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Myynti lentoon! Ilmoitus alkaen 50 euroa! Lehteä voi lukea netissä: www.turist.fi /bestseller
Jakelu: Nakkila-Harjavalta-Kokemäki-Ulvila-Kiukainen-Eura-Pori YHTEENSÄ  n. 23 000 TALOUTEEN
Pyydä tarjous tai mediakortti: 0500 597 259 tai bestsellermainos@gmail.com

Kino Huovi
Elokuvateatteri

HARJAVALTA
Ohjelmisto osoitteessa:
WWW.SEKK.FI

Tiedustelut: Matti Hautala
Puh: 0400-598338

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

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

UUTUUS!  NYHET!  UUTUUS!  NYHET!

Tuotteen suojanumero HM9324

Patopeltilista jää 10-20mm 
etäisyydelle maasta

Kiviaineksen koko 10-20mm

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

RENKAIDEN VAIHTO
sis. jarrupalojen ja iskunvaimentimien

silmämääräisen tarkastuksen 
+pakkasnesteen mittaus

RUOHONLEIKKURIEN SYYSHUOLTO 40€/KONE
Sis. öljyt, tulpat, suodattimen, bensakalvon vaihdon, terän teroitus

HIMA KEBAB
LOUNASPIZZERIA

Porintie 2, 29250 Nakkila

Puh. (02) 674 0299
Kotiinkuljetus viikonloppuna pe-su 2,5€

Nakkilaan max 5 km.

Arkilounas
klo 10.30-14.00
Kebabit, pizzat
sis. juoma 0,35 l,
kahvi ja salaatti

6,50€

Ei hätää. Me autamme ammattitaitoisesti ja luotettavasti.
Soita ja sovi ilmainen myyntiarvio.

Saat samalla tarjouksen välityspalkkiosta.

Kodinvaihtoajatuksia?
Asunto myymättä?

Tuire Koskinen
050 4640 000

tuire.koskinen@kodinvaihtopalvelu.fi 

Anne-Mari Mikama LKV
0400 664 822

annemari.mikama@kodinvaihtopalvelu.fi 

Haluatko Sinäkin asuntosi 
televisioon? Meillä se

on mahdollista! Soita ja
tiedustele lisää!

Kauppakeskus Hansa, Ulvila, puh. (02) 538 7438
Toimisto avoinna arkisin 10-16.30    www.kodinvaihtopalvelu.fi 
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Kirsi Luotonen LKV, KED
040 7760 559

kirsi.luotonen@kodinvaihtopalvelu.fi 
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Painos: n. 23 000 kpl

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

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
Ulvilassa: Kauppakeskus Hansa
Kokemäellä: K-market Teljän-portti, 
S-market Kokemäki

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

lmestymispäivät
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

Paikallisraha käyttöön

Uusi brändi-tuote?

Säkylän Tilitoimisto Oy
liike- ja maatalouskirjanpidot
tilinpäätökset 
veroilmoitukset
palkanlaskenta ym. alan työt

Puhelin (02) 8387 9650

•
•
•
•

Kankaanpäässä
poistomyymälä
tehtaan tiloissa!

Reiman 
tehtaan-
myymälöissä!

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

Tehtaanmyymälät

Tehtaanmyymälöiden aukioloajat tyhjennysmyynnin aikana:

to 27.10 ja pe 28.10 9-19, la 9-15

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

akvarellimaalit

Sinulle harrastaja, tule ja tutustu:

Suomisen ja Ahlströmin välinen 
kuitukangasliiketoiminnan 170 
miljoonaa euron arvoinen kauppa 
vahvistettiin ja Suominen Yhtymä 
kasvaa maailman markkinajohta-
jaksi pyyhintäkuitukankaiden lii-
ketoiminnassa. Ahlström nousee 

Suomisesta maailman markkinajohtaja

TAPAHTUMIA

NAKKILA

Runoilta
2.11.2011 klo 18 Nakkilan 
kirjasto. Kirjailija Vilja-Tuulia 
Huotarinen lukee runojaan.

KOKEMÄKI

“Come Back” -konsertti
27.10.2011 klo 19 Vanha Yh-
teiskoulu. Siiri Niittymää, huilu 
ja Emma-Lotta Levander, pia-
no. Vapaa pääsy.

Liikkuva 
verenluovutustilaisuus
1.11.2011 klo 13-18 Kokemä-
en seurakuntakeskus. Veren-
luovutustilaisuus.

Kokemäen Taideseuran 
näyttely “Ripustuksia”
7.11.-2.12.2011 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Lisätiedot: 
040 488 6176. 

PORI

Mini-Pitkis Liikuntapäivä
27.10.2011 klo 10 Porin Urhei-

lutalo. 7-12-vuotiaille. 
Lasten työpaja/
nikkaroidaan puuleluja 
27.10.2011 klo 11-15 Toivon 
Verstas. Nikkaroidaan iki-ihania 
puuleluja mallista tai rakennetaan 
ihan omanlainen lelu.

Puutyöpaja
27.10.2011 klo 11-15:00 Toivon 
verstas. Testaa miten vasara ja nau-
la pysyvät kädessä ja mitä kaikkea 
puupalikoista saa aikaan.

InsomniaGame 2.0
27.10.-30.10.2011 Winnova - 
Länsirannikon koulutuksen lii-
kuntarakennus.

Juomaveden laatu ja 
veden käsittely
27.10.2011 klo 18 Porin seudun 
kansalaisopisto. Yhteistyössä Län-
si-Suomen Kemistiseuran kanssa. 
Vapaa pääsy.

Leninki
27.10.2011 klo 19 Kulttuuriteh-
das Kehräämö. Tragikoominen 
näytelmä yksinäisestä miehestä, 
joka alkaa itse uskoa sepitettyihin 
juttuihinsa.

Valtiomies V.I Lenin
29.10.2011 klo 14 Otsolan 
kansalaisopisto. Vieraana Tam-
pereen Lenin-museon johtaja 
FT Aimo Minkkinen. 

SAMI HEDBERG SHOW 
- Kokovartalomies II Stand 
Up –kiertue. 
29.10.2011 klo 19 Promenadi-
sali. Yksi viihdetaivaan kirk-
kaimpia stand up -koomikoita.

Naisten Kahvila “Voiko 
mies ymmärtää naista?”
30.10.2011 klo 13 Porin Seura-
kuntakeskus.

Lasten Liikuntamaa
30.10.2011 klo 15-17 Porin 
Karhuhalli. Vapaata, vauhdikas-
ta ja monipuolista perheliikun-
taa Karhuhallissa sunnuntai-il-
tapäivisin. Valvottua toimintaa.

EURA

LiigaEura-HPK
Ke 2.11. klo 18.30 HPK-Liiga-
Eura, Hämeenkaari. Ke 9.11. 
klo 18 LiigaEura-HPK Säkylä.

Näin ulkomailla:
Eri puolille maailmaa on synty-
nyt joukko vaihtopiirejä ja pai-
kallisrahajärjestelmiä. Ihmiset, 
joilla ei ole rahaa, luovat spon-
taanisti paikallisen vaihtojär-
jestelmän. Tansaniassa sairaala-
maksun voi kattaa vuohella tai 
työsuorituksilla. Venäjällä ker-
rostalourakoitsijat saivat palkak-
si talosta asunnon itselleen. 

Paikallisraha tarjoaa pie-
nen mahdollisuuden vaikuttaa 
omaan elämäänsä paikallistasol-
la ja toimii turvaverkostona ih-
misille. Vaihtopiireissä ei käyte-
tä rahaa maksuvälineenä, vaan 
pidetään kirjaa palvelluista. Yh-
den kanssa voi kuluttaa ja toisen 
kanssa tienata. Useissa valtiois-
sa paikallisraha korvaa osittain 
myös olematonta sosiaaliturvaa. 

Pienen itävaltalaisen kunnan 
kunnanhallitus hyväksyi 1930-
luvulla pormestari Untergug-
genbergerin ehdotuksen laskea 
liikkeelle maksuväline, joka me-
netti arvoaan vuosittain. Heinä-
kuun 1932 alussa kunta painoi 
32000 shillingin arvosta setelei-
tä. Numeroidulle rahapaperille 
tuli käyttöarvoa vasta, kun ne 
leimattiin kunnantalolla. Lei-
mattujen seteleiden arvo vähe-
ni sovitusti kuukausittain yh-
dellä prosentilla nimellisarvosta 
(Vero). Niihin kiinnitettiin kun-
nantalolta saatavia merkkejä, 
jotta käyttäjä saisi ajantasaisen 
tiedon setelin arvosta.

Entä Suomessa
Nyt, kun Suomesta jaetaan va-
luuttaa eri puolille Euroop-
paa, kunnissa voitaisiin aloittaa 
oman valuutan painaminen, 
jolloin raha jäisi varmasti omille 
paikkakunnille kiertoon. 

Toholammilla on otettu 
käyttöön seteliä muistuttava 
maksusitoumuspaperi, paikal-
lisraha. Sitä tuottaa ja myy To-
holammin kehitys Oy ja se käy 
maksuvälineenä 14 toholampi-
laisyrityksessä. Kunta jakaa sete-
leitä opiskelijastipendeinä ja yri-
tykset ovat ostaneet niitä omaan 
käyttöönsä ja lahjakorteiksi.

Käytössä on 1, 5 ja 10 TO-
HOn seteleitä (1 TOHO = 1 
euro). Setelit voidaan tunnistaa 
viivakoodin perusteella. Toho-
lammin kehitys Oy vaihtaa yrit-
täjiltä saamansa setelit takaisin 
euroiksi. Periaatteena on, että 
seteli käytetään liikkeissä koko 
arvostaan, eli vaihtorahaa siitä 
ei makseta.

Satakunnassa voisi myös aloit-
taa kokeellisena omien SATA-
seteleiden valmistuksen, jolloin 
kunnan pienet avustukset, mak-
settavat laskut ym. hoidettaisiin 
ko. seteleillä. Rahat jäisivät pyö-
rimään paikkakunnalle ja kaup-
patoiminta vilkastuisi. Siina sitä 
on kuntien brändi-työryhmille 
mietittävää, unohtamati paik-
kakunnan yrityksiä.

J Virtanen

SURUNVALITTELUT

Ystävän ja
hyvän naapurin

muistolle

HARRI KNIHTI

Poissa, mutta
muistoissamme 

Jarmo Virtanen ja pojat

Ystävän muistolle

LASSE MÄENPÄÄ

Poissa, mutta
muistoissa 

Jarmo Virtanen

Suomisen suurimmaksi omista-
jaksi. Suominen-konsernin pyy-
hintäkuitukankaiden tuotanto 
on Nakkilassa ja Ahlstromin Eu-
roopassa ja Amerikassa.

Lähde: YLE

Oriveden Ponnistus oli viime 
kaudella LiigaEuralle liian kova 
vastus, mutta tällä kaudella eu-
ralaiset rökittivär oriveteläisiä 
numeroin 3-1 (25-20, 25-10, 
18-25, 25-21). 

- Ihan huikea peli koko jouk-
kueelta. Me pelasimme nyt 
ihan sairaan hyvin, sanoi vasta 
17-vuotias nakkilalainen super-
lupaus Eveliina Vilponen, joka 
muodosti verkolla lähes ohitta-
mattoman parivaljakon porilai-

sen Heidi Horellin kanssa. Eu-
ralaisista myös Anna Boricheva 
ja Lindsay Fletemier pelasivat 
loistavasti.

Lp Viesti voitti LiigaEuran
Mestarijoukkue LP Viestin ko-
tivoittoa LiigaEurastan seurasi 
yli tuhat katsojaa. Voitto helti-
si numeroin 3-0 (25-21, 25-18, 
25-21).  LP Viestin voittoputki 
kotimaan kentillä on illan pe-
lin jälkeen 82. Vaikka LiigaEu-
ra kärsikin tappion, oli pelissä 
heidän kannaltaan paljon myös 
positiivisia puolia. 

Suomen Cup
Hämeenlinnassa LiigaEura ei 
saanut peliään kunnolla kulke-
maan, mutta nyt on euralaisil-
la näytön paikka, sillä Suomen 
Cupissa pelipariksi arvottiin 
HPK. Ensimmäinen osaottelu 
HPK-LigaEura pelataan Hä-
meenkaareessa 2.11. klo 18.30 
ja toinen LigaEura-HPK Säky-
lässä 9.11. klo 18.

LiigaEura pelasi ”sairaan hyvin”

Eveliina Vilponen. 
Kuvat:  www.ligaeura.fi 

Säpinää verkolla har-
joituspelissä LiigaEu-
ra-HPK 28.09.2011. 

Satavuotias englantilainen Fauja 
Singh on juossut maratonin To-
rontossa Kanadassa. Hän suoriu-
tui 42 kilometrin juoksusta ajalla 
8.11.5,9.  Singhin tavoite oli pääs-
tä Guinnessin ennätystenkirjaan 
ja siinä hän onnistui. Hänet kirja-
taan kaikkien aikojen vanhimpana 
maratoonarina. Valmentajan mu-
kaan teräsvaarin jaksamisen salai-
suus on ruokavaliossa. Singh syö 
hyvin kevyesti: pääasiasiassa paah-
toleipää sekä currya ja juo teetä. 
Singh aloitti juoksemisen 89-vuo-
tiaana ja tämä oli hänen kahdeksas 
maratoninsa.

Fauja Singh juoksi ennätysten kirjaan.
Lähde: CBC News -sivusto, 
kuva: sikhtimes.com

Koskaan ei ole liian myöhäistä
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Hiirijärven Koulutie 71 
29200 HARJAVALTA 
Gsm. 040 535 0784 

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

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

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

Marko Niinivirta

* MATONPESU: kone/laaka

* VÄLITYSPESU: valkopyykki/
 kemiallinen

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

Helposti siirrettävä. Kylpytilaa n. 6 henkilölle.
Tiedustelut ja tilaukset: 
P. 0500 984 386, 0500 427 930, 050 491 3073

Vuokrattavana
KYLPYVANKKURI

Hinta alk.

150€/viikonloppu

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

HUPIMIES
jutun vientäjä AARETTI

saatavissa pieniin yksityisjuhliin/
pikkujouluihin, juttuja ja harmonikka

musiikkia. Puhelin (02) 537 2834

TALVIRENKAAT
VANTEET
VARAOSAT

•
•

Mopoauto LIGIER -98
2800 €

Puh. (02) 537 3423

Höyläämö Pyysalo
Linjatie 340, Tuiskula, puh. 050 382 9025

Rahtihöyläystä

Nakkilan 17. 
Harmonikkaviikkoa 
vietettiin 10.-16.10.2011. 

Maanantaina Vuosirenkaat kä-
vivät esiintymässä vanhainkoti 
Hyppingillä ja Keinustoolissa. 

Keskiviikkona järjestettiin 
kirkkokonsertti Nakkilan kir-
kossa. Konsertissa esiintyivät 
sopraano Heini Dahlroos, te-
nori Eero Lasorla sekä Nakki-
lan Seudun Harmonikkojen 
kvartetti. Tämän lisäksi kuul-
tiin muutamia harmonikka-
sooloja.

Lauantaina Nakkilan liikunta-
hallilla kisailtiin nuorten harmo-
nikkamestaruuksista. Kilpailuun 
osallistui 31 nuorta soittajaa lä-
hinnä Satakunnasta mutta osal-
listujia oli myös Jyväskyläs-
tä, Vihdistä ja Kontiolahdelta. 
Alle 8-vuotiaiden sarjan voit-

ti Linda Ullgrén Kontiolahdel-
ta, 9-10–vuotiaiden sarjan Pilvi 
Huhta Vihdistä, 11-13–vuotiai-
den sarjan Ella Elomäki Porista 
ja 14-16–vuotiaiden sarjan Essi 
Elomäki Porista. Kilpailun tuo-
maristossa olivat Anne-Marie 
Sillanpää, Jari-Pekka Leino sekä 
Erik Iivonen (Tukholma). 

Lauantai-iltana tanssittiin Ul-
vilan Nuorisoseurantalolla. Mu-
siikista vastasi Vesa Formusen 
tanssiyhtye solistina Veijo Haa-
visto, ja väliajalla kuultiin har-
monikkamusiikkia. 

Sunnuntaina oli harmonik-
kaviikon pääkonsertti Nakki-
lan liikuntahallilla. Pääesiinty-
jänä kuultiin Jaska Mäkystä ja 
konsertin juonsi Seppo Soittila. 
Konsertissa esiintyivät myös har-
monikkataiteilijat Tukholmasta 
Erik ja Tony Iivonen sekä An-
dreas Nilsson, Kultaisen Harmo-

nikan fi nalisti Timo Hautamäki, 
Suomen Pelimannimestari Ella 
Elomäki, Nakkilan Harmonik-
kakilpailun voittajat sekä Nakki-
lan Seudun Harmonikat eri ko-

Mieliinpainuvaa
harmonikkamusiikkia Nakkilassa

koonpanoin. Konsertista nautti 
noin 500 harmonikkamusiikin 
ystävää.

Marjo Reponen

NSH nuorten orkesteri

Jaska Mäkynen ja Vesa Jussi harmonikkavii-
kon pääkonsertissa Nakkilan liikuntahallilla.

Villilä Studiot on tehnyt sopi-
muksen kahden uuden elokuvan 
tuotannosta kanssa. Nakkilassa 
ja muualla Satakunnassa kuva-
taan vuoden 2012 aikana mu-
siikkielokuvaa Vuonna 85 ja ko-
koperheelle tarkoitettua Ella ja 
kaverit -elokuvaa. 

Pitkään suunniteltujen tuo-
tantojen toteutuminen varmis-
tui, kun Suomen elokuvasää-
tiö myönsi niille tuotantotukea 
niin sanotussa 50/50 tukimuo-
tokokeilussa, jonka kautta elo-
kuvasäätiö voi myöntää tukea 
enintään puolet tuotantokus-
tannuksista hankkeelle, jonka 

Ella ja Lokomon duunarit 
työllistävät Villilää

rahoituksesta vähintään toinen 
puolit on jo vahvistunut. Artista 
Filmin tuottama Vuonna 85 sai 
tukea 800 000 euroa ja Snapper 
Filmsin tuottama Ella ja kaverit 
400 000 euroa.

Vuonna 85 on Timo Koivu-
salon ohjaama elokuva manse-
rokista ja Lokomon duunareis-
ta, ”joilta nuoruus meni, mutta 
aikuisuus ei tullut, ajasta jolloin 
kuumaa kesää pidempi oli vain 
takatukka ja rakkaudesta, joka 
oli suurempaa kuin olkatoppa-
ukset, tarina unelmasta joka syk-
kii Eppu Normaalin, Juicen ja 
Popedan tahtiin”.

Koko perheelle suunnatun 
Ella ja kaverit -elokuvan on 
käsikirjoittanut Aleksi Hyvä-
rinen ja sen ohjaa Taneli Mus-
tonen. 

Molempien elokuvien ku-
vausvaihe tulee painottumaan 
vuodelle 2012, mutta tuotan-
tojen valmistelut aloitetaan 
heti tekemällä aikataulusuun-
nitelmia, valmistelemalla ku-
vauspaikkoja ja värväämällä 
työryhmää sekä avustajia. Ella 
ja kaverit on tarkoitus nähdä 
elokuvateattereissa 2012 ja 
Vuonna 85 vuotta myöhem-
min. 

Meneillään olevien dokumentti- 
ja lyhytelokuvien sekä muiden 
projektien kanssa Vuonna 85 ja 
Ella ja kaverit elokuvat tuovat 
Villilä Studioille täystyöllisyyttä 
ainakin vuoden 2012 loppuun 
saakka.

VASEMMALLA: Villilä Studiot.

ALLA: Timo Koivusalolla on syy-
tää myhäillä.
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T:mi Merja Karuneva
Sammontie 1, Ulvila, Puh. (02) 538 3133

Avoinna: Ma-pe 7-17, la 8-13

ISÄNPÄIVÄKSIISÄNPÄIVÄKSI
Maistuva täytekakku tai vaikkapa voileipäkakku.

Myös kaikki muut kahvi- ja ruokapöydän
leivonnaiset uunituoreina.

TILAATHAN AJOISSA!TILAATHAN AJOISSA!

Av. ma-to 10-17, pe 10-17.30, la 10-14

Sinua palvelevaSinua palveleva

Tyyli-MuotiTyyli-Muoti
Teljäntori puh. 633 1421Teljäntori puh. 633 1421

Sinua palveleva

Tyyli-Muoti
Teljäntori puh. 633 1421

Kuvan jakku 139,-
           leninki 259,-

Naisellista

juhlaan!

Syksyn upea

juhlamallisto

nyt liikkeessa!

Tule sovittamaan

omasi.

Hämmästyttävää kyllä, mutta 
kyseessä on Freemannin vasta 
neljäs oma levy, kun kaksi en-
simäistä julkaistiin jo 70-luvun 
lopulla. Viime vuodet miehel-
tä on kulunut lähinnä keikkail-
lessa Vicky Rostin ja Mennei-
syyden vankien kanssa. Nyt on 
kuitenkin eri ääni kellossa ja 
soundimaailma päivitetty tähän 
päivään. Tai rehellisyyden ni-
missä myönnettäköön, että le-
vyn soundimaailmassa on paljon 
mausteita menneiltä vuosikym-
meniltä, kuten esim. 80-luvun 
elektrosta. 

Vuosi sitten Freeman nou-
si uudestaan otsikoihin ja mu-
siikkia seuraavan maailman tie-
toisuuden, kun Uusi Fantasia 
elektroryhmä ehdotti yhteistyö-
tä ja pyysi Freemannin laulajak-
si Liian myöhään -biisiinsä. Ky-
seisestä kappaleesta tuli Uuden 
Fantasian suurin hitti, joka soi 
myös nuorisokanavilla ja kesän 
festareilla. Hedelmällistä yhteis-
työtä päätettiin jatkaa Freeman-
nin oman levyn muodossa.

Sopivan nostalginen
Freeman 4 levyllä soivat sulassa 
sovussa elektroniset ja akustiset 
soittimet. Välillä biisejä maus-
tetaan torvisektiolla, jousilla 
tai sähköpianolla. Venus (kal-
pee kuu) kappaleen discoviulut 
soivat kuten Boney M:n hiteis-

sä aikoinaan. Elektropulputus-
ta kuullaan läpi albumin, mutta 
myös kitaravetoisia biisejä. Free-
mannin ääni on silti aina tunnis-
tettava, tuttu ja turvallinen, siitä 
ei voi erehtyä ja se luo sopivan 
nostalgisen tunnelman kaikkiin 
biiseihin. 70-luvusta muistut-
tavat myös sanoitukset, joihin 
Freeman on saanut apua Suo-
men kärkikaartilta, Olavi Uusi-
virralta, Ismo Alangolta, Asalta 
ja PMMP:n Paula Vesalalta sekä 
vanhalta yhteistyökumppanilta 
Hectorilta. Välillä ollaan Matto-
laiturilla haikailemassa menetet-
tyä rakkautta, välillä diskoillaan 
Matkaradion tahdissa, mukana 
”monta patterii ja sata kaset-
tii”. Sävyt vaihtelevat iloisesta 
ja hulvattomasta vakavampaan 
ja haikeampaan. Uusi Fantasia 
on sovittanut ja tuottanut levyn 
Freemannin omien sävellysten 
pohjalta, joita oli kertynyt pöy-
tälaatikkoon ilmeisesti jo aika-
moinen määrä.

Hittipotentiaalia ja lievää 
koomisuutta
Levyn parhaimmistoa edus-
taa aloituskappale Mitä sinul-
le kuuluu, haikea Mattolaitu-
ri sekä groove Venus (kalpee 
kuu), unohtamatta balladi-
maista Ootetaan biisiä. Tuhat-
jalkainen singlebiisi soveltuu 
parhaiten tanssilattialle ja tai-

taa edustaa sitä kovinta hitti-
potentiaalia. 

Levyn heikoimpia lenkkejä 
edustavat hieman väkisin vään-
netty itämainen Marokko – 
sörkka, jossa on kyllä ihan haus-
kat sanoitukset sekä ”country” 
rallatus Kaupungin riiuureissut. 
Ajoittain levyä vaivaa myös lie-
vä koomisuus, johtuen hulvatto-
mista sanoituksista ja muovisis-
ta konesoundeista, mutta ehkä 
kaikkea ei tarvitse ottaa aina niin 
vakavasti? Kuten Muumiot kap-
paleen puhuttu väliosa, joka lä-
hestyy miltei Michael Jacksonin 
Thriller hittiä. 

4/5 KUUKAUDEN LEVY
Tällä palstalla arvioidaan kerran  kuukaudessa 
uusi ja mielenkiintoinen kotimainen tai ulkomainen 
albumi. Arvosteluasteikko 1-5

Lokakuun levy:

FREEMAN 4 

Monipuolinen biisivalikoima

Freeman 4:n biisejä voi hyvinkin 
odottaa kuulevansa Iskelmäradi-
osta, SuomiPopilta tai vaikkapa 
YleX:ltä. Siinä mielessä kyseessä 
on monipuolinen tuotos, joka 
istuu varmasti monen eri ikäi-
sen matkaradioon ja ipodiin. 
Monipuolinen biisivalikoima ta-

kaa sen ettei levyyn kyllästy ihan 
hetkessä. Ylimääräisenä bonus-
biisinä loppuun (ylimääräisenä) 
sijoitettu Liian myöhään kap-
pale muistuttaa silti, että yhtään 
täydellistä hittibiisiä tai täysosu-
maa ei ole tällä kertaa mukana, 
jos ei tuota vanhaa biisiä sitten 
lasketa mukaan. Vaikea on myös 
uskoa soivatko tämän levyn bii-

sit radiossa vielä 30 vuoden ku-
luttua kuten vanhat hitit Ajetaan 
tandemilla ja Kaksi lensi yli kä-
enpesän? Ehkä eivät, mutta silti 
Freemannin uudesta tulemisesta 
voi nauttia hyvällä omallatun-
nolla.

4/5 pistettä.
Jani Virtanen

Johanna Kustannus, 2011

Kappaleet 
1. Mitä sinulle kuuluu (taustalaulu: Olavi Uusivirta) 3:19
2. Sirkusihmisiä 3:24
3. Mattolaituri (taustalaulu: Paula Vesala) 2:58
4. Muumiot (taustalaulu: Mariska) 3:35
5. Voitin maailman 3:35
6. Marokko – Sörkka (taustalaulu: Ismo Alanko) 3:18
7. Ootetaan 3:09
8. Venus (Kalpee kuu) 4:16
9. Tuhatjalkainen 3:33
10. Kaupungin riiuureissut 3:01
11. Mystilliset kyyneleet 4:08
12. Matkaradio (taustalaulu: Costello Hautamäki) 2:40

Bonusraita
13. Uusi Fantasia : Liian myöhään (feat. Freeman) 3:32

Kuukausi sitten 60-vuotispäiviään viettänyt Leo Friman 
ei ole enää menneisyyden vanki vaan on julkaissut Uusi 
Fantasia bändin avustamana neljännen levynsä, joka 
tottelee järjestysnumeroa 4. 

Uudestaan otsikoihin

Hemmottele itseäsi ja ota hetkeksi etäisyyttä arkeen!



5

Loma-Raiso
Hietaluomantie 272, 39930 KARVIA
Puh. 040 568 2768

Jätä kiireet taaksesiJätä kiireet taaksesi
 ja vietä kanssamme ja vietä kanssamme
 rauhallinen  rauhallinen 
maaseudun Joulu.maaseudun Joulu.

Aloita Joulun vietto tunnelmallisessa joulukirkossa.Aloita Joulun vietto tunnelmallisessa joulukirkossa.
Nauti Korsusaunan lämmöstä ja maukkaista Nauti Korsusaunan lämmöstä ja maukkaista 
karjalaisista jouluherkuista.karjalaisista jouluherkuista.

Tutustu joulutarjouksiimme www.lomaraiso.com

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 28.10. klo 21-2 Sonja Lindén & Domino
Pe 4.11. klo 21-2 Aki Mäki
Pe 11.11. klo 21-2 Pekka Rinne ja Kuunsilta
Pe 25.11.klo 21-2 Focus & Sakke Kotilainen
Pe 9.12. klo 21-2 Aki Mäki
Pe 16.12. klo 21-2 Pekka Rinne ja Kuunsilta

Meiltä tilat ja ruokailutMeiltä tilat ja ruokailut
pikkujouluihinne!pikkujouluihinne!

Meiltä tilat ja ruokailut
pikkujouluihinne!

Stormälön MökkikyläStormälön Mökkikylä
Varaus: 044 2941 760 tai jennyjoha@gmail.com
www.tapanijohansson.fi 

Täällä mieli lepääTäällä mieli lepää
vuodenajasta riippumatta!vuodenajasta riippumatta!

STRESSITÖN JOULULOMA
ITSELLESI JA LÄHEISILLESI!
Mökkejä vielä vapaana joulunpyhinä!

VIETÄ KALASTUSVIIKONLOPPU
TAI TULE MUUTEN VAIN RENTOUTUMAAN 
mukavaan mökkiin syksyiseen saaristoon.

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

Tervetuloa RantahelmeenTervetuloa Rantahelmeen
Eurajoen Kuivalahdelle

viettämään syys- tai talvilomaa.

Parturi-kampaamo BELEZA
Jaana Leino, puh. 044 266 8383
Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen
www.parturikampaamobeleza.com
Avoinna sopimuksen mukaan!

Varaathan pikkujoulukampaukset ajoissa!

Varaa juhlasi meiltä!
Tervetuloa tutustumaan

tiloihimme lounaan merkeissä.
Peltotie 39, 28400 Ulvila

Puh. 040 8407071   www.kokkikaksikko.fi 

Pikkujoulukausi alkaa!

SARIN LOUNASKAHVILA
JA PITOPALVELU

SARIN LOUNASKAHVILA
JA PITOPALVELU

Pirkankatu 6, Harjavalta

Pikkujoulukausi alkaa!
Juhlatilat (60-70 hlö) varattavissa pikkujouluihin ym. tilaisuuksiin.

Pitopalvelua myös asiakkaan tiloihin toivomuksen mukaan.
Muista myös gluteenittomat tuotteet!

Varaukset:
p. (02) 674 3800, 0500 885 724/Sari Korte

sarinlounaskahvila@gmail.com
LOUNASLISTA MYÖS NETISSÄ: www.turist.fi 

KESÄN KIIREET OHIKESÄN KIIREET OHI!
Nyt on aikoja vapaanaNyt on aikoja vapaana

todella nopeasti!todella nopeasti!
Kysy Hennaa!

Parturi-kampaamo- ja kosmetologi-
palveluita ammattitaidolla

Katri Tuominen, Pia SuomiKatri Tuominen, Pia Suomi
ja Henna Rantamäkija Henna RantamäkiWELLA CAREWELLA CARE

-SHAMPOOT-SHAMPOOT
Litran pumppupullo

 Nyt
   vain  25,9025,90

Parturi-kampaamo Katri Johanna
Porintie 6, Nakkila, p. (02) 537 4363

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-14
Muuna aikana sopimuksen mukaan

Uutuutena
GOLDWELL DUALSENSES

-tuotteet

Uutena palveluna
RIPSIPERMANENTTI    

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Tiedustelut ja varaukset 
Simo Uotila, 
p. 044 074 4940
Hauvolankuja 2
Harjavalta

Vietä pikkujoulu

UOTILAN
TILALLA
perinteinen
joulupöytä 21€

Kari Heino

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

Marski, 2009 Tuuruhovi, 2004

Hemmottele itseäsi ja ota hetkeksi etäisyyttä arkeen!
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Nauti ajosta –
Me vastaamme pidosta.

ContiIceContact™.
Brilliant Plus 

nastateknologialla.

w
w
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l.f
i

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

Unskin SadasUnskin Sadas
Maraton juostiinMaraton juostiin
Kiikassa 2.4.2011Kiikassa 2.4.2011

Tanen kanssa Tanen kanssa 
TimisoarassaTimisoarassa

Julkaisemme myös seuraavissa 
lehdissä ”Unskin” värikkäitä 
kokemuksia.

Kuten edellisessä kohteessa jo 
mainitsin, niin usein etsin hie-
man erilaista ja eksoottisempaa 
kohdetta. Siksi ei ole ihme, että 
Romaniaa maratonmaaksi vali-
tessa kohteeksi sattui Timisoara.

Tiesin Timisoarasta vain sen, 
että siellä alkoi Ceausescun syr-
jäyttäminen verilöylyllä keskus-
tan aukiolla. Kumppaniksi yli-
puhuin Suomelan Tanen, joka 
siihen aikaan oli kanssani suurin 
piirtein samantasoinen maratoo-
nari. Jos Lodz oli ollut harmaa, 
niin samaa voi sanoa Timiso-
arastakin. Mutta se ei tarkoita 
etteikö matka olisi ollut mielen-
kiintoinen ja mieleenpainuva, 
päinvastoin. Itse maraton meni 
ihan hyvin loppukilometreille 
asti, jolloin Tane hyvästeli mut 
kun vauhtini hieman hiipui. Sa-

moihin aikoihin alkoi aivan us-
komaton sadekuuro, oikeastaan 
myrsky. Vettä tuli kaatamalla ja 
tuuli riepotteli roinaa ja oksia 
pitkin poikin kaupunkia. Tus-
kin olisin tavoittanut enää Ta-
nea, mutta eräässä risteyksessä 
näin kuinka hän juoksi väärään 
suuntaan, tullen takaisin reitille 
muutaman sata metriä edelläni. 
Hieman ennen maalia eräässä 
risteyksessä hän oli taas eksyk-
sissä, sillä kaikki opastajat olivat 
rynnänneet myrskyltä suojaan. 
Yhdessä sitten juoksimme rinta 
rinnan maaliin ja melko suoraa 
päätä läheisen hotellimme läm-
pimään suihkuun.

Kolme minuuttia voittajasta
Elettiin lokakuuta 2004 ja pakko 
mainita, että saman vuoden ke-

säkuussa juoksin elämäni ainoan 
100 kilometrin juoksun, perin-
teisen Suomi-Juoksun Siunti-
ossa. Kohtalaisen hyvässä kun-
nossa olin silloin, minkä 10.37 
aika M50 sarjassa osoittaa. Kol-
men minuutin ero sarjani voit-
tajaan jäi harmittamaan lähin-
nä siksi, että tämä kaveri juoksi 
hitaampien pari tuntia aiemmin 
lähteneiden ryhmässä. Mikä oli-
si ollut tilanne yhtä aikaa maali-
vaatetta tavoitellessamme, se jää 
arvuuttelujen varaan.

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä

Nakkilan yhteiskoulussa on 
jo yli vuoden ollut omitui-
nen käytäntö, jonka mukaan 
ulko-ovet täytyy olla lukos-
sa tietyin väliajoin. Tarkem-
min sanottuna ovet ovat lukos-
sa aamulla 8.45-10 ja päivällä 
13.30-14.45. Eli noina aikoina 
kouluun ei pääse ainakaan pää-
ovien kautta sisälle.

Aamulla se on mukavaa jos 
tulee parikin minuuttia myö-
hässä kouluun, niin ei pääse 
kouluun sisälle ja joutuu odot-
tamaan tunnin sisälle pääsyä. 
Eräs kaverini kertoi kun hän oli 
joutunut lukittujen ovien taak-
se, vaikka kello oli tasan 8.45. 
Hänen piti ottaa poissaolomer-

kintä tunnilta ja mennä tunnin 
ajaksi kotiin. Toinen kaverini 
kertoi siitä, kun hän tuli sii-
hen aikaan, jolloin eräs opetta-
ja oli juuri laittamassa ovia luk-
koon. Kolmesta ovesta opettaja 
ei kerinnyt laittamaan yhtä ovea 
lukkoon, vaan kaverini pääsi sii-
tä sisään. Opettaja katsoi kave-
riani pahalla silmällä ja sanoi: 
”Törkeää!”.  Mikä tässä on tör-
keää? Se että opiskelija yrittää 
päästä kouluunsa?

Tähän käytäntöön on annet-
tu syyksi oppilaiden turvalli-
suus. Koulun rehtori tarkensi 
asiaa sanomalla syyn olevan vii-
meaikaiset kouluammuskelut 
yms. Omasta lukiolaisen näkö-

kannastani käytännössä ei ole 
päätä eikä häntää. Kiva tulla 
kouluun vaikkapa hyppytun-
nilla, kun ei pääse kouluun si-
sälle. Koulun kotisivuilla lukee 
”Oppitunneilta myöhästyneille 
pyritään ovi avaamaan keskite-
tysti n. kello 9.00 ja 13.45.”, 
mutta aika usein ovenavaajia ei 
tule. Edes siivoojille ei ole an-
nettu lupaa päästää opiskelijoita 
sisälle. Sitä paitsi, jos joku hullu 
haluaisi tulla kouluun ammus-
kelemaan, niin se menisi kou-
lun sisään vaikka ikkunasta, ei 
sitä mitkään lukitut ulko-ovet 
pidättele.

Kopy1

Miksi ovet ei 
aukene meille?
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EURAN RENGAS Mestarintie 3, KAUTTUA 

SOITA 02 865 1164

 

TALVIRENKAAT JA VANTEET
EDULLISESTI – kysy tarjous!

HAVUPUU-
UUTEJUOMA

Terveyttä havumetsistä...

Kaikki perinteiset suutarintyöt
Vetoketjujen ja korkolappujen vaihdot, 
venytykset ym. Abloy-avainten kaiverrukset,
postilaatikoiden nimikyltit

LAUKKU JA SUUTARINLIIKE

Lea Nieminen, Liiketie 2, 27510 Eura, p. 040 751 4398, nieminen.lea@gmail.com

Honkilahden Autohuolto P. Soini
Henkilöautojen huollot ja korjaukset, ruostevaurio- 

ja katsastuskorjaukset, myös pienkonehuolto

040 501 0608
Lellaistentie 15, Honkilahti

Honkilahden Autopalvelu
Taksi Kai Jaakkola
Puh. 044 200 6177

ROMUAUTOT JA METALLIROMUT
 Noudetaan nopeasti kuorma-autolla

 Käteismaksu
 Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Soita rohkeasti ja tarjoa! Puh. 046-5848935

Kolmatta kertaa Presidenttieh-
dokkaana oleva Paavo Väyrynen 
vieraili Kokemäellä ja Kiukaisis-
sa viime viikolla.

Puheissaan Väyrynen kertoi 
olevansa erityisesti ulkopolitii-
kan asiantuntija, mistä hänellä 
on vankka kokemus. Hän uskoo 
menestyvänsä hyvin presidentti-
kisassa, sillä aikaisemmilla ker-
roilla ehdolla ollessaan hän on 
molemmilla kerroilla, vaikeasta 
lähtötilanteesta huolimatta, me-
nestynyt hyvin.

Kuntarajoista
Väyrynen otti kantaa myös hal-
lituksen kuntauudistukseen ja 

kertoi mielipiteenään mm. ettei 
työssäkäyntialue ole mikään pe-
ruste kuntarajojen piirtämiselle, 
vaan asuminen. Koko kuntauu-
distuksessa on kyse valtapolitii-
kasta ja ideologiasta, ei järkisyis-
tä.

Mielipide-kyselyissä Väyrysen 
kannatus ei ole kovin korkealle 
noussut, mutta katsotaan mikä 
on tilanne, kun Paavo on kiertä-
nyt kaikki Suomen kunnat läpi. 
Ja jos tällä kertaa tuuria ei ole, 
niin ensi kerralla kuntia voi olla 
puolet vähemmän, jolloin vaali-
kiertue ainakin nopeutuu. 

J Virtanen 

Presidenttiehdokas 
Paavo Väyrynen 
Satakunnassa

Presidenttiehdokas Paavo 
Väyrynen vieraili Kokemäellä 
ja Kiukaisissa. (Kuva Paavo 
Väyrysen facebook-sivulta)

Nakkilan Siwa on uusittu ja entistä ehompi. 
Kuva on avajaisista 20.10.2011.

www.sahkoapuarto.net

• MYYNTI
• ASENNUS
• NOPEA TOIMITUS
p. 0400 598 346 Kolkkalankatu 2, HARJAVALTA

Tule tutustumaan toiminnassa oleviin

ILMASTA - VETEEN
LÄMPÖPUMPPUIHIN
(korvaa öljykattilan sekä puulla ja 
sähköllä toimivat vesivaraajat)

SOVI

ESITTELY!

S A
A

ILMALÄMPÖPUMPUTILMALÄMPÖPUMPUT
  MITSUBISHI  MITSUBISHI
  FD, GE ja uutuus EF  FD, GE ja uutuus EF
  PANASONIC ym.  PANASONIC ym.
- myös uutuustuotteita-- myös uutuustuotteita-

ILMALÄMPÖPUMPUT
  MITSUBISHI
  FD, GE ja uutuus EF
  PANASONIC ym.
- myös uutuustuotteita-

Takuu
3 vuotta!

Takuu
2 vuotta!

OSTETAAN
- Autonromut ja metalliromut -
- Nopea nouto kuorma-autolla -

Käteismaksu P. 046-6260843
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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 

Raken ajan palsta

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 

Kuukausihinnat rakentajanpalstalla: 1 palsta x30mm: 30€. 1x20 mm: 20€. 2x30 mm: 55€. 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!

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

Jäätävät tarjouspäivät 27.10. to
Hinnat voimassa vain tänään

Jartin Jurinat
Otsikoista poimittua

Salo liekeissä Oilersia vastaan
”Ette vaa koko Salon kaupunki 
palas”

Helsingin pörssipäivä päät-
tyi miinukselle
”Ei tair ol ensimmäine, eik vii-
mene kert”

Nokia joutuu kloonien sotaan
”Toivottavast ei levvi Satakun-
ta ast”

Näin parisuhde paranee!
”Kyll niit neuvojii piisa, vaikk ei 
tiär mittä”

Vieras löi isäntää hiilihangolla 
silmään
”Oll hyvä tuur, ko osu silmä, oll 
tark isänt”

“Korvienväliä lämmittää tal-
ven tulo”
”Nii kaua lämmittä, ko jääty 
koko pää”

Tutkimus: Roskaruoka pilaa 
sperman
”Tutkittu tieto, pittä varm paikkas”

Miksi “Matti” myy kun kurs-
sit sukeltavat?

”On pakk myyrä, ko on Matti 
kukkaros”

Puupääperheet valloittavat
”Kyll niit perheit löyty iät ajat”

Oletko mielestäsi hyvä sän-
gyssä?
”Ei tier mittä, ko ei ol koska saa-
nu, san Aarett”

“Nato ei tietoisesti tulittanut 
Gaddafi a”
”Kyll niit tietoi piisa, mutt kukka 
ei tiär mittä”

Lohta kannattaa pyytää
”Ain kannatta pyytä, vaik ei kos-
ka sais mittä”

Peräkylän poliisin yhden mie-
hen show

”Mahtaaks oll Luvialt kotosi tää 
poliisi”

Onni haisee hielle ja tuskalle
”Siit se tietä, ko ei käyt dödö, 
eik paskpaperi”

J Virtanen

VARAA PAIKKASI nyt!

Vuosisopimusasiakkaille

kaksi kuukautta kaupanpäälle! 

Puh. 0500 597 259
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Palveluitamme ovat mm.
 betonin kuljetus ja siirto  maansiirtopalvelut

 vaarallisten aineiden kuljetus  auraus ja tien kunnossapito
 muut tieliikenteen, teollisuuden ja rakennuksen monialapalvelut

Me toimimme vankalla ammattitaidolla ja
vuosien tuomalla kokemuksella!

Tervetuloa asiakkaaksemme!
MEKU - Merstolan Kuljetus Oy

Harjavallankatu 3, 29200 Harjavalta, puh. 0400 780 432, faksi (02) 674 1633
meku@merstolankuljetus.fi , www. merstolankuljetus.fi 

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

Etsimme osa-aikaista myyntiedustajaa Porin ja ympäristön alueelle.

Muista yhteistyökumppaneitasi
maistuvalla joulutervehdyksellä!

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

www.valtaliikenne.com

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

Viikolla 48 ENSILUMIEN RETKIViikolla 48 ENSILUMIEN RETKI
SAARISELÄLLE!SAARISELÄLLE!

OSTOSMATKA RAISIOONOSTOSMATKA RAISIOON
IKEAAN JA MYLLYYNIKEAAN JA MYLLYYN

Vieressä myös Bauhaus ja Biltema!Vieressä myös Bauhaus ja Biltema!
3.12.2011,  3.12.2011,  20,-20,-/hlö/hlö

Musakalla nukutun yön, ja mait-
tavan aamupalan jälkeen matka 
jatkui. 

Pyhäjoen kylästä on noin 
kymmenen kilometrin matka 
Laatokan rantaan, Sortanlah-
teen, mistä laivat vievät turiste-
ja Konevitsaan (ven. Коневец, 
Konevets). Ortodoksisesta luos-
taristaan kuulu Konevitsa on 
saari Laatokan länsirannan tun-
tumassa Sortanlahden edustalla. 
Suomelle kuuluessaan, ennen 
toista maailmansotaa Konevit-
sa oli osa Viipurin läänin Pyhä-
järven kuntaa. Saaren pinta-ala 
on 8,5 neliökilometriä ja sinne 
pääsee yhteysaluksella Sortan-
lahdesta (ven. Владимировка, 

täväni vaimo on kotoisin. Uu-
della Pietarin nelikaistaisella 
ohitustiellä, ohitimme uuden 
Ikea-Obi-Hypermarketin. Pie-
tarin keskusta jäi oikealle hori-
sonttiin.

Lotinapellon kautta 
Karjalaan
Ajoimme Murmanskin yksitoik-
koista tietä pitkin pohjoiseen, 
kaupunkeja on harvassa: Novy 
Ladoga, Systroy.

240 kilometrin päässä Pieta-
rista oli Staraja Sloboda (Loti-
napelto) ja saavuimme Syvärijo-
en ylittävälle isolle nostosillalle. 
Laivaliikenne Syvärijoessa on 
isoa ja se on tärkeä kuljetusreit-

ti Venäjällä. Siltaa ylittäessämme 
kaksi laivaa lipui jokea pitkin. 
Syvärijoki yhdistää Laatokan 
Äänisjärveen.

Saavuimme Karjalan auto-
nomiseen tasavaltaan, poikke-
simme muutaman kilometrin 
Aleksanteri Syväriläisen munk-
kiluostariin. Kiersimme luosta-
rialueen ja pidimme ruoka- ja 
kahvitauon, jonka jälkeen jat-
koimme sieltä Aunukseen. Kä-
vimme vanhimmassa kylässä 
nimeltään Reposenkayja, mistä 
joki luikertelee läpi, Kuujärven 
karjalaiskylän ohitse kaupungin 
keskustaan. Poikkesimme hotel-
lissa, jossa vietettiin parhaillaan 
hääjuhlia. 

Miliisistä poliisiksi
Loppumatkalla tie oli hyvä, tu-
limme Räzään, missä olin poi-
kennut milizi-asemalla edelli-
sellä kerralla, ystäväni Einari 
Virolaisen työpaikalla. Maalis-
kuusta lähtien miliizit ovat ol-
leet poliizeja.

Matrozz on kylä jonka Suo-
malaiset merimiehet ovat alku-
jaan rakentaneet ja myöhemmin 
Amerikasta muuttaneet suoma-
laiset myös asuttaneet ja teh-
neet komeita hirsirakennuksia 
kylään.

Illalla pimeässä saavuimme 
Petroskoihin, Pietari Suuren 
kaupunkiin, ja majoituimme 
Zevernajaan, vanhaan kaunii-
seen Pohjola hotelliin. 

J Virtanen

Matka jatkuu seuraavissa nume-
roissa.

Vladimirovka), josta on 6,5 
kilometrin ja 40-50 minuutin 
matka. Saarelle tehdään myös 
kotiseuturetkiä. 

Kohti Pietaria
Ohitimme aamuvarhain pysäh-
tymättä Kiviniemen, jossa joen 
juoksu on käännetty ja nyt vesi 
juoksee Suvantojärvestä Laatok-
kaan. Jatkoimme kohti Pietaria. 
Matkalla oli vanhoja suomalais-
kyliä, Pähkinäsaaren ja Stolbo-
van rauhan raja-alueet, Rautu 
ja Kuolemanlaakso, missä vapa-
ussodassa 1918 kaatui yli 600 
miestä. 

Matka jatkui Pohjois-Inkeri-
maan läpi Toksovan, mistä ys-

Laatokan kierros:Laatokan kierros:

Pyhäjärveltä PetroskoihinPyhäjärveltä Petroskoihin

Syvärijoen ylitse menevä nostosilta kuvattuna 
bussin ikkunasta.

Aleksander Syväriläisen luostari. Erikoinen kerrostalo Petroskoin lähellä.

Aunuksen hotelli.



10

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14!
Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

Korjausompelut ja vetoketjujen 
vaihdot ammattitaidolla!

Biojätepusseja 
25 kpl/pakkaus

  4 pakkausta 10 € 
10 pakkausta 20 €

2,80€

Tarjous!

POSTILAATIKOT
JA TAUSTAT.

Myös lukittavat
VIIKKOLAATIKOT!

suositut

terveys-tyrni

-tuotteet!

Havupuu-uutejuoma
Vuoden 2010 luontaistuote!

Nyt saatavana meiltä!

SyysALESyysALE

 3030 %
pois postilaatikoidenpois postilaatikoiden

taustaelementtientaustaelementtien
hinnoista!hinnoista!

Otsikon sanat löytyvät Liehu-
va liekinvarsi -laulusta. Monet 
laulujen tekijät ovat saaneet vi-
rikkeitä nuotiosta. Tuleen tui-
jotetaan ja nuotion loimussa 
rentoudutaan. Meidän suoma-
laisten sielunmaisema on luetta-
vissa kovin helposti tummuvassa 
illassa, jossa nuotion loimu luo 
elävää valoa ympäristöön. Mo-
nissa lauluissa lauletaan nuoti-
osta ja kaihoisasta tunnelmasta. 
Sitähän se on. Tulen liekit lau-
lussa kysellään ”miten iloistaan 
ja suruistaan, joku pystyy kaiken 
kertomaan”. Nuotiolla oleminen 
on hyvin sosiaalinen ja herkkä 
tapahtuma, jossa monet pysty-
vät kertomaan tunteistaan, myös 
me miehet.

Kahvintuoksuinen höyry
Uskoisin, että monet ovat pa-
rantaneet maailmaa ja maailma 
on parantunut nuotion äärel-
lä, jossa nokisen kahvipannun 
käyrästä kaatonokasta tupruaa 
kahvintuoksuinen höyry. Kah-
vin tuoksuun sekoittuu iloinen 
ritinä, joka on peräisin tikun-
nokassa olevasta makkarasta. 
Kolesteroli arvot saattavat ko-
hota, kun juodaan pannukah-
via ja syödään rasvaisia grilli-
makkaroita. Tähän voisi sanoa, 
että EVVK (ei voisi vähempää 
kiinnostaa), tai kiinnostaahan 
se, mutta kun pannukahvi ja 
grillimakkara ovat ihmisen pie-
niä nautintoja. Aikamiespoika 
Pekko sanoi, että kun lunta syö 
ja vettä juo, niin eivät jätökset 
paljoa haise.

Miljoona niksiä ja ohjetta
Mikä on nuotio, kaiken tietäväs-
sä Wikipediassa kerrotaan sen 

Minä olin tulehen 
tuijottaja

olevan kivillä tai muulla pala-
mattomalla alustalla varustettu 
avonainen tulisija. Nuotion teke-
miseen ja sytyttämiseen on mil-
joona niksiä ja ohjetta. Jokaisella 
on kuitenkin se oikea tapa, jon-
ka on oppinut ja hyväksi toden-
nut. Entisinä aikoina nuotiolla 
oli suuri osuus omistussuhteissa. 
Esimerkiksi metsästyssaalis oli 
kaatajan oma vasta kun nuotio 
oli saatu sytytettyä saaliin vierel-
le. Jos joku vieras ehti kaadolle 
ennen tulentekoa, niin hän sai 
saaliista tasavertaisen osan saa-
liin kaatajan kanssa.

Umpimähkä
Tietävätkö lukijat mikä on um-
pimähkä? Se on tuhkalla peitet-
ty hiillos eli mähkä. Siinä saatiin 
tuli säilymään yön yli. Aamul-
la vain ”puhallettiin umpimäh-
kään” eli pöyhittiin ja puhallet-
tiin tuhkalla peitettyä hiillosta ja 
yritettiin saada ne puhaltamal-
la hehkumaan ja nuotio sytty-
mään. 

Fiilistellään turvallisesti
Me suomalaiset voimme olla 
onnellisessa asemassa. Meillä 
on monia luvallisia nuotiopaik-
koja, jossa voimme ”fi ilistellä”. 
Kuitenkin pitää muistaa, että 
nuotiota ei voi, eikä saa tehdä 
ihan minne haluaa. Ei voi tehdä 
nuotiota keskelle kylää, vaikka 
se olisi kuinka kivaa. Uskoisin, 
että virkavalta ei ole (ollut) ko-
vinkaan iloinen tullessa nuotiota 
sammuttamaan. Jokamiehen oi-
keuksissa on selvät ohjeet tulen-
teosta, jotka on syytä pitää mie-
lessä.

HjP

Jokamiehen oikeudet - Tulenteko

Toisen omistamalle tai hallinnassa olevalle maalle ei saa 
tehdä ilman asianomaisen lupaa nuotiota tai muuta avotul-
ta ilman pakottavaa tarvetta.

Retkikeittimen tai lämmitys- tai valaistuslaitteen taikka 
muun maapohjasta eristetyn laitteen käyttöön ei tarvita lu-
paa, koska tällaisessa laitteessa pidettävää tulta ei katsota 
avotuleksi.

Jos metsäpalovaara on ilmeinen, avotulta ei saa sytyttää 
metsään tai sen läheisyyteen edes maanomistajan luvalla. 

Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvollinen 
valvomaan, että siellä, missä hänellä on määräysvalta, 
noudatetaan paloturvallisuutta koskevia sääntöjä ja mää-
räyksiä.

Ulkoilu- ja leirintäalueilla on tulen tekoon usein varattu eri-
tyiset paikat eikä tulta pidä näillä alueilla tehdä muualle.

Laki palo- ja pelastustoimesta 559/1975, 25 §. Nuotiota tai 
siihen verrattavaa avotulta ei saa sytyttää metsiin tai sen 
läheisyyteen, milloin kuivuuden tai muun syyn takia olo-
suhteet ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen.

Toisen omistamalle tai hallinnassa olevalle maalle ei avo-
tulen teko ole sallittua ilman asianomaisen lupaa, jollei 
siihen ole pakottavaa tarvetta.

”Meidän suomalaisten 
sielunmaisema on 

luettavissa kovin helposti 
tummuvassa illassa, jossa 
nuotion loimu luo elävää 

valoa ympäristöön.”

Myydään vanhaa rokokoo kalustoa.Myydään vanhaa rokokoo kalustoa.  Puh. 045 672 2993       Puh. 045 672 2993       

Maahantuojien valtuuttama takuuhuolto, kaikki merkit
Laitos- ja suurtalouskoneiden huolto

Postilaatikot pystyyn
TALVI TULEE!

Vielä ehtii suoris-
taa postilaatikot 
ennen lumia. 

Postinjakajat
kiittävät
jo etukäteen!
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Porin VaihtoKaluste
+

el entie Pori Puh a e la su orin aihto aluste i

Sisustajan toivekoti

P KK
P V K K V KK

P V P K
P

Vuodepaketti sisältää:
160/180cm vuoderungon, pohjat,
valitut patjat sekä jalat. 

K K
K K V K eilt atta a

ali oi a
t n

eti u aan

V
P

K V
K

K K
K
K s lis ilt

K
K P

PETAUSPATJA JA JALAT 
 KUULUVAT HINTAAN!

- ISO KOKO 120x200
- tyylikäs musta verhoilu HETI

VARASTOSTA!

Yhteishintaan!

 (1654,-)

HETI
VARASTOSTA!

nah a alusto
- 2- ja 3-istuttavat sohvat
- muotivärit: valkoinen, musta,
 tummanruskea
- tausta kn

K

Shokkihintaan!

 (444,-)

uo esoh a
- kätevä vuodemekanismi
- sisällä tilaa vuodevaatteille
- värit: harmaa, ruskea, 
  punainen, musta ja vaalea

HETI VARASTOSTA!

RUOKAPÖYTÄ
 - Kiiltävää valkoiseksi maalattua
140 x 90 cm
220 x 90 cm

K ruo ailur h

  299,-
 499,- TUOLI

  99,- / kpl
Valkoinen tai musta

HETI

VARASTOSTA!

aa u as o ero

HETI VARASTOSTA!

Shokkihintaan!

- mitat: 100x60x222cm
- väri: valkoinen
- peilillä ja kahdella laatikolla

i aani
- kääntyvä jalkarahi
- NAHKA/kn
- värit: musta, punainen,
  vaalea ja ruskea

“Loistava tuote!”

Lisäerä!

 (1890,-)

re liner
- kangasverhoiltu lepotuoli
- muotiväri: ruskea

  (499,-)

- Koko 40x40 cm
- Useita eri värejä kangas- 
  ja PU-nahkaverhoilulla

K rahi

Shokkierä!

 (60,-)

HETI
VARASTOSTA!

K P V

NOUDETTAVISSA 26.10. - 2.11. MYYMÄLÄSTÄMME

NIMI: ___________________________________

OSOITE:_________________________________

SÄHKÖPOSTI:_____________________________

_________________________________________
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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.

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,-

AlkaenLAADUKAS
PEUGEOT
KISBEE

 1590,-

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

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

ASICS-lenkkitossuja:
Lasten GEL GALAXY (OVH 79,-) 39,-
Aikuisten GEL   (OVH 149,-) 99,-
- vaimennettu juoksutossu Nyt 3900,-

         OVH 4980,-

Loput ruohonleikkurit

syksyn poistohinnoin!Loput ruohonleikkurit

syksyn poistohinnoin!

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,-

Tuplapotkut Tuplapotkut 
tarjoushintaan!tarjoushintaan!
KOTIMAINEN! KOTIMAINEN! 
LYHYT taiLYHYT tai
PITKÄ MALLI!PITKÄ MALLI!

Tuplapotkut 
tarjoushintaan!
KOTIMAINEN! 
LYHYT tai
PITKÄ MALLI!

Herkulliset värit!

Suomen suosituinSuomen suosituinSuomen suosituin

HELKAMA JOPOHELKAMA JOPOHELKAMA JOPO

KÄYTETTY SKOOTTERI
4-tahtinen, v. 2006, SIISTI

Hp. 399,-
   Luovutushuolto
ja 1. huolto sis. 

skootterien hintaan!

SAIMME LISÄERÄN HUIPPUSUOSITTUJA
ARIENS JA SNAPPER

LUMILINKOJA!
Osta tai varaa

omasi!
Toimi nopeasti!Toimi nopeasti!

1kpl

STIGA PARK PLUS STIGA PARK PLUS HST B&S INTEKHST B&S INTEK
Runko-ohjattava ja 

varusteltu ruononleikkuri

STIGA PARK PLUS HST B&S INTEK
Runko-ohjattava ja 

varusteltu ruononleikkuri

Runway anorakkipuvut
Laadukkaat puvut, joissa kosteutta siirtävä, 
hyvin lämpöä pitävä THERMOLITE-vuori. 
Soveltuvat erittäin hyvin murtomaahiihtoon, 
retkeilyyn ja kaikkeen ulkoiluun. Helppohoi-
toinen, konepestävä, kuivuu nopeasti.

SyksynSyksyn
uudetuudet
värit!

Syksyn
uudet
värit!

Nyt Nyt 159159,-,-
         OVH 199,-         OVH 199,-

RUNWAYRUNWAY
1130 Lappi1130 Lappi
RUNWAY
1130 Lappi

Juhla- ja kokoustila

Yrjönkatu 15 A
28100 Pori

Varaukset / Bookings:
Aila Korkeaoja 0400 186 028

Kimmo Korkeaoja 0400 860 316
info@7thfl oor.fi 

Upeaan saunaosastoon mahtuu löylyttelemään
kerrallaan noin 10 henkilöä.
Saunan lempeät löylyt saat iki-kiukaasta.
Saunoa voit vaikka aamu 4:n.
Käytössäsi on pyyhkeet, pesuaineet, fööni.

Saunan jälkeen voit vilvoitella terassillamme,
josta on hienot näköalat yli kaupungin.

Kokoustila/ruokailutila on tilava huone,
jossa voit järjestää mm. erilaisia kokouksia,
koulutuksia, kursseja kuten käsityö/askartelu.
Lasten syntymäpäivät erilaisin teemoin.
Pöydän ympärille mahtuu 20 henkilöä kerralla.
- myös langaton internetyhteys

Täydellisesti varustellusta keittiöstä
löydät kaiken tarpeellisen, 
myös astiaston.

Salin puolella voit rentoutua kotiteatterin äärellä.
Sieltä löytyy täydellinen äänentoistolaitteisto, 
dvd-soitin, valkokangas, taulu-tv, videotykki.
Illan tummentuessa loihdit huoneeseen
upean valaistuksen.

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

 
 
 


