään julkis-
tamaan viikolla 50. Täh-
teitä nolla! -kampanja 
on käynnissä noin 20 
kunnallisen jätelaitok-
sen alueella.

J Virtanen

Jätevaakku Mustavaris kiersi viikon aikana valvomassa koulujen ruokaloiden biojäteastiaa. Jätevaakun kierros alkoi Marraskuun lopulla Ruskilan koulusta Nakkilassa

Nackila- Harjavalta

Edullinen ja luotettava tapa 
ilmoittaa Kysy lisää:
turist.fi @hotmail.com tai 

0500 597 259 / Jarmo Virtanen

Nelivärinen BS Nackila-Harjavalta Ilmestyy Bestseller-lehden tauoilla viikonloppuisin. 
Jaetaan Nakkilan ja Harjavallan alueella joka talouteen, yhteensä 6100 kpl ja 
lisäksi tarvittaessa jaetaan myös naapurikuntiin jakelumaksulla!

HINNASTO 1.1.2016
Etusivun korkeus 250 mm + etusivun yläosa
Etusivun yläosa 116x35 mm

Hintoihin lisätään alv 24 %

PALSTAT HINTA
1 palsta, 38mm 0,70 €/pmm, min. 40mm
2 palstaa, 80mm 0,60 €/pmm, min. 80mm
3 palstaa, 122mm 0,50 €/pmm, min. 100mm
Sivupalsta, leveys 74mm 0,90 €/pmm, min. 50mm
Yläosa etusivu, 116x35mm
- Nakkila + Harjavalta 90 €
- Nakkila 70 €
Koko etusivu, 200x250mm
- Nakkila + Harjavalta 210 €
- Nakkila 190 €
Koko taka/sisäsivu 200x287mm
- Nakkila + Harjavalta 230 €
- Nakkila 190 €
Keskiaukeama/2 sivua
- Nakkila + Harjavalta 380 €
- Nakkila 310 €

Aineisto aina viimeistään maanantaina puoleen päivään mennessä.

MAINOSJAKELUA KESKI-SATAKUNNAN ALUEELLA, 
Eura 3000 kpl, Harjavalta 3600 kpl, Kokemäki 1000 kpl, Nakkila 2450 kpl, 
Ulvila-Kullaa 6000 kpl, Luvia 1450 kpl, hintaan 0,07 €/kpl + alv 24%      
Materiaalit ja tied.: turist.fi @hotmail.com tai 0500 597259 / Jarmo Virtanen

ILMOITA EDULLISESTI KESKI-SATAKUNNAN ALUEELLA



8

Bestseller 15/2015

Pirkkalantie 34, Harjavalta
050 369 6237, 02 674 2072

info@sataeuro.fi

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay€

www.ritvanmatkatjaretket.fi 
020 793 1040, 040 554 2694/Ritva, 040 512 0903/Ari

StarTours Oy
Ritvan Matkat ja Retket

Tornikatu 4, Raisio

Ojantie 8, 
28130 PORI
02 649 8010
0400 592 922

Siivouspalvelu

Siffeli
Harjavalta, p. 02 674 6744

RENGAS-LATE  www.rengaslate.fi 

HARJAVALTA 
Pienkatu 6, p. 02 674 3430
ULVILA 
Tampereentie 88, p. 02 674 3433

Pori
www.emiliakeittiot.fi 

Kiitamme asiakkaitamme ja yhteistyo -
kumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja

.. ..

          
                                         
 
          
          
          

Kauppa  e 1, 29250 Nakkila

RAVINTOLA
MUSTAVARIS

www.ravintolamustavaris.com

Joulurauhaa!

T:mi Timo Kälviäinen

puh. 040 703 4296

Iloista Joulua!

Kankaat, tarvikkeet, lahjatavarat!
www.minnamarja.fi 

Puh. 537 2225 ti-pe 9-17
la 8-13
ma sulj.

Savikontie 1, 29250 NAKKILA

Harjunpää, p. 02 539 0676

ILOISTA JOULUA!

Sivuhonka Oy
PUUTAVARAA
Honkapuistontie 81, Pori
Puhelin 0400 128 883

Alumiini- ja teräsovet
Julkisivut sekä teräsrakenteet

050 597 7001

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

Pirkankatu 3, Harjavalta

Hyvää Joulua!

(02) 674 2696, 
Joka päivä 6-22

Pirkankatu 3, Harjavalta

Hyvää Joulua!

Hiekkaa * Murskeita
Salaojasoraa * Multaa

Kuljetus SNÄLLSTRÖM Oy
Ulvila, puh. 538 8077

auto 0400 228 825

Hyvää Joulua!

PUU- JA RAUTATYÖ SUNDELIN
Alamäentie 88, 28260 Harjunpää
02 539 0805, 0500 321133, fax 02 539 0865

ANOLAN 

VUOKRATYÖ OY
Nakkila, 0400 152 067

www.  lateurastamovuorenmaa.fi 

ASEET, PATRUUNAT, METSÄSTYS-
TARVIKKEET, ASESEPÄNTYÖT

Harjulantie 134, 29340 Kullaa, 0440 974 314

MS.Miikkulaiset
Haketusta

044 278 7500
Teollisuustie 1, 32810 Peipohja

p. 02 546 7766

KONE JA LAAKERI 
LAHTI KY Café Ratsula

Antinkatu 17, Pori, 3. kerros
02 633 3339

www.caferatsula.fi 

Härmäntie 2, 28430 Pori, 044 218 0048 
omakampaamo.fi /kartanon-hiushuone 
www.kartanonhh.com 

JÄTEKAIVOJEN TYHJENNYKSET
Nopeasti ja tehokkaasti!

Petri Luotola
0400 125 303

LAULULINTUNEN
Marko Lintunen

050 535 6768
lintunenmarko@gmail.com

Vuokrat ja tiedustelut:
www.kokefkk.com
tai 045 133 1664
Järilänvuorentie 239, 

Kokemäki www.kramppacenter.fi 

Hyvää Joulua!

Sata-Puu
Pyykkialhonkatu 2, 
Harjavalta, 
p. 02 674 3055, 
satapuu@nic.fi

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

SÄHKÖ LUOTONEN OY
Kuusitie 5, 28400 Ulvila

Puh. 0400 527 243

VALTA    SA Oy
Revonkatu 7, 29200 Harjavalta

02 674 4220 - www.valtaosa.fi 
valtaosa@fi xus.fi , mika@valtaosa.fi 

Posliinia ja posliinitarvikkeita, Lahjatavaraa
Erilaisia askartelukursseja!

Lisätietoja: www.puuhaputiikki.fi 

Kauppakatu 19, 

26100 RAUMA

Puh. 02 822 2039

OIKOTIE 4, 61980 OIKOTIE 4, 61980 
PÄNTÄNE, KAUHAJOKIPÄNTÄNE, KAUHAJOKI
www.tapionkauppa.netwww.tapionkauppa.net

LämmintäLämmintä

Joulua!Joulua!

Ulvilan Autohuolto
www.ulvilanautohuolto.com

Hyvää Joulua ja
Onnea Vuodelle 2016 Rinnetie 5, KöyliöRinnetie 5, Köyliö

Puh. 0400 322 278Puh. 0400 322 278
tai 050 323 0103tai 050 323 0103
www.haavistonsora.comwww.haavistonsora.com

Haaviston Sora OyHaaviston Sora Oy

Rakennus palvelu 
Timo Tervo Oy

www.rakennuspalvelutimotervo.fi 

TRAKTORIURAKOINTI 

JAAKKOLA 
02 554 4177, Köyliö

040 504 4313
Köyliö

Parkkilan Saha

Hyvää joulua ja Onnea vuodelle 2016!

puh. 02 864 7047 tai 050 552 8247

www.villakangas.net

Lämmintä 
Joulua!

t. Pirkko ja Erkki Kangas
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toivotamme Rauhallista Joulua
ja Onnea ja Menestysta Vuodelle 2016!..

ARTISTAN AUTOHUOLTO
Siilotie 3, 29250 Nakkila
Ark. 8–16 tai sop. muk.
050 4627288, Jussi Myllymäki.
autohuolto@artista.fi  - www.artistafi lmi.fi 

Hyvää
Joulua!

KULJETUKSET,
PESUT, KUORMA-

AUTOT YM.
TAPANI RAVANTTI
Karhusuontie 15, 

Säkylä

0400 825 1110400 825 111

Hyvää Joulua!Hyvää Joulua!

EH-Bussit Oy   Kisällintie10, FI-28400 Ulvila   p. 0440 591 243
ehbussit.fi        facebook.com/ehbussit

Matkanjärjestäjä  /  Valmismatkat

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta!
Rauhallista Joulua ja
Hyvää Vuotta 2016!

Tyrnin väki kiittää kuluneesta
vuodesta ja toivottaa

Hyvää joulua ja 
Onnellista Vuotta 2016!

Tattaran Romu
Vesa Kuusisto, 0400 461 422

Tuohistontie 226, Nakkila

Iloista Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle!

rami.salo@netti.fi 

Hyvää Joulua!
T:mi 

Rami Salo
Uudis- ja korjausrakentaminen
Pesuhuoneremontit/VesieristyksetPesuhuoneremontit/Vesieristykset
Kirkkokatu 10, Nakkila
0500 427 930, (02) 537 3864

Bestseller-lehti
kiittää lukijoitaan
ja ilmoittajiaan

kuluneesta vuodesta
ja toivottaa 

Hyvää ja 
Rauhallista Joulua 

sekä 
Menestystä ja Onnea 
Tulevalle Vuodelle!

Isotalo Oy Isotalo Oy 

02 546 0838  02 546 0838  
www.isotalomulta.fi www.isotalomulta.fi 

Harjavallankatu 6, Harjavalta, 
02 674 2364

Kahvila-Lounasravintola

Mailena RAKENNUS- JA NOSTOPALVELU 

JUKKA REUNANEN
 02 554 1384, 040 500 3292, Köyliö 

ESSANT OY

Vaasantie 994, Söörmarkku
02 6770346

ULVILANULVILAN
KATTOPELLITYSKATTOPELLITYS

  0400 510 816
  0400 592 988

KikanKikan
KivatKivat
KullaaKullaa

Finnmassa Ky
Kuitukangasliinat
puh. 0400 489 815, Nakkila

HUITTINEN
www.hauskis.fi
040 850 9000

Kino Huovi
Harjavalta

www.kinohuovi.fi PERÄNIITYN TILA Huittinen
p. 0400 333 666  0500 333 666

Kivien räjäytykset Kivien räjäytykset 
KaivuutKaivuut

Tero Miettinen Tero Miettinen 

040 568 3325040 568 3325

NAKKILA - 050 541 6892 NAKKILA - 050 541 6892 
Sofi aSofi a

Siivouspalvelu ja KSiivouspalvelu ja Kodinhoitoodinhoito

Ruosniemen Linja-Autot Oy

Hyvää
Joulua!
Hyvää
Joulua!

AUTOKORJAAMO
R. HEINO

0400 675 384, Kokemäki

www.autokorjaamorheino.fi

KotityöpalveluKotityöpalvelu
Pirjo AsikainenPirjo Asikainen

Nakkila, puh. 0500 125 897

www.kuljetusijas.fi  * 0400 588 979

myynti@sat-electric.fi www.sat-electric.fi

Skaffarinkatu 13, Kokemäki
Puh. (02) 546 4048

Hyvää Joulua!

www.maisanpaja.infowww.maisanpaja.infomaisanpaja.infomaisanpaja.info

Marja- ja Vihannesmyynti Virtanen
kiittää asiakkaitaan vuodesta 2015
ja toivottaa

Hyvää Joulua ja 
Menestystä Uudelle Vuodelle!

Automaalaamo Peltomaa Ky
Järvikyläntie 135, Ulvila

02 538 7641, 0400 467 662 
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Harjavallassa juhlal-
lisuudet alkoivat sana-
jumalanpalveluksella. 
Jumalanpalveluksen jäl-
keen, oli vuorossa kun-
nianosoitus ja seppeleen-
laskut sankarihaudalla, 
Karjalaan jääneiden vai-
najien muistomerkillä, 
vakaumuksensa puolesta 
kaatuneiden haudalla ja 
vapaussoturien haudalla.

Joulukuun kuudetta, 
Suomen itsenäisyyttä juhlittiin alueellamme

Kaupunki tarjosi ateri-
an koulukeskuksen ruo-
kasalissa, jonka jälkeen 
Harjavaltasalissa oli it-
senäisyyspäivän juh-
la. Museotoimenjohtaja 
Henry Flinkmanin piti 
juhlapuheen ja julkistet-
tiin kaupungin kulttuuri-
palkinnon saaja, juhlas-
sa esiintynyt Harjavallan 
Soittokunta 

Nakkilan kirkossa oli 
itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus, sen jäl-
keen kunnianosoitus ja 
seppeleiden laskemiset 
sankarihaudalla. 

Itsenäisyyspäivän juh-
lakonsertti pidettiin Vil-
lilä Studioilla, aloittaen 
kakkukahveilla. Kuultiin 
kunnanjohtaja Kalevi Vi-
renin juhlapuhe, missä 

hän kertoi pienen muis-
telon Kirkkoherra Per-
heentuvan muistelois-
ta sodanajalta, puiden 
hankkimisesta Pomar-
kusta Nakkilan asemal-
le. Luovutettiin kunnan 
kulttuuripalkinto Nak-
kila - Seuralle. Itse kon-
sertin ohjelmasta vastasi 
Temppelipelimannit -yh-
tye. Konsertissa kuultiin 

pelimannityyliin soitet-
tuja virsiä sekä kansan-
musiikkia, sekä paikalli-
suuttakin vaalittiin, sillä 
lopuksi kuultiin polkka 
Harjavallasta ja häävals-
si Nakkilasta.

Ulvilassa ohjelmassa 
olivat mm. perinteisesti 
seppeleenlaskut Ulvilan 
ja Kullaan hautausmail-
la.

Kokemäellä juhlal-
lisuudet alkoivat Ko-
kemäen kirkon itsenäi-
syyspäivän messulla, 
jonka jälkeen laskettiin 
seppeleet sankarivainaji-
en muistomerkille, sekä 
sankariäidin muistomer-
kille, Karjalaan jääneiden 
vainajien muistomerkille 
ja vakaumuksensa puo-
lesta kaatuneiden muis-

tomerkille.
Kiukaisten kirkossa 

pidettiin sanajumalan-
palvelus. Euran kunnan 
itsenäisyyspäivän juhla 
pidettiin Euran koulu-
keskuksen auditoriossa 
ja siellä esiintyi muun 
muassa Kiukaisten kou-
lun kuoro. 

J Virtanen

Nakkila

Nakkila

Nakkila

Harjavalta

Harjavalta Harjavalta

Harjavalta
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Jartin Jurinat

Taksiritari vaihtoi 
naisautoilijan ren-
kaan vesisateessa: 
”Auttaminen on it-
sestään selvää”
”Olisko auttanu, jos 
olis kysees miehenkö-
riläs?”

Kotona töissä - Porin 
kaupungin työnteki-
jät innostuivat etä-
töistä
”Kyll varma innos-
tu, mikä ei ny kotioloi 
voittas”

Yrittäjä: Asia ei ole 
kirkossa kuulutettu
”Harva ja valittu saa 
muuttaji eres siks 
aika” 

Oppilas: ”Naisopet-
taja fl irttaili ja hipai-
si yläasteella”
”Olis tullu meill hiup-
laile, ettei tarvis ala-
ikäise sekaantu”

Vaimon auton alta 
löytyi kuollut avio-
mies
”Oliks tahalline teko, 
vai oliks remontt loppu 
keske” 

Maailman lihavin 
kissa? Miu painaa lä-
hes 20 kiloa
”Mullo Nakkila lihavi 
katti, koko kolli”

Haluatko Linnan 
juhliin ensi vuonna?
”En halu, ja jos 
haluunki, nii pos-
ti tuo kutsu kuitenki 
myöhäs”

Omistaja sai varaste-
tun koiransa takaisin
”Ol nii hyv luontone 
koir, ett voroa ei pur-
ru”

Mikä kömmähdys! 
Kutsu saapui Linnan 
juhlien jälkeisenä 
päivänä
”Ei oll posti vika, vaa 
postikantaja, ko piti 
vapaata”

Joulupukiksi voi 
opiskella Yhdysval-
loissa
”Siell vois oppi, mite 
mennä korsteeni kaut 
huusholli”

Kissat rakastavat 
joulua
”Kyll ei oo ihm, ko 
pallotteleva kuuse ko-
risteil”

Lehmän virtsasta 
tehdään nyt myös 
partavettä 
”Kyll varm käy fl aksi, 
ko lehmä kuselt haise”

Isoisä haki päivähoi-
dosta väärän lapsen 
”Palauttiks myös, ja 
otti oike lapse mukaa”

Joulupukki pidätet-
tiin - hiplaili teinityt-
töä 
”Tais oll uusmuuttaja, 
ko oikeest hiplail”

Marjat säilyvät pakkasessa 
vain satokaudesta toiseen
Jos pakkasessasi on 
marjoja vuosikausi-
en takaa, kannattaa 
ne heittää pois. Mar-
jat nimittäin säilyvät 
satokaudesta toiseen 
syömäkelpoisina. Eli 
vuoden vanhoja mar-
joja voi vielä käyttää 
normaalisti ilman kyp-
sennystä, mutta sitä 
vanhemmat tulisi keit-
tää hilloksi tai mehuksi.

Yli vuoden vanhat 
marjat kannattaa su-
lattaa nopeasti ja käyt-
tää välittömästi. Niitä 
ei tule jättää jääkaap-
piin odottamaan, vaan 
saman tien sulamisen 
jälkeen ne olisi hyvä 
kypsentää, joko keittä-
mällä hilloksi tai me-
hustamalla.

Kuumentaminen vä-
hentää bakteerien mää-
rää, ja mehumaijalla 
tehtyä mehua voi puo-
lestaan uudestaan pa-

kastaa tulevaisuutta 
varten.

Pakastaminen ei tuhoa 
bakteereita, vaan estää 
niitä toimimasta. Siinä 
vaiheessa, kun marjat su-
latetaan, mikrobit pysty-
vät jälleen kasvamaan ja 
lisääntymään.

Kokonaisina pakas-
tettavat pehmeäkuori-
set marjat kuten man-
sikat, vadelmat ja lakat 
on hyvä saada mahdolli-
simman nopeasti poimi-
misen jälkeen rasioihin. 
Niitä ei pidä huuhdella.

Kovakuoriset marjat ja 
marjasoseet voi pakas-
taa pakastepusseissa. Ne 
jäätyvät nopeimmin, jos 
pussit muotoillaan lit-
teiksi ja niistä poistetaan 
ilma.

Tarkasta, että käyttä-
mäsi pakasterasiat ovat 
pakastusta kestävästä 
materiaalista valmistet-
tuja, eivätkä päästä tuok-

suja, makuja tai kosteutta 
läpi.

Pidä keittiön lämpötila 
säilöntäpuuhien aikana 
mahdollisimman alhaal-
la, ettei kylmälaitteiden 
sähkönkulutus kasva tar-
peettomasti.

Jos keität marjoja, 
muista laittaa kansi kat-
tilan päälle. Käännä 
levy ajoissa pienemmäl-
le lämmölle ja hyödynnä 
jälkilämpö. Anna pakas-
tettavien tuotteiden jääh-
tyä kunnolla ennen kuin 
laitat ne kylmään.

Kytke pakastuskytkin 
päälle jo vuorokausi en-
nen isomman erän pa-
kastamista, että lämpöti-
la laskee -24 asteeseen. 
Pakastuslämpöä voi pi-
tää yllä vielä toisen vuo-
rokauden, kun olet saa-
nut marjat kylmään. Älä 
kuitenkaan unohda kyt-
kintä päälle, sillä se nä-
kyy äkkiä sähkölaskussa.

Porin Yrittäjien syys-
kokous 23.11.2015 al-
koi keskustelutilaisuu-
della Porin työllisyys 
ohjelmasta. Avauspu-
heenv uoron keskuste-
luista piti Porin kaupun-
gin kehittämispäällikkö 
Timo Aro ja yrittäji-
en lisäksi keskusteluun 
osallistuivat porilaiset 
kansanedustajat Jaa-
na Laitinen- Pesola ja 
Ari Jalonen. Porin Yrit-
täjien puheenjohtaja 
Jari Taimi esitteli Po-
rin Yrittäjien toiminta-
suunnitelmaa 2016, joka 
koostui kahdesta pää-
painopisteestä – työlli-
syyden parantamisesta 
ja yhteistyön edistämi-
sestä. Työllisyystilanne 
Porissa on tällä hetkellä 
huono ja yrittäjät halua-
vat kaikin toimin edistää 
työllistämistä. Yhtenä 
uutena palveluna jäse-

nilleen Porin Yrittäjät 
esitteli työllistämistuki-
hakemusten täyttöavun. 
Alueellisesta yhteistyös-
tä yritysten kesken toi-
votaan myös piristys-
ruisketta sekä yritysten 
toimintaan, että alueen 
kehittymiseen. 

Syyskokouksen 
valintoja  
Porin Yrittäjien sääntö-
määräinen syyskokous-
Porin Suomalaisella 
Klubilla valitsi yksi-
mielisesti jatkamaan 
vuonna 2016 puheen-
johtajana Jari Taimin 
(SataCom Oy). Jari Tai-
mi on toiminut Porin 
Yrittäjien puheenjohta-
jana vuodesta 2012 al-
kaen.

Syyskokouksessa va-
littiin Porin Yrittäjien 
hallitukseen erovuo-

rossa olleista seuraa-
vat jäsenet kaudeksi 
2016-2017: Niina Ete-
lätalo-Niemi (TN-Ete-
läniemi Oy/K-market 
Ahlainen), Sari Mäkita-
lo (Telamurska Oy) 

Uusiksi jäseniksi kau-
delle 2016-2017 Porin 
Yrittäjät ry:n hallituk-
seen valittiin seuraavat: 
Janne Larisuo (Karhu-
ravintolat Oy), Anne 
Myllymäki (Tilitoimis-
to Tilinet), Susan Rå-
berg-Vikkula (Kiinteis-
töhuolto Råberg Oy)

Seuraavat hallituksen 
jäsenet jatkavat vuon-
na 2016: Peppiina Hei-
lä (Verhoomo Mööpelin 
Unelma), Jukka Hur-
rila (Länsivalmennus 
Oy), Ilkka Härmäläinen 
(Asianajotoimisto As-
mala, Härmäläinen & 
Santavuo)

Katja Jussila (Katja-
Mari), Erja Lindholm 
(Markkinointi Prome-
diaSata), Mikko Kivi-
nen (Scene Group Oy), 
Antti Nurmi (Kont-
torilinja Oy), Mikko 
Sundell (Ruosniemen 
Linja-auto Oy/Sun-
dell), Elina Vahvelai-
nen (Konkari-koti Oy), 
Timo Wallin (Porin Ve-
sibussiristeilyt Oy)

Tilintarkastajaksi va-
littiin KHT Markku 
Leino, varatilintarkasta-
jaksi HTM Ritva Vilja-
nen ja toiminnantarkas-
tajaksi asianajaja Tuulia 
Pirttilä.

Porin Yrittäjät ry. on 
Satakunnan suurin yrit-
täjäpaikallisyhdistys 
noin 1400 jäsenellään. 

 
Lisätiedot: 
Porin Yrittäjät ry, 
puheenjohtaja Jari Taimi, 
puh. 050 59770 21
jari.taimi@porinyrittajat.fi , 
www.porinyrittajat.fi 

Porin Yrittäjien 
syyskokousuutisia

Jari Taimi on toiminut Porin Yrittäjien puheenjohtajana vuo-
desta 2012 alkaen. Porin Yrittäjien sääntömääräinen syysko-
kous valitsi yksimielisesti Taimin jatkamaan puheenjohtajana 
vuonna 2016.

Itsehallintoalueeseen si-
joittumista koskevaa kan-
nanottoon suhtaudutaan 
kunnan virallisena kan-
tana, minkä vuoksi sitä 
koskevasta valtuuston 
päätöksestä toimitetaan 
päätösasiakirja sosiaali- 
ja terveysministeriöön.

Kunnanhallitus esit-
tää valtuustolle, että val-
tuusto 

1. kannanottonaan kat-
soo Euran kunnan kuu-
luvan nykyisen Satakun-
nan maakunnan pohjalta 

Euran kunnan lausunto 
hallituksen linjauksista 
itsehallintoaluejaon perusteiksi

muodostettavaan itsehal-
lintoalueeseen. Eura on 
osa Satakuntaa ja Rau-
man seutukuntaa sekä 
Pyhäjärviseudun työs-
säkäyntialuetta. Euran 
kunta on mm. Satakun-
nan sairaanhoitopiirin, 
Satakuntaliiton ja Sata-
kunnan pelastuslaitoksen 
jäsenkunta. Euran kun-
nan järjestämisvastuulla 
on kunnan oma kattava 
ja toimiva terveyskes-
kus. Kuntayhteistyös-
sä ja eri hallinnonaluei-

den yhteistyö suuntautuu 
pääsääntöisesti vain sa-
takuntalaisiin kuntiin ja 
kuntayhtymiin, 

2. oikeuttaa muilta 
osin kunnanhallituksen 
antamaan kunnan kan-
nanoton ministeriöiden 
sähköiseen kyselyyn.

Euran kunnanvaltuus-
to päätti hyväksyä 7.12. 
olleessa kokouksessaan 
kunnanhallituksen eh-
dotuksen.

 J Virtanen

Investointimääräraho-
ja esitetään lisättäväksi 
yhteensä 543.951 euroa 
seuraavasti: alkup: ta € 
lisämääräraha € Sork-
kisten pumppaamon 
korjaus - 30 000 Kreu-
lantien kunnallisteknii-
kan rakentaminen - 31 
000 Tasonostimen han-
kinta koulukeskus - 17 
551 Kasvatus- ja ope-
tustoimen irtaimistohan-
kinnat - 50 000 - 9 645 
Satakierto Oy:n osak-
keiden osto - 105 000 
- 415 755 Honkilahden 
kirjasto automatisointi 
- 15 000 - 10 000 Ensi-
vaste autotalli - 30 000 
yhteensä -170 000 - 543 
951 Kohteiden Sata-
kierto Oy:n osakkeiden 

Euran Kunnanhallitus hyväksyi 
Investointimäärärahat vuodelle 2015

osto, kasvatus - ja ope-
tustoimen irtaimistohan-
kinnat, ja Honkilahden 
kirjaston automatisointi 
osalta on kyse lisämää-
rärahasta. Muut kohteet 
ovat kokonaan uusia 
määrärahaesityksiä. 

Vuoden 2015 alkupe-
räisessä talousarviossa 
investointien määrä oli 
6.058.300 euroa. Vuo-
den aikana investointi-
päätöksiä on lisäksi tehty 
1.018.000 euron verran 
ennen edellä kerrottu-
ja lisäyksiä, joten kulu-
van vuoden investointi-
en lopullinen talousarvio 
on 7.620.751 euroa. Ta-
lousarvion rahoituslas-
kelmassa arvioitu laina-
määrä vuoden vaihteessa 

on noin 29 milj. euroa. 
Valtuustossa on määritel-
ty sitovaksi lainatasoksi 
30,0 milj. euroa. Esitys-
listan liitteenä on v. 2015 
talousarvion lisämää-
rärahaesityslaskelmat. 
Kunnanhallitus päätti 
esittää valtuustolle, että 
valtuusto hyväksyy vuo-
den 2015 käyttötalouden 
ja investointien talousar-
viomuutokset esityksen 
mukaisesti. 

Euran kunnanvaltuus-
to päätti hyväksyä 7.12 
olleessa kokouksessaan 
kunnanhallituksen eh-
dotuksen.

 
J Virtanen

Kulttuuripalkinto 
Harjavallan Soittokunnalle
Harjavallan itsenäisyys-
päivän juhlassa luo-
vutettiin kaupungin 
kulttuuripalkinto Har-
javallan Soittokunnalle. 
Marraskuussa 93 vuot-
ta täyttänyt Harjavallan 
Soittokunta on esiinty-

nyt vuosittain kaupun-
gin juhlissa, soittokun-
taa johtaa Harri Lepistö. 

Palkinnosta päättänyt 
sivistyslautakunta kiit-
teli Harjavallan Soitto-
kuntaa pitkäaikaisesta 
soitto perinteen ylläpitä-

misestä ja kehittämises-
tä, soittokunta on lauta-
kunnan mukaan vireä, ja 
se on kehittynyt ja uu-
distunut vuosien varrel-
la.

J Virtanen

Nakkilan koskien kausi 
alkaa olla ohi ja on aika 
ynnäillä vuoden tapah-
tumia. Sekä meritaime-
nien- että lohien osalta 
kausi oli hyvä.

Kauden suurimman 
taimenen nappasi Sa-
kari Rautiainen. Pai-
noa tällä jätillä oli 8kg. 
Mainita täytyy  myös 
parivaljakon Puosi/
Lindström 96cm hirviö 
joka kesällä saatuna oli-
si varmasti lyönyt mel-
koiset kilot tiskiin. Syk-
syllä saatuna painoa oli 
”vain" 7,9kg. Isoja tai-
menia tuli monia muita-
kin ja vuoden 2015 top 
vitoseen ei ollut asiaa 
alle 6,5kg kalalla. Saa-
lislistaan ilmoitettujen 
taimenten keskipaino 
oli 4kg.

Lohia saatiin koskil-
ta määrällisesti hyvin, 
mutta viime vuosien 

Nakkilan Kosket
trendin tapaan isot ka-
lat olivat hukassa. Näin 
ollen kauden isoim-
man kalan titteli heltisi 
Jari Iiliäiselle (11.6kg). 

Suurin osa saalislohis-
ta oli joko 5-9kg kalaa 
tai tittejä. Ilmoitettujen 
lohien keskipaino oli 
6,6kg.

Taimen top. 5

Rautiainen 8 kg Uistin Voimalaitos
Puosi/Lindström 7,9 kg Soutu Voimalaitos
Vänttinen 6,6 kg Soutu Voimalaitos
Salo/Särkinen 6,5 kg Soutu Tyni
Romppainen/Harju 6,5 kg Soutu Voimalaitos

Lohien top. 5

Iiliäinen 11.6 kg / 116cm Soutu Voimalaitos
Harjula 11,5 kg Perho Voimalaitos
Silvast/Hyvönen 11,2 kg Soutu Voimalaitos
Santala 10,6 kg Spinfl uga Voimalaitos
Myllymäki/Erkkilä 10,0 kg Lusikka Pämppi

Nakkilan koskien puuhamiehet toivottavat 
kalamiehille- ja naisille erittäin hyvää Joulua 
ja Uutta Vuotta
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KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!
Heinox-Hormit Oy

 TERÄSSISÄPIIPUT
 PIIPUNSADESUOJAT

 RAKENNUSPELTITYÖT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Ma-pe klo 9-17 tai sop. mukaan
Kuusiniementie 136, Harjavalta

040 635 3909 • junu @bikestoppi.fi 

Muista, että meillä voit huollattaa myös tavalliset polkupyörät!

Nastarenkaat 
polkupyöriin 
ja mopoihin 

alk. 30€30€

Nyt meidän kauttamme myös 
Cub-Cadet-lumilingot ja 
-puutarha traktorit  

Mönkijöiden huollot alkaen 159€159€

Puh. 040 635 3909Puh. 040 635 3909

ECHO
sahat 
meiltä alk. 199€199€

Meillä voit huollattaa myös 
moottori kelkat, mopot, sahat, 
lumilingot ja muut pienkoneet. 

SILTATIE 6, HARJAVALTA 
02 674 25 3002 674 25 30

Rauhallista Joulua Rauhallista Joulua 
ja Onnellista ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2016

SISI

Lahjakortit 
Keatonista, 

rentoa 
pukeutumista 
loppuvuoden 

juhliin. 

Kuvan 
Ze-Ze paita 

3939€€

Tulikivi uunimestari 
Markku Peltonen
0400 736 006

Vuolukiviset Tulikivi-uunit 
ja keraamiset uunit

myynti, huolto ja mittauspalvelu
MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

Lämmintä Joulua kaikille! Hyvää Joulua jaHyvää Joulua ja
OnnellistaOnnellista
Uutta Uutta 
VuottaVuotta
2016!2016!NAHKURINKUJA 7, 27400 KIUKAINEN

Polttopuiden myynti, lehtien keräykset, 
auraukset ja hiekoitukset.

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2016!Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2016!

MONIMERKKIKORJAAMO

 määräaikaishuollot  jakohihnan vaihdot  katsastus korjaukset 
 jarruremontit  alustakorjaukset  ilmastointien huollot ja 

korjaukset   ym. korjaukset

Korjausten ja huoltojen 
tuntiveloitus edullisesti  55€

Vanha Harmaalinnantie 2 (Neste Ulvila) autohuolto.pihlajaniemi @ gmail.com

Varaa huoltoaikasi: 050 300 4255

Kiitos kuluneesta vuodesta, Kiitos kuluneesta vuodesta, 
Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 

Menestystä Uudelle Vuodelle!Menestystä Uudelle Vuodelle!

Porin kävelykadulla 

Sisustus Sininen Aitta 
Ihania sisustustuotteita vaihtuvin valikoimin kotiin, 

mökille tai lahjaksi. Myös lahjakortit ja yrityslahjat. 

Nyt runsas valikoima kauniita jouluisia tuotteita, 
myös valmiita kynttilä- ja lahjapakkauksia. 

Av. ma-pe 10-18, la 10-15
Palvelemme myös su 20.12. klo 12-15
Yrjönkatu 11, Pori, puh. 040 573 0493
www.sisustussininenaitta.fi

Kuvan lahjapakkaus Kuvan lahjapakkaus 
pienellä tontullapienellä tontulla
Tarjous voimassa niin kauan, 
kun tuotteita riittää.

10€ 10€ 
(norm.15.90)

Lämpimästi tervetuloa!

Huom! Kulkurin Kartanon käsintehdyt saippuat ja ihonhoitotuotteet 

 ESITTELYSSÄ 16.12.-17.12. klo 14-18

Tunnelmallista Joulunaikaa 

kaikille asiakkaille!

Parturi-Kampaamo Katri Johannan 
tytöt kiittävät kuluneesta vuodesta 
ja toivottavat Hyvää Joulua ja toivottavat Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta!ja Onnellista Uutta Vuotta!
Uuden Vuoden aattona palvelemme 
vielä Porintie 6:ssa klo 14 asti.
Lauantaina 2.1. liike on suljettuna 
muuttopuuhien vuoksi.

Maanantaina 4.1. avaamme 
osoitteessa KIERTOTIE 1osoitteessa KIERTOTIE 1
Avajaisviikkomme huipentuu Avajaisviikkomme huipentuu 
lauantaihin 9.1. klo 10-14, lauantaihin 9.1. klo 10-14, 
jolloin olette kaikki tervetulleita jolloin olette kaikki tervetulleita 
kahvittelemaan ja seurustelemaan kahvittelemaan ja seurustelemaan 
kanssamme, samalla kanssamme, samalla 
tutustuen uusiin tiloihimme. tutustuen uusiin tiloihimme. 
  
p. 02 537 4363
Av. ma-pe 9-17, la 9-14Av. ma-pe 9-17, la 9-14
muina aikoina muina aikoina 
sopimuksen mukaansopimuksen mukaan
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Tervetuloa!Tervetuloa!
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Lounaskahvila 
UNSCA CAFE
Harjulantie 6, Kullaa
Puh. 044 769 6453
Avoinna joka päivä

Kiitos kuluneesta vuodesta ja 
Hyvää Joulua ja 
Lämmintä Uutt a Vuott  a!

Hiusalan ammattilaiset 
palveluksessasi

• hiusten leikkaukset
• värit
• kampaukset
• koko perheen kampaamo

044 545 6788
Friitalantie 11 (Friitalatalo)

Ulvila

Pinja Koski 
aloittaa työt liikkeessä 

tammikuun alussa.

Alennus töistä Alennus töistä 

-10%-10%
Myös ripsipidennykset

Pinja 044 521 1348

Tervetuloa

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2016


