
Maukasta musiikkia 
Harmonikka-viikolla, s. 12

Mihis menet Nakkilan 
Pyssykankaan Koulumuseo, s. 6

Tanssii susien 
kanssa, s. 4

Nakkilan
valtuustoon

Hintsala
Aarne Kesk.  

VAALILUPAUKSENI
1. Nakkilan kunnan tiuk-

ka talouden hoito .
2. terveyspalvelut julki-

selta sektorilta .
3. tasapuolinen kaavoitus 
4. viemäriverkoston 

rakentaminen myös 
reuna-alueille
Ylen vaalikoneessa 

lisää ajatuksiani!
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AUTON AKUT
60Ah    60€
75Ah    75€
100Ah 110€

Satakunnankatu 33-35, Pori, p. 044 505 0580

 Arkisin 8-17, la 9-14

Akku- ja työkaluasioissa palvelee

 L
ei

kk
aa

 ta
lte

en

Valtuutettu Tulikiven
ja Kermansaven

uunimestari
Markku Peltonen
0400 736 006

myynti,  huolto ja
mittauspalvelu

MP-MUURAUS
Paistilankuja 11, 

Kokemäki

m

EHDOKKAANA
NAKKILASSA

Mäkinen
Keijo, PS 

 
VAALILUPAUKSENI
• Tietoa, taitoa ja

tasapuolisuutta
• Lapset, nuoriso
• Sairaat ja van-

hukset
• Oikeutta ja järjes-

tystä
Ylen vaalikoneessa 

lisää ajatuksiani!
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Malén Marja
liikkeenharjoittaja

Mielonen
Eero
yrittäjä

Mäenpää
Pertti
toimialapäällikkö,
paloinsinööri

Möller 
Susan
opiskelija

Niittumäki
Maire
e.o. pakkaaja

Nurmi Arto
opettaja

Palomäki
Markku
vartija

Pantsar
Juhani
kuljetusyrittäjä

Rantavalli
Ville
kirvesmies

Rinnemäki
Jorma
autonasentaja,
eläkeläinen

Rintala
Jukka
metsätalous-
insinööri

Saarelainen
Petri
järjestelmätuki

Salo Petri
tekninen johtaja

Salokangas
Tommi
yrittäjä

Salonen
Janne
yrittäjä

Seppä Kari
työnjohtaja

Suonpää
Tarja
turvallisuus-
asiantuntija

Takkunen
Jouko
panostaja

Teeri Arja
puutarhuri

Uimaluoto
Terttu
omaishoitaja

Virtanen
Taina
toimistosihteeri

Aho Petri
opiskelija, 
kauppias

Arola Raili
palvelusihteeri

Friman Jani
LVI-asentaja

Gustafsson 
Markku
yksitysetsivä

Heino Janne
lähihoitaja

Heino Jouko
eläkeläinen

Huru Petri
palomies

Jalonen Ari
kansanedustaja

Huhtasaari 
Laura
erityisopettaja

Jalava
Tuomas
opiskelija

Jokinen
Marja-Leena
tekninen myyjä

Järvinen
Marko
prosessityöntekijä,
työsuojeluvaltuutettu

Kangasoja
Mikko
tuotantotaloud. ins.,
DI-opiskelija

Kiiskinen
Eija
e.o. terveyden-
hoitaja, työnohjaaja

Koivunen
Sinikka
kodinhoitaja,
eläkeläinen

Koivunen 
Tapio
rakennusmies,
autonkuljettaja

Korkeamäki
Erno
varastotyöntekijä,
luottamusmies

Kortell
Marja
lähihoitaja,
osastosihteeri

Laaksonen
Markku
metallimies

Laiho
Ville-Petteri
järjestyksenvalvoja,
varastomies

Lehtisalo
Reino
hitsaaja

Lehto Reijo
toimitusjohtaja,
eläkeläinen

Lehtonen
Antti
sähköinsinööri

Lindfors Ari
eläkeläinen

Läntinen
Ismo
valmentaja

16 / keskiviikko 24.10.2012
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

 

Varaa pian omasi edellinen 
vastaava kohde myyty!

Huoneistot:
2kpl 4h,k,khh,s 102m² (+ylä-
kerta 79m²) Hinta 219.500e
3 kpl 3h,k,khh,s 87,5 - 89m²
Hinnat 194.660-198.000e.
• Oma puistoon rajoittuva tontti
• Laadukas varustelutaso
• Puustellin kalusteet
• Paalutus/ontelolaattaperustus
• Maalämpö
Vielä ehdit valitsemaan materiaalit
runsaasta valikoimasta!
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TAPAHTUMIA

Onko järkee vai ei?

Painos: n. 38 000 kpl

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

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

Kustantaja: Covire Oy
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259
turist.fi @hotmail.com 
Toimitus: Avoinna sopim. mukaan.
Karjalankatu 12, 28130 Pori
Puh. 0500 597 259

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

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:

Maisan paja
p. 040 503 6149
info@maisanpaja.info
Painopaikka: 
Allatum Oy

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

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

Ilmestymispäivät

ke 7.11. 2012
ke 21.11.2012
ke 5.12. 2012
ke 19.12. 2012

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.

0500 597 259/
COVIRE OY

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

sataeuro@jippii.fi 

€

Asianajajia

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistot

Viestintä, mainonta

**********Meillä Meillä PALVELLAAN

Lakitoimisto Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

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

www.karipessi.fi 
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

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

 

Kallista Brändin luontia

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

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

Ulkopoliittisen eliittim-
me harras haave Suomen 
pääsystä YK:n turvalli-
suusneuvoston vaihtuvak-
si jäseneksi murskautui. 
Eliitin pettymys on kar-
vas. Savun laskeuduttua 
on kriittisen analyysin 
paikka. Oliko liki vuo-
sikymmenen ajan käyty 
kampanja turha?

 Suomea höplättiin  tut-
tuun tapaan äänestyksen 
ennakkosuosikkina – aina-
kin Suomessa. Kampanja 
osoitti ulkopoliittisen joh-
tomme sinisilmäisyyden. 
Toki turvaneuvostokam-
panja tuki Suomen tunnet-
tavuutta maailmalla, mutta 
millä hinnalla? Maamme 
julkisuuskuvaa puleerat-
tiin vuosikausia salonki-
kelpoiseksi. Mitään paino-
arvoa ei annettu sille, että 
suurvallat eivät tähän pie-
nen Suomen kannalta soti-
laallisesti ja taloudellisesti 
järjettömään sopimukseen 
liittyneet.

 Ulkopolitiikan johto oli 
valmis sallimaan oman 
maan puolustuksen hei-
kentämisen turvaneuvos-
tokampanjaa vauhdittaak-
seen. Jos sotilaallisesti 
liittoutumaton Suomi läh-
tee seuraavaksi mukaan 
Nato-maa Islannin ilma-
tilan valvontaan, on kyse 
samankaltaisesta ulko-
poliittisesta naivismista, 
kuin turvaneuvostokam-
panjassa.

Samoin on käynyt täs-
sä Eurooppalaisten mai-
den hätätilassa, annetaan 
ymmärtää Suomalaisten 

mukamas olevan päättä-
mässä asioista, mutta kui-
tenkin käytetään Suomen 
hallituksen tyhjäpäisyyttä 
hyväksi, keräten valuutat 
ulkoa, lähetettäväksi  Ete-
lä-Euroopan pankeille, ja 
unohtamalla  oman maan 
kansalaiset.

Suomen lipun alla sei-
laava Estelle alus ei pääs-
syt määränpäähän Gazaan, 
vaan Israelin rajavartijat 
ohjasivat laivan Israeliin. 
Mielestäni  olisi Israelil-
ta kädenojennus Palestii-
nalaisia kohtaan, poistaa 
Gazan saarto ja   avata  
satamat humanitaarisille 
avustuskuljetuksille, jol-
loin molemminpuolinen  
ystävyys voisi parantua  
alueella tulevaisuudessa. 

Tätä kirjoittaessani, ja 
lehden jakoa  asiakkaille 
odottaessa, on vielä pie-
ni  aika käydä äänestä-
mässä ennakkoon,  mutta 
perinteisesti on kuitenkin  
sunnuntai 28.10. se oi-
kea äänestyspäivä, jolloin 
saa käydä myös siellä ky-
läkouluilla äänestämäs-
sä.  Nämä Kunnallisvaa-
lit on tärkeät monessakin 
suhteessa. Nyt voi ottaa 
kantaa mahdollisiin kun-
taliitoksiin, kyläkoulu-
jen lopettamisiin, ja mui-
hinkin ihmisen elämään 
kuuluviin tärkeisiin pää-
töksiin.  Ei muuta, kuin 
Sunnuntaina äänestämään 
sitä turvallista ehdokasta, 
minkä listalta on löytänyt.

J Virtanen 

Harjavalta

Sitkeä Sivellin
25.10.-18.11.2012 Emil 
Cedercreutzin museo. 
Harjavallan Seudun Tai-
deseuran 40-vuotisjuhla-
näyttely

Kokemäki

Kari Kärkiluoma Flow. 
Hiilikädenjälkiä
23.10.2-28.10.2012  Va-
lomo, Kokemäki, Säpilä. 
Hiilipiirrosimprovisaati-
oita. Av. pe 12-17, la-su 
12-16. Muina aikoina so-
pimuksen mukaan. Myös 
Taidelainaamo avoinna.

Satakunnan kulttuuri-
ympäristöt eilen, tänään, 
huomenna -näyttely
22.10.-09.11.2012 Koke-
mäen kaupunginkirjasto. 
Satakunnan museon järjes-
tämä näyttely.

Suomalainen messu
28.10.2012 klo 18 Koke-
mäen kirkko. Lasse Heik-

kilän Suomalainen mes-
su, liturgina Jorma Ojala, 
kanttoreina Henri Tuomi-
niemi ja Leena Kivi.

Tuomaalan 4H-kerho
29.10.2012 klo 17-18 Tuo-
maalan koulun pihapiirin 
punainen koulu.

Nakkila

Pienoismusiikkinäytelmä 
” Nainen rakastaa, kai-
paa..... ”
11.11.2-25.11.2012 Pent-
talan Vinttiteatteri, Nakki-
la. Runoja, monologeja ja 
musiikkia naisen elämästä. 

Ulvila

Friitala-talon shoppai-
luilta
1.11.2012 klo 10-20 Friita-
la-talo. Eilen Design, Ma-
kea Elämä, Sisustus Sagan 
ja VillaSalla ovat auki klo 
20:een saakka - myymä-
löissä tarjoilua yms.

Anttilan Tila/Kartano Hostel

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

tttelelel tetelel 

Tutustu
   maalaiskartanoon
      ja limonadin
    valmistukseen!

Tervetuloa
Kokemäelle ja
ANTTILAN TILALLE!

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

NAKKILAN VALTUUSTOONNAKKILAN VALTUUSTOON

86
Tukena EduskunnanTukena Eduskunnan
varapuhemiesvarapuhemies
Anssi Joutsenlahti Anssi Joutsenlahti 

JARKKOJARKKO
VIRTANENVIRTANEN

Friitala-päivä 
2.11.2012 klo 14:00 - 16:30 
Café Hellmann. Kj:n ja 
kulttuuriltk:n pj:n puheen-
vuorot, opastettu nahkamu-
seokierros, ym.

Syyskirpputori 
3.11.2012 klo 10-13 Har-
junpään koulun jumppasali. 
Oheisohjelmana: buffetti, 
kasvomaalaus ja leikkinurk-
kaus. Tervetuloa ostamaan 
ja myymään. 

Pori

Syysloman työpaja: Ötö-
köitä ja hirviöitä!
24.10.2012 klo 11-15 Sata-
kunnan Museo. Syksyn hur-
jin juhlailta lähestyy ja sitä 
varten tarvitaan varusteita. 

Nuorten toimintailtapäivä
24.10.2012 klo 13-16 Sa-
takunnan yhteisökeskus. 
Nuorten toimintailtapäivän 
ohjelmassa on korujen val-
mistusta kierrätysmateriaa-
leista, asusteiden (laukut, 
korut, vyöt, huivit jne.) 
vaihtotori, Porin seudun 

isovanhempien kerhotoi-
minnan esittelyä (mm. mo-
pokerho) ja kioskimyyntiä.

Syysloman työpaja: Puu-
työpajaan!
25.10.2012 klo 11-15 Ra-
kennuskultttuuritalo Toivo. 
Toivon puuverstaalla voit 
testata miten vasara ja nau-
la pysyvät kädessä ja mitä 
kaikkea erilaisista puupali-
koista voi rakentaa.

Ilari Johansson - 14, 5v 
Stand Up -juhlashow
25.10.2012 klo 19 Kult-
tuuritehdas Kehräämö. 
Neljätoista ja puol – Oodi 
absurdille elämälle. Valtava 
karisma. Suunnaton elä-
mänkokemus. Nöyrä vaati-
mattomuus ja käsittämätön 
suorituskyky.

Lasten työpaja: Tehdas-
hommia!
26.10.2012 klo 11-15 Ro-
senlew-museo. Rosenlew-
museoon perustetaan pieni 
tehdas, jonka raaka-aineet 
ovat mitä monipuolisimmat. 

YLEn
vaalikiertue

Puhumassa kunnanvaltuustoehdokas 
Keijo Mäkinen (ps.). 

Vas. valtuutetut Heikkilä, Myllykoski ja Pöysti.
Ylen vaalikiertue pistäy-
tyi alueellamme, Har-
javallassa ja Nakkilas-
sa maanantaina 22.10.  

sakin kisailee tasapuolisesti 
viiden puolueen ehdokkaat, 
eikö Yle ole kansan median 
tuottaja.

Nakkilassa oli paikalla 
noin 10 Kunnanvaltuustoeh-
dokasta, isoimmista puolu-
eista vain SDP oli pois, tie-
to ei ollut mennyt perille, tai 
asia ei kiinnosta puolueen 
ehdokkaita.

Keskustelu kävi paljolti 
kunnan palveluista ja mah-
dollisesta pakkoliitoksesta, 
ehdokkaiden enemmistö piti 
tärkeänä yhteistyön lisäämis-
tä Keski-Satakunnan alueella.

J Virtanen

Ihmetystä herätti, miksi 
otetaan vastaamaan kysy-
myksiin vain 3:n  puolueen 
edustajat, vaikka Nakkilas-



3

Bestseller 16/2012

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

HAUTAKIVET

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

YM. KIVIALAN TYÖT
SUORAAN
KIVIVEISTÄMÖLTÄ
KYLÄSAARESTA

Lehti on

luettavissa myös netissä:

www.turist.fi /bestseller

Lehmuskallio
Maria
Puhtaushuoltaja

L
M
P

6767 Mäkelä
Kirsi
Lähihoitaja

M
K
L

6969

Jhl: n  os. 374

Ehdokkaat Nakkilan
kunnanvaltuustoon.

OletkoOletko
päivittänytpäivittänyt
pumppusi?pumppusi?

Huom!Huom!
HyvitämmeHyvitämme
vanhastavanhasta

pumpustasipumpustasi

200€200€

Oletko
päivittänyt
pumppusi?

Huom!
Hyvitämme
vanhasta

pumpustasi

200€

- Tasapuolisuutta
- Oikeudenmukaisuutta
- Osaavaa vaikuttamista

Olen edelleen
valmis valtuustoon Vuokrattavana

HARJAVALLASSA LIIKETILAA
parhaalla liikepaikalla liikekeskuksessa

90 m2, 140m2, 180m2
tilat yhdistettävissä.

www.eloyhtiot.fi , 0400 524 725

Kovia kokenut vaalimainos on Nakkilan Tattarassa. Ensin se revittiin alas 
ja nyt se paloiteltiin. Onko jollakin henkilöllä osuutta tähän rikokseen? 
Havainnoista voisi ilmoittaa paikkakunnan nimismiehelle. Vihjeeksi on 
otettu kengänjäljistä kuva ja laitettu Facebookiin.

Näin
Nakkilassa

Timon Kulta

www.timonkulta.fi

Yrjönkatu 11, PORI
Yrjönkatu 20, PORI
Kauppakatu 6, RAUMA

Timon Kullan tarjouksia!

Hopeiset
ranneketjut

Hopeiset
korvakorut

4,00

Korvien
reijitys

Erä ranne-
kelloja

Takuu
herätys-
kellot

Kultainen
Came-
sormus

Hyvä valikoima lävistyskoruja

Näyttävä
teräs-
panssari-
kaulaketju

Ice Tools
nuuskatykit

Hyvä valikoima titaani, teräs ja
hopeakihloja ja vihkisormuksia

- myös timanteilla alk. 99€/pari

Alk.

4,00Alk.

39,00

39,00

79,00

5,00

10,00

10,00

Alk.Alk.

Alk.

Alk.

Fc Interissä varamaalivah-
tina pelaavalle Nakkilalais-
lähtöiselle Eemeli Reposelle 
ripustetaan kaulaan hopea-
mitalit Veikkausliigassa. 
Kun yksi pelikierros on pe-
laamatta, niin Interillä ei ole 
enää mahdollisuutta voittaa 
mestaruutta, koska maali-
suhde on -9.

Kesän parhaan ottelun Ee-
meli pelasi Interin maalissa 
Eurooppa-liigan karsinta-
kierroksella, jolloin Inter ja-
koi pisteet Hollannin mes-
tarin 2010 Twenten kanssa 
1-1. 

J Virtanen

Eemeli 
Reposelle 
hopeaa

RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT

 www.

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

Non-Stop Parturissa; leikkaukset, hiusten muotoilut, ripsien värjäykset, kulmien muotoilut ja 
värjäykset, pikakampaukset sekä korvien rei’itykset ILMAN AJANVARAUSTA ti-pe 10-18, la 9-12.

Ulvilan toimipisteemme
palvelee ajanvarauksella
myös iltaisin 
ja viikonloppuisin!

Avoinna
TI-PE 10-18

LA 9-12

Ripsien pidennyksiä Ripsien pidennyksiä 
ja huoltoja!ja huoltoja!

(Myös iltaisin ja viikonloppuisin)
Ajanvar.  044 765 5196

UUTTA!UUTTA!
Olemme lisänneet asiakaspaikkojamme
Non-stop parturissa toimii nyt myös parturi-
kampaamo ajanvarauksella! Varaukset 044 505 5196
Tässä liikkeessä myös ripsipidennykset ja huollot.

Loka ja marraskuun aika-
na ajan varanneille hius-
harja mukaan.

Torstaina 1.11. vietetään Non-Stopin synttäreitä.Torstaina 1.11. vietetään Non-Stopin synttäreitä.
Tervetuloa kakkukahville.

Synttäriviikolla paljon
tuotetarjouksia!!
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79 Sari
KALLIOKORPI

81 Kari 
KURRI

80 Olli 
KUMPULAINEN

82 Virpi 
MIKOLA

84 Marko 
NIEMINEN

83 Keijo 
MÄKINEN

85 Kari 
SULONEN

87 Jarmo 
VIRTANEN

86 Jarkko 
VIRTANEN

Nakkilan Perussuomalaiset ry

Kunta Kuntoon!
Sinulla on valta vaaleissa!

Jarmo ”Jartti” Virtanen
Yrittäjä, reportteri
16 vuotta Nakkilan valtuustossa
• Nakkilan pysyttävä itsenäisenä
• Kyläkoulut säilytettävä
• Uimahallia kehitettävä
• Villilän toimittava vuokratuloilla
• Kunnalle oma Elinkeinopolitiikka

Ei mitään tapahdu,
jos ei yritä

Nakkilan valtuustoonNakkilan valtuustoon

87

PERUSasiat
kuntoon Nakkilassa
• Itsenäinen ja yhteistyökykyinen 

Nakkila
• Kyläkoulujen puolesta
• Ongelmien ennalta ehkäisy
• Puhtaamman luonnon puolesta
• Nakkilaan koirapuisto
• Tiet kuntoon Nakkilassa
• Kevyenliikenteen väyliä lisää
• Omaishoidon tukea parannettava
• Kantaako Villilän siivet ?
• Sosiaali- ja Terveyspalveluja 

parannettava
• Uimahallin palvelut turvattava
• Liikuntapuisto ikäihmisille
• Kunnalliset maksut pidettävä 

kohtuullisena

Edellä mainitut tapahtumat 
on osa Satakunnassa tapah-
tuneista susien ja koirien 
kohtaamisista, jotka usein/
aina päätyvä suden voit-
toon. Jos koira voittaisi, niin 
koiran omistaja syyllistyi-
si todennäköisesti johonkin 
julmaan ja rangaistavaan 
toimintaan. Koirien lisäksi 
vaarassa on ollut mm lam-
paat. En tiedä miten suh-
tautua noihin uutisiin. En 

Tanssii susien kanssa
Metsästysseurueen kanssa jahdissa ollut 4-vuotias jämtlan-
ninpystykorva löytyi lauantaina raadeltuna Köyliöstä Taka-
rahkansuolta, joulukuussa 2011. Susi tappoi maalaistalon pi-
hapiirissä vapaana olleen koiran Huittisten Korkeakoskella 
sunnuntai-iltana, kesäkuussa 2012. Viisivuotiaan suomenajo-
koira Pellan kohtaloksi koitui sen viimeisessä ajossa susien 
hyökkäys, syyskuussa 2012. Susi raateli koiran Köyliön Kan-
kaanpäässä perjantain ja lauantain välisenä yönä, syyskuussa 
2012

tarkoita, että kaikki sudet 
pitäisi hävittää, mutta mie-
lestäni jotain olisi tehtävä. 
Sudelta on kadonnut ihmisiä 
kohtaan oleva pelko, mikä 
saattaa aiheuttaa tulevaisuu-
dessa suuriakin ongelmia. 
Lounais-Suomessa asuu 
Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksen mukaan kolme 
laumaa, joka on tiheästi asu-
tulle alueelle liikaa. Esimer-
kiksi Pöytyällä oleva lauma 

ei voi olla koskaan yli kol-
men kilometrin päässä ih-
misasutuksesta. Satakunnan 
ja Varsinais-Suomen alueel-
la elävät sudet ovat tulleet 
tutuksi ihmisen ja ihmisen 
tuoksun kanssa. Ihmisille 
ärhennelleet sudet herättävät 
pelkoa Köyliössä. Köyliö-
läiset ovat pyytäneet polii-
silta määräystä häirikkösu-
den lopettamiseksi. Köyliön 
laumassa liikkuu kolme ai-

kuista ja kolme kevään pen-
tua. Sudet ovat muun mu-
assa ärhennelleet ihmisille, 
joka ei ole normaalin suden 
käytöstä. Helmikuussa 2011 
oli suden liikkeitä seurat-
tu Nakkilan Järvimaassa ja 
elokuussa Kukonharjassa. 
Toukokuussa 2012 susi oli 
ilmestynyt kylvötöitä teke-
vän maanviljelijän pellon 
reunalle. Jokaisessa kylässä 
on nähty susi ja se aiheuttaa 
monelle hyvin ristiriitaisia 
tunteita ja pelkoja.

En kehota ketään teke-
mään mitään rikollista, mut-
ta ihmettelen sitä, että alu-
eellamme ei ole kukaan 
lopettanut pihapiirissä häi-
riköivää sutta tai jos on-
kin, niin tapahtumasta ei 
ole juurikaan puhuttu. Jos 
joku ihminen tulisi ja aihe-
uttaisi häiriötä pihapiiris-
sä siinä määrin kuin sudet, 
niin uskoisin, että virkavalta 
puuttuisi siihen. Mikä tekee 
sudesta niin arvokkaan ja 
koskemattoman, että hyväk-
symme kaiken tapahtuneen. 
Pitää toivoa, että jonkinmoi-
sia järkeviä ratkaisuja löytyy 
ennen kuin korpilaki astuu 
esille. Toivottavasti metsäs-
täjät ja susien suojelijat löy-
tävät yhteisen ajatuksen siitä 
mitä tehdään tulevaisuudes-
sa, jotta rinnakkainelo voisi 
tapahtua. Mikä olisi oikea 
tapa toimia? Käsittääkse-
ni susia ei saa pihapiiristä 
karkottaa edes ilmaan am-
pumalla, kattilankannet ja 
vappuviuhkat vain käyttöön. 
Eipä sitten muuta kuin tans-
simaan susien kanssa.

HjP

BESTBOOK

TASKUKOKOINEN 
PUHELINKALENTERI

Ilmoita yhteystietosi: info@best1.fi 
Yritykset ja yhteisöt: 

myynti@best1.fi 

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

Kysy lisää ja pyydä tarjous kohteestasi!

Sataenergia Oy
Päivöläntie 1, 28400 Ulvila
Puhelin 0400 919 041 

HYVÄTHYVÄT
METSÄNOMISTAJATMETSÄNOMISTAJAT

www.sataenergia.fiwww.sataenergia.fi

Ostamme ja hankimme energiapuuta 
erilaisilta kohteilta:

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

Lauttaranta 5, Ulvila, puh. 538 9444

• myös kotikäynnit
ja ilta-aikoja

Meiltä KELAN vähennys suoraan

Muista
Lahjakortilla!

Yritysvaikutusten arviointi käyttöön
Elinkeinopoliittiisen ohjelman toteutus
Nuorten syrjäytymistä ehkäistävä  
tarjoamalla työtä
työntekemisestä hyvinvointia kaikille
peruspalvelut turvattava

T:mi Merja Karuneva
Sammontie 1, Ulvila, Puh. (02) 538 3133

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

IsänpäiväksiIsänpäiväksi 11.11. 11.11.
Täytekakut, voileipäkakut ja muut

leivonnaiset uunituoreina.

Tilaathan ajoisssa!Tilaathan ajoisssa!

Maistuvat lähileipomon tuotteet

Nakkilassa on aloitet-
tu päiväkoti Kuperkeikan 
laajennus- ja muutostyöt. 

Nakkilaan iso 
päiväkotilaajennus

Päiväkodin hoitopaikkojen 
määrä nousee yli sataan. 
Remontti maksaa noin 2,2 

miljoonaa euroa ja laajen-
nuksen jälkeen päiväkodis-
ta tulee 5-osastoinen ja sin-
ne mahtuu 105 lasta, kun 
hoitopaikkoja on nyt 42. 

Remontin ajan päiväko-
din lapset ovat Sataedulta 
saaduissa väliaikaistilois-
sa. Kuperkeikan laajen-
nuksen on suunnitellut po-
rilainen arkkitehtitoimisto 
Küttner Ky ja hankkeen 
pääurakoitsija on Raken-
nus A & J Laakeristo Eu-
rajoelta. Vihdoin saadaan 
Nakkilan lapset yhteen, 
yhtenäiseen paikkaan. 

Nakkilan Eränkävijat ry:n 
Hirviseurue sai kolmannen 
hirven kaadettua Sunnun-
taina 21.10. Paikkana oli 
sähkölinja Selkätien var-
rella Nakkilassa, urosva-
san ampui Jouko Perkiö-
kangas.

Aamulla aloitetun Hirvi-
jahdin ensimmäisestä ve-
dosta saatiin kaato. Jahdin 
alussa oli koko hirviperhe 
mukana, 2 vasikkaa, leh-
mä ja sonni.  Hirviseuruee-
seen kuului 12 passimiestä, 
ja kaksi ajomiestä koirien 
kanssa.

Kaadettu vasa oli noin 75 
kiloa painava ja se vietiin 
jahtivajalle riippumaan, nyl-
kemisen jälkeen. Hirviseu-
rue on ollut kuukauden ajan 
jahdissa ja ko. kaato oli kol-

Hirvenmetsästys 
Nakkilassa

mas kahdestatoista hirvilu-
vasta. Hirvimiesten mielestä 
hirviä on vähän ja todennä-
köisesti tänä syksynä ei tul-
la kaatamaan kaikkia hirviä 
joihin on lupa.

Gps-koordinaatit otettiin 
paikasta, mihin vasa kaatui 

ja lähetetään tiedot viran-
omaisille. Sen mukaan tie-
detään myös, kenen omista-
malle maalle se on kaatunut 
ja maanomistajalle toimite-
taan paisti.

J Virtanen

Kokenut Jahtipäällikkö Kari Sulonen  pitämässä  tiedotusta ryhmälle uutta vetoa varten, missä hän kertoo 
miehille seuraavat passipaikat ja ohjeet mitä saa ampua ja mitä ei.

Hirviseurue onnistuneen ajon jälkeen  makkaranuotiolla, kaatunut vasa 
taka-alalla. 
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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 
p. 0400 598 950 ja 0400 965 377

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Saneeraus & MaalausMS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila
Puh. 0400-504549 

Kosteantilan työt ja asunto-
remontit Satakunnan alueella

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

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

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

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

Alkaen
4,92 €/m
(sis. alv).

UUTUUS!   NYHET!   UUTUUS!   NYHET!

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

Sinun
paikkasi? 
Vain 25€/kk

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

Covire Oy, p. 0500-597259

MYYTÄVÄNAMYYTÄVÄNA
HP. 3800,-HP. 3800,-

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

vesieristys-
sertifikaatti

AUTON OSTAJA
Katso ensin: www.nettiauto.fi 

T:mi Markku Takala, Harjavalta,
puh. 050 305 3265

Juustokivenkatu 1, Harjavalta
Puhelin 044 252 6296
www.akvaltonen.com

Talvirengaskelit tulossa!Talvirengaskelit tulossa!

Soita ja sovi aika!Soita ja sovi aika!

 Myös noutopalvelu

 Kiillotukset, vahaukset, sisä-
siivoukset ja -pesut

 Kevyen kaluston renkaat ja vanteet

 Huollot, korjaukset ja katsastuskäynnit

 Bensiini- ja dieselpäästömittaukset, 
vikakoodien luku

 UUTTA!                 -kestopinnoitukset  
                               5 vuoden takuulla

 UUTTA!  Tuulilasin kiveniskujen 
               korjaukset

               

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

ja katsastuskorjaukset, myös pienkonehuolto

040 501 0608
Lellaistentie 15, Honkilahti

Sinun
paikkasi? 
Vain 35€/kk

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta
Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

 NOKIA HAKKAPELIITTA 7

Rautatie

Pori 12km Hki

OSTA TALVIRENKAAT NYT!
HYVITÄMME VANHOISTA KUNNON MUKAAN!

 NOKIA NORMAN 4  KUMHO

 GOODYEAR  CONTINENTAL

SÄILYTYS + VAIHTO
Pultien rasvaus, nesteiden ja öljyn

tarkastus, jarrupalojen kunnon tarkastus

PELKKÄ VAIHTO

                HUOLLA ITSE     PISTE

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

www.huollaitse.net

45€

20€
Myös huolto- ja katsastuskorjaukset sekä

mopoautojen huollot ja korjaukset!
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Sievarinkatu 8, 29200 Harjavalta 
www.pt-rengas.fi  

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

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

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

ContiIceContact™

Saksalainen premium-
talvirengas suomalaisilla 
Tikka-nastoilla. 

Markkinoiden turvallisin 
ja mukavin uuden tekno-
logian nastarengas.

Klikkaa itsesi

verkkokauppaan

www.minimotoracing.fi

MiniMoto Racing Finland Oy
Kullaa, 044 505 2009

Suomen suurin
MiniMX-pyöriin
ja varaosiin
erikoistunut yritys!

YCF MiniMX-pyörien 
virallinen maahan-
tuoja Suomessa!

Tutustu laajaan 
tuotevalikoimaamme:
www.minimotoracing.fi

Harjavalta, Revonkatu 7, puh. 02 674 4220. 
Palvelemme arkisin klo 7.30-16.30
Varaosamyynti palvelee myös lauantaisin 
klo 9-13   www.valtaosa.fi

VALTA    SA Oy

 
5 litran kanisteri.
API SM/CF, ACEA A3/B4

.

114-9540-5

t

Kaikki suodattimet ja varaosat 
ammattitaidolla paikalliselta 

Fixus-kauppiaalta ja -korjaamolta!

1990

/kpl

Muista tehdä öljynvaihto ja 
auton huolto ennen talvea!

Merkillisen reilu.

Täyssynteettinen moottoriöljy 5W-40

Kuukauden
Fixut! TALVIRENKAAT

EDULLISESTI

3,98 /l

SATABUS OY
www.satabus.fi SATABUS OY

Ulvila

Valmiit pakettimatkamme
Hotellimatkat:
- Joulutori Tallinna, 2 yötä, 30.11.2012
- Joulutori Tallinna, 1 yö, 1.12.2012
- Joulutori Tallinna, 2 yötä, 8.12.2012
- Joulutori Tallinna, 1 yö, 15.12.2012

Tulevia matkoja 2013
Kylpylä/hiihtomatka 
- Otepää, Viro, viikko 8
Hiihtomatka Hettaan
- Hetan majatalo, viikko 12

Valmismatkaliike rek.tunnus 1751/01/Mj Mv

Satabus Oy
Kisällintie 10
28400 Ulvila

Tiedustelut: (02) 538 8818

Lähetä juttu! Ota kantaa! 
Soita ja kysy tarkemmin: 0500 597 259/Jarmo
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Ekoarkut, uurnat, kuljetukset.

050 3474 500

myynti@ekoarkku.fi 

www.ekoarkku.fi 

Luonnollinen valinta

Pitopaakarit
     Ansa ja Lempi
Pito
   

Pitopalvelut kaikkiin
elämäntilanteisiin.

050 326 4540, 050 337 2426

pitopaakarit@luukku.com
www.ansajalempi.net

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

Peipohja, veistämö 
(02) 6317500, 044 0317 535

Porin toimisto 
(02) 641 2224

www.peikivi.fi 

HautauspalvelutHautauspalvelut MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

HautamuistomerkitHautamuistomerkit PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Palveluksessanne Satakunnassa!

Varatuomari Kari Pessi
Palvelee kaikissa lakiasioissa.

(02) 641 0310, 040 548 6900

kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 

§

Jartin Jurinat

Puolituntinen seksisessio 
puistossa toi naiselle enem-
män sakkoja kuin miehelle
”Kyll meit miehii ain sor-
sita, mutt naine ol kuitenki  
miellyttävä”

Nokia upotti Suomen elekt-
roniikkaviennin
”Tais upot itteki”

Maanviljely suurin metsä-
kadon aiheuttaja
”Mää o ain sanonu, ette vil-
jelijä ja metsuri sovi  yhte”

Wall Street hakee suuntaa
”Se o ikuisest hakenu suun-
ta, nii kaua, ko pörssi o 
perustet”

Nykytelkkarilla pärjää 
vuoteen 2026
”Sanoka mull, kui kaua mu 
20 vuoat vanha  pärjä”

Yle: Nyt venäläiset ovat 
alkaneet ostaa Suomesta 
kerrostaloasuntoja
”Onks datsat Itä-Suamest 
loppunu”

Oletko yksinäinen? Tee 
siitä loppu!
”Paremp oll yksinäine, 
ko kaksinaine”

Kuolleet kävelevät taas 
lokakuussa
”Tartte käyr kirkomäell 
kattoos”

Mariska pyysi henkimaa-
ilmalta apua
”Mahtoks löytä, paremp ko 
laulas vaa”

Televisiollasi on 14 vuot-
ta elinaikaa
”Mun telkkari on jo eläk-
keel, ko se o yli 20 v.”

Etta sai norjalaisseuran 
päänahan
”Mitä maht tehdä sill 
päänahall”

Kauris otti mittaa au-
tosta – luikki tämän jäl-
keen metsään
”Kui pikä auto ol?, mutt 
rupes pelkä, ko mettä 
läht”

Tyttöystävä jätti – mies 
voitti heti 30,5 miljoo-
naa lotossa!
”Mult o aika jo lähteny, 
eikä vieläkä miljooni näy 
nurkiss”

Makea veti ihmiset jo-
noon perussuomalaisten 
luo
”Taita kansa oll makkee 
kippeit oikee jono ast”

Hirvonen kasvatti kau-
laa (ek11)
”Hirvosell o aika pitkä 
kaull”

Suomen Pankin pusku-
rit pitävät
”Pitääks kumpiki, etu- ja 
takapuskur”

Valehteleminen helpot-
taa elämää
”Kyll o oll aika vaikeet, 
ko ei oppinu valehtele”

Pyssykankaan koulu on ra-
kennettu v. 1907 ja siellä si-
jaitsee Koulumuseo, jossa 
on kansakouluaikaista kou-
lutarpeistoa. Vanhimmat 
tarvikkeet ovat 1800-luvun 
lopulta. Museolla on käy-
tössä kaksi huonetta, joista 
toinen on sisustettu luokka-
tilaksi ja siellä on vaihtuvia 
näyttelypöytiä. Toisessa ti-
lassa on käsityötilat, vaih-
tuvat näyttelytilat sekä har-
rastenurkkaus.

Museoluokka on sisustet-

Mihis menet Nakkilan 
Pyssykankaan koulumuseo?

tu eri aikakausien pulpeteil-
la. Kartat ja kuvataulut sekä 
presidenttien potretit, ynnä 
muu tarpeisto on aseteltu 
oikeille paikoilleen. Varsi-
naisia aarteitakin on paljon, 
kuten 1900-luvun alussa 
perustetun Nakkilan kun-
nan Pyssykankaan piirikir-
jaston jäämistö; ruskealla 
voimapaperilla päällystet-
tyjä, ikkunapaperilla nume-
roituja kirjoja. Museossa on 
489 esinettä, 178 paperita-
varaa ja 1 281 kirjaa – kaik-

ki numeroitu ja luetteloitu 
virallisen museo-ohjeistuk-
sen mukaan.

- Nakkilan kunta on myy-
nyt koulun ja vuokrasopi-
mus koulumuseon osalta 
loppuu 2012 lopussa, mut-
ta ei ole vielä tiedossa, jat-
ketaanko vuokrasopimusta 
uuden omistajan kanssa, vai 
mitä tehdään, kertoo kun-
nansihteeri Matti Sjögren. 

Mielestäni, kun olen pu-
hunut monen koulumuseo 
vaikuttajan kanssa, koulu-
museolle täytyy löytyä so-
pivat tilat, eikä viedä esi-
neistöä varastotiloihin, sillä 
se olisi häpeäksi koko mu-

seolle. Aikaa on vähän ja 
luulen, että asialle voitai-
siin löytää hyvä ratkaisu, 
mutta jos ei ole ajatusta-
kaan, niin asia saattaa hau-
tautua unohduksiin pitkiksi 
ajoiksi.

Sopivia paikkoja Nakki-
lassa voisi olla esim. Viik-
kalan Koulu tai Villilän 
Kartanon rakennukset, jois-
sa varmaan olisi sopivia ti-
loja ko. tarkoitukseen. Käy-
tännön asioita hoitamaan 
löytyisi varmasti Nakkilas-
ta joku aktiivinen yhteisö 
tai järjestö. 

J Virtanen

Mistä löytyy tilat Nakkilan Pyssykankaan koulumuseolle? 
On häpeä, jos hieno esineistö joudutaan viemään varas-
toihin pölyttymään.
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TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Tule Nakkilan torille ottamaan kantaa!

  ToriParlamentti
kokoontuu

Ke 24.10. ja 31.10.  klo 10-11
Sen jälkeen kokoonnutaan

Bestsellerin ilmestymispäivinä
pakkasille asti:

esim. 7.11. ja 21.11. klo 10-11
Talven tulleen jäädään tauolle, mutta

Keväällä jatketaan!
Pullakahvit tarjoaa Bestseller-lehti

Jämintie 14, Kankaanpää 
p. 020 759 5887*

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

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

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

TEHTAANMYYMÄLÄT

Talvimallisto nyt myymälöissä!

Täyden palvelun

vesipesula

 matot
 liinavaatteet
 työasut ym...

Ojantie 11B

Puh. 6351 222

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

Muista kuljetus-
palvelumme!

Puhelin

6351 222

Havupuu-
uutejuoma
Vuoden 2010
luontaistuote!
Nyt saatavana meiltä!

a

!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Tule katsomaan
muut tarjoukset 

myymälään!

Hyvä valikoima täkkejä, 
tyynyjä, kankaita...

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

alk.

Nakkila Lammainen, Harjavallantie 691
Ikkunat uusittu 2003, sauna ja pesutilat 2012
Sähkö-  ja puulämmitys, sisäremontti vähän 
kesken. Voimavirta. Pieni ulkorakennus
Joenrantaan 500 m, Harjavalta keskusta. n.3 km.
Puhelin 046 546 5645

Omakotitalo
P-ala n. 90 m2

Tontti 1650 m2
Hp. 52.000 €
(mahdollinen 
vuokralainen 
valmiina)

Näillä toreilla viikottain
Ti Harjavalta 8.00, Kokemäki (Tokmanni) 12.30
Ke Nakkila 8.00, Kiukaisten Seo 12.00
To Pori 8.00

Puh. 0440 532 440

eo 12..00

MYYTÄVÄNÄ  
 Vesikourut  Talotikkaat

 Peltilistat  ym.
ASENNUSPALVELU

P. 0400-363765

8
Sari Toroska
Vanhustyöntekijä, 
opiskelija

PERUSSUOMALAISTA 
NAISENERGIAANAISENERGIAA
LUVIAN VALTUUSTOON
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SSSSSSSSSSSSuuuuuuuooooooosssssssssiiiiiiiiiitttttttttttttttttttuuuuuuuuuuu TTTTTTTTTeeeeeeeeTTTTTTTTTT rrrvvvveyyyyyyyysssssssssssslllllllllllluuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeennnnnnnnnttttttooooooooooo
PPPPPPPPPPPPooooooorrrrrrrrrrriiiiiiiiiiisssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

NIVELRIKOSTANIVNIVENIVENIVENIVENIVENIVELRIKRIKRIKLRIKLRIKLRIKLRIKOSTAOSTAOSTAOSTAOSTAOSTA
ON MON MNNN MAHDOAH OLON MAHDOLON MON MON MON MON MMON MAHDOAHAHDOAHDOAHDOAHDOLLLLLLLISTISTTLL AAAAAAALISTALISTLISTLISTISTTLISTLISTAAAAAAA

OOKUNTOUTUA!KUNKUNTKUNTKUNTKUNTKUNTKUNTOUTUOUTUOUTUOUTUOUTUOUTUA!A!A!A!A!A!A!

paaaapapaaaaaaVapaaVapaapaVapaapVapaVapaVapaaaaaa
pääsy!pääspääspääspääspääspääsp y!y!y!y!y!yy

ke 7.11.2012 klo 18-20.30

WINNOVA juhlasali 
(ent. kauppaoppilaitos) Luvianpuistokatu 1

LUENNOIMASSA:

BENGT KEVIN

Terveyslääketieteen pätevyys, LMT 

Fysioterapeutti

NLP Trainer 

Yhteyshenkilöt:  
Pertti Vihavainen, 045 137 6455 -  Oiva Alanko, 040 861 8910
Susanna Leivo, 040 773 0200 -  Anita Lehtinen, 0500 595 494

NIVELISSÄ
VAIVAA?

Nakkilan Perussuomalaiset
lauantaina Onni-Pekan edustalla klo 9-12
Pj Virtanen tarjoaa 100 ensimmäiselle
karjalanpiirakat kahvin kera.

PERUS-vaalikuljetukset vaalipaikoille sunnuntaina!
SOITA  ROHKEASTI:

0500 597 259/JARMO tai 044 284 5698/KARI

Perussuomalaisten Vaalivalvojaiset sunnuntai-iltana 
Majatalo Tyrnissä, Tattarantie 42 Nakkila, klo 18 alkaen.
Pyyhe mukaan! Tervetuloa kaikki tukijat, ystävät ja jäsenet!

Nakkilan Perussuomalaiset ry. kiittää kauppiasperhe Heinolaa, 
ulkotilojen käytöstä Onni-Pekan edustalla vaalitilaisuuksissaan. �����������	�	


���������
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SyysuuttaSyysuutta!!
Kauppakäytävä avoinna ark. 7-19, la 7-16

www.teljantori.fi 

Teljäntori palvelee sukupolvesta toiseen. Tervetuloa kaupoille keskelle Poria. www.teljantori.fi 

PE – LA – MA

RYIJYN 
PESU

25 €/kpl

Avoinna ma–pe 7.30–17.00
la 9.00–13.00

Yrjönkatu 15, 28100 Pori

NeaModa muuttanut 
Vyömestan paikalle

SUPERTARJOUS!

-20%
Leikkaa irti ilmoitus, saat
valintasi mukaan alennuksen

Tutustu verkkokauppaan:
www.neamoda.fi

Norm.hinnasta
1 tuote/ilmoitus
(31.10.asti)

Auki 10-18.30 (10-16)

Yrjönkatu 15 Teljäntori Pori

Teljäntori 2. krs
Liisankatu 5-7

(02) 633 4771

Parturikampaamo

MaireLaaksonenKuvan:

VIIKON EXTRA
UPEITA 

JUHLAJAKKUJA

49,-
Useita malleja ja värejä!

(38-48)

(139,80)

NYT
esim.

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

Tervetuloa valitsemaanTervetuloa valitsemaan
150 peruukin mallistosta!150 peruukin mallistosta!

PERUUKKILIIKE

Soita oma sovitusaikasi:
0400 531 051

YDINSATO OY
www.ydinsato.  

Teljäntori Liisankatu 7
PORI

VUOKRAAMME 
Toimisto  laa 

Teljäntorilla Porin
keskustassa 

 Asuntoja 
Porin Koivulassa

2 tai 3 h+k+p

 Soita lisä  etoja 
040 778 8927

Puh. 050 567 2121 - www.sinooperi.  
Avoinna ma-pe 9.30-18.30, la 10-16

Finnmarin
pöytäkynttilä
7x10cm

2,50

Tervetuloa Tervetuloa 
hyvänhyvän
tuulen tuulen 

kaupoille kaupoille 
keskelle keskelle 

Poria.Poria.
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Laitetaan yhdessä
Kokemäen PERUSpalvelut

kaikkien saataville.
Kokemäen Perussuomalaiset ry

KOKEMÄKELÄINEN, SINÄ PÄÄTÄT!

KETOLA
Kauko
yrittäjä

113 114 115

116 117 118

LAURÉN-
JAKONEN
Mirja
laadunvalvoja

RÄNNÄLI
Pasi
projektipäällikkö

PERTTULA
Arto
diplomi-ins., 
assistentti

SALMINEN
Pertti
konduktööri

LAIHO
Mikko
metsuri

Poikkea  
messuilla 
osastollamme 
Porin 
Karhuhallissa
3.–4.11.2012!

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

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

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

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

Kiukainen, ja Nakkilan alueilla.

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

a.a.BEST 
JAKELU
Covire Oy
puhelin 0500 597 259

Huom!
Mökki- ja pihapuiden
kaadosta kotitalous-

vähennys 45%

Metsäpalvelut Metsäpalvelut 
PlusPuuPlusPuu

Metsuripalvelut Metsuripalvelut 
metsurityönämetsurityönä
0400 807 332, Ulvila0400 807 332, Ulvila

  tunikat
  puserot
  jakut
  leningit

Koot 36-60

  Upeat nahka-
takit nyt meillä
Koot 36-62

Tanjan torilta

Erä puseroita
ja neuleita

Tanjan tori
Tunnelitie 18, Kalanti, puh. (02) 874 366
Ark. 10-17, la 9-13 tai sopimuksen mukaan

25€

Ässien Juniorituki ry järjes-
tää isänpäivän aattona lau-
antaina 10.11.2012 klo 16 
hyväntekeväisyysottelun 
kiekkolegenda Arto Java-
naisen muistolle. 

Isomäen jäähallissa näh-
dään tositoimissa mm. Veli-

Pekka Ketola, Kari Makko-
nen, Esa Keskinen, Jukka 
Vilander, Jari Korpisalo, 
Petri Varis, Risto Jalo, Timo 
Susi, Tapio Levo, Matt 
Nickersson, Juhani Tammi-
nen sekä Lasse Oksanen. 

Legendaarisissa Javanai-

nen – Ketola – Makkonen 
& Javanainen – Keskinen – 
Vilander –kentällisissä Arto 
Javanaisen paikkaa pelaa 
tämän poika Tomas. 

Ottelun erätauoilla jäällä 
nähdään taitojaan esittele-
mässä mm. Ässien nykyisiä 
SM-liigapelaajia, legendoja 
sekä huippujunioreita. 

Ottelussa jaetaan 200 
Angry Birds –tuotetta en-
simmäisenä paikalle ehti-
neille lapsille ja mukana on 
Tactic esittelemässä Angry 
Birds -peliään. Paikalla on 
myös lapsiparkki. 

Ottelusta saadut varat 
käytetään Ässien juniorei-
den tukemiseen. 

Lähde: www.juniorituki.fi 

Arto Javanaisen 
muistolle

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

Tilaa persoonalliset isänpäivälahjat meiltä!
- pipo 
  valitsemallasi 
  kangasmerkillä 12€
- fl eecetumput 
  omalla tekstillä 10€
- pyyhe 
  omalla tekstillä 9,20€
tai toteuta persoonallinen
t-paita/tyynyliina
tekstiilitusseilla

- tussit + t-paita 23€
- tussit + tyynyliina 15€

Nakkilan Liikuntahallissa 
oli paikat täynnä, kun Nak-
kilan seudun Harmonik-
kojen Puheenjohtaja Mar-
jo Reponen toivotti vieraat 
tervetulleeksi ja kertoi vii-
kon tapahtumista. Oli esiin-
tymisiä vanhainkodilla, 
lastenkonsertti, kirkkokon-
sertti, sekä lauantaina har-
monikkakilpailu nuorille ja 
tanssit Ulvilan Nuorisoseu-
rantalolla.

Hyvää musiikkia 
ja makeita vitsejä
Tilaisuuden aloitti Nakki-
lan seudun harmonikkojen 
Vuosirenkaat-ryhmä, esit-
täen jenkan ”Juntusrannan 
muistoja”. Taiteilija, tilai-
suuden juontaja, Erkki Lii-
kanen tarttui puikkoihin ja 
kertoi makeita vitsejään ja 
sai täyden salin nauramaan. 
Seuraavaksi esiintyi Nuor-
ten Harmonikkakilpailun 
parhaat, nuorimman sar-
jan voittajasta alkaen, alle 
8-vuotiaiden voittaja Vil-
le Vehkalahti, Pilvi Huhta, 
Verneri Virta, ja Ella Elomä-
ki, hyvää musisointia kaikil-
ta. Kuultiin mm. ”Varisevat 
lehdet”.

Vieraileva ryhmä, Raisi-

on Harmonikkakerhon kuu-
den hengen ryhmä, esitti 
vanhaa kaunista musiikkia, 
mm. ”Kaunis on luoksesi 
kaipuu”. Kultainen Harmo-
niikka -kilpailun voittaja 
Henriikka Santamaa esiin-
tyi hyvin elehtien yksin ja 
yhdessä Vesa Formusen 
kanssa korkealuokkaises-
ti. Kuultiin tutut kappaleet, 
kuten ”Kuolleet lehdet”, 
”Pariisin taivaan alla”, 
meno oli lopussa jo vähän 
intiimiäkin, kun he esittivät 
”Säkkijärven polkan” ihan 
liki.

Juuret Kotkassa
Illan pääesiintyjä Marita Taa-
vitsainen esitti mm. ”Rakas-
tan, rakastan…”, ja ”Kotkan 
Tyttö” -laulut, hän esiintyi 
myös yhdessä Erkki Liika-
sen kanssa, esittäen Juha 
Vainion sanoittaman Kot-
kasta kertovan historiikin, 
”Kotkan poikii ilman siipii” 
duettona, molemmat taiteili-
jat ovat vaikuttaneet nuorem-
pina Kotkassa, siksi lauluva-
linnat liippaavat sinne.

Väliajan kahvitauon jäl-
keen ensimmäisenä rem-
miin astui ja musisoi Nak-
kilan Nuortenorkesterin 

Nakkilan Harmonikka-viikko:
Maukasta musiikkia jo 18. kerran

iso, noin 30 hengen ryhmä.
Eki jatkoi vitsien kerto-

mista ja yleisöllä oli haus-
kaa ja tunnelma muutenkin 
korkealla. Eki ja Vesa esit-
tivät yhdessä ”Ajomies”-
laulun. Nakkilan Seudun 
Harmonikkojen ”Iloiset Ka-
valjeerit” nuorten naisten 
ryhmä, vahvistettuna Jus-
si Henttosella ja Vesa For-
musella esiintyivät, esittäen 
vanhan, jo aikoinaan Olavi 
Virran levyttämän tangon 
”La Gumbarsita”.

Marita Taavitsainen esitti 
tunteella laulut ”Satumaa”, 
”Kauniimpaa, kauniinpaa” 
ja ”Moskovan kellot” ja 
lopun jatkoksi kaikki illan 
esiintyjät, noin 60 taiteili-
jaa asettuivat esiintymisla-
valle, esittäen yhteissoitto-
na kappaleen ”Tavallinen 
Tyttö”.

Hyvin, talkoilla järjeste-
tyssä juhlassa yleisöä oli 
yli 600, eli sali täynnä, eikä 
kukaan varmaan jäänyt kyl-
mäksi, tunnelma oli lop-
puun asti korkealla. Taiteel-
linen johtaja kiittää myös 
omaa talkooporukkaa hy-
västä työstä, tilaisuuden on-
nistumiseksi. 

J Virtanen

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

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

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

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

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

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

puhelin 0500 597 259

Kotiin kuljetus

Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

ILMAISEKSI

Poriin ja
Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakuntaan!
Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

Poriin ja

Keski-Satakuntaan!
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Yli 20 vuoden satakun-
talaisella metsurityöko-
kemuksella

  taimikonhoidot

  ennakkoraivaukset

  hakkuutyöt

  Piha- ja ongelma-
puiden kaatopalvelu

Juha Vastamaa
Metsätalousteknikko / metsuri

050 595 7715
metsapalvelu.jvastamaa@gmail.com

Metsäpalvelu
J. Vastamaa

Muutaman vuoden tauon 
jälkeen Marjo Leinonen 
palaa vihdoin myös levy-
lautaselle. Tällä kertaa uu-
den Huff´n´Puff -levyn ja 
kokoonpanon kanssa ja 
hommahan toimii kuin ju-
nan vessa. Luvassa on jäl-
leen sielukasta  ja groo-
vea tulkintaa voimasoulin, 
funkin ja bluesin merkeis-
sä. Välillä hissutellaan 
Agentsin rautalanka kuvi-
oissa, mutta tanssijalka al-
kaa väpättää myös näissä 
rauhallisimmissa kappa-
leissa.

Marjo on edelleen Suo-
men Janis Joplin ja vetää 
yhtä hyvin kuin kultaisi-
na Balls-aikoina 90-luvun 
alkuvuosina. Livenä Mar-
joa on kuultu eri kokoon-
panoissa lähivuosina, ku-

MARJO LEINONEN – HUFF´N´ PUFF
PLAYGROUND MUSIC

DRUNKEN JUNCO
FLASH OF HEAVENLY HOPE 
LOUD MOUTH 
HUFF’N ’PUFF 
YOUNGMAN 
THY MIGHTY WILL 
BLESS MY SHOES 
I BORROWED YOUR CAR 
FLOWERS ON THE TOP 
PALACE OF THE KING

ten Viranomaisten kanssa, 
yllättävän harvoin kuiten-
kin englanninkielellä. Ilah-
duttavaa, että nyt on palattu 
takaisin ison maailman mei-
ninkiin myös kielen osalta.

Hyvien biisien lisäksi 
Huff ´n´Puff -levyllä ilah-
duttavat etenkin torvet 
trumpetisti Antero Prihan ja 
saksofonisti Panu Syrjäsen 
muodossa. Muun kokoon-
panon muodostavat kitaris-
ti Julius Heikkilä, rumpali 
Sami Vettenranta ja basisti 
Matti Vallius. Biiseistä vas-
taavat pääosin Leinonen ja 
Vettenranta, mutta muu bän-
di on myös kiitettävästi mu-
kana. Maritta Kuula on teh-
taillut Young Man -biisin ja 
Kari Peitsamo sanoituksen 
Huff´n´Puffi in. 

Yhtä tai kahta biisiä on to-

della vaikea poimia esiin sil-
lä kokonaisuus on niin vah-
va, mutta erikoismaininnan 
ansaitsevat menevä aloitus-
biisi Drunken Junco sekä 
hypnoottisen hienolla basso-
kululla varustettu nimibiisi 
Huff´n´Puff. Lopulta shown 
varastavat kuitenkin salape-
räinen Loudmouth ja uninen 
tunnelmapala Flowers on 
the top. Toinen kuuntelija 
löytää omat ja varmasti yhtä 
hyvät suosikkinsa.

Mediassa lätty on saanut 
aivan liian vähän huomio-
ta, joten pelkään, että po-
tentiaaliset kuulijat saattavat 
ohittaa hienon levyn. Kan-

nattaa korjata asia välittö-
mästi ja hankkia levy soit-
timeen. Sauna lämpenee 
itsestään ja hiki puskee ta-
kuulla pintaan. Levy potkii 
upeasti, mutta luulen, että 
lopulliseen täyttymykseen 
biisit pääsevät vasta live-
nä. Joten menkäähän kuu-
lemaan lähikuppilaan jos 
mahdollisuus eteen tulee. 
Tämän parempaa suoma-
laista rytmimusiikkia ei 
varmasti tule vastaan enää 
tänä vuonna. Joten groove 
’n’ roll! 

5/5 pistettä
Jani Virtanen

Groove 'n' roll

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

Lokakuun 20. päivänä Po-
rin Teatterin päänäyttämöl-
lä ovensa avaa brittihuumo-
rin mestarin, Ray Cooneyn, 
maa-ilmalla menestystä niit-
tänyt farssi Hillitön hotel-
li. Kyseessä on Englannissa 
vuonna1990 Out of Order 
-nimellä ensi-iltansa saanut 
ilopilleri, joka ammentaa 
tarinansa politiikan kiemu-
roista. 

Valtakuntamme eturivin 
viihdetaiteilijoihin lukeu-
tuvan Mikko Kivisen oh-
jaama näytelmä käynnistyy 
ministerin (Vesa Haltsonen) 
viettäessä romanttista iltaa 
Lontoon Westminister Ho-
tellin sviitissä oppositio-
puolueen sihtee-rin (Heidi 
Rantakeisu) kanssa. Lem-
menleikit keskeytyvät kun 
sviitin parvekkeelta löy-
tyy tuntemattoman miehen 
ruumis. Hädissään ministe-
ri kutsuu sihteerinsä hank-
kiutumaan siitä eroon, sillä 
hallitus ei kestä enää yhtään 

vastoinkäymistä. Farssitai-
turi Cooneylle tyypilliseen 
tapaan luvassa on aimo an-
nos väärinkäsityksiä, salai-
suuksia ja verbaalista tyki-
tystä kun joukko hillittömiä 
hahmoja osuu näytelmän ta-
pahtumapaikoille antamaan 
lisäpot-kua hurjalla vauh-
dilla punoutuvaan valheiden 
verkkoon.

Farssien kärkikaartiin 
kuuluva teos nähtiin suo-
malaisnäyttämöllä ensim-
mäisen kerran vuonna 1991, 
jonka jäl-keen sitä on esitet-
ty eri nimillä ja suomennok-
silla ympäri Suomen. Porin 
Teatterissa nähtävän version 
on suo-mentanut ja sovitta-
nut Mikko Viherjuuri.  La-
vastuksen on suunnitellut 
Teemu Loikas ja puvustus 
on Taru Liipo-lan.

Myös esityksen lipun-
myynti on edennyt hurjalla 
vauhdilla – yli 85 prosent-
tia syyskauden lipuista on 
jo varattu!

Brittihuumoria

Kuvassa: Pamela Willey, George Pigden, Richard Willey (Maarit Lehto-
nen, Teemu Niemelä, Vesa Haltsonen). Kuva: Janne Alhonpää.

Bestseller-lehti kaipaa toimittajaa/tekstintekijää Harjavallasta, Ulvilasta
ja Luvialta. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan pieniä juttuja omilta

kotikulmiltasi, ota yhteyttä: 0500 597 259/Jarmo
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Avajaistarjous 15€/viikko!
(6 myyntipäivää, sunnuntaisin suljettu) 
Isot tavarat provisiomyyntinä.
Äitiysvaatteille on oma osastonsa sekä 
naistenosasto, johon voit myös varata 
myyntipaikan.
Pikkukarhussa on hälytysjärjestelmä:
Vuokrattavana hälyttimiä 20 snt/kpl, 
tarrahälyttimiä 10 snt/kpl.
Pikkukarhussa on myytävänä painettuja  
pahvisia ja tarrallisia hintalappuja.  
Voit tulostaa niitä myös itse nettisivulta  
tai käyttää itse tekemiäsi hintalappuja.
Myyjät voivat tuoda tavaroita ennen  
avajaisia. Soita ja varaa paikkasi puh. 
044 201 3747.

iikko!
jettu)

sekä 
ratarata

mä:mää:
pl,kpl,

nettujanettuja
a.
ivulta 
puja.
en 
puh. 

iiikk !

044 201

Uutena palveluna 
helppomyynti! 
Tuot vain tavarat myyntiin ja 
haet pois. Hinnoittelemme,  
siivoamme päivittäin ja hälytäm-
me yli 5 €:n tuotteet puolestasi. 
Lisätietoja nettisivuiltamme.

Tervetuloa 
ostoksille!

Kirpputori Näppärä sijaitsee siin Nakkilan kirkon 

vaiheilla. Näppärä tuo kaivattua palvelua niille, jotka 

haluavat pistää hyvää tavaraa kiertoon. Se mikä itselle 

on tarpeetonta voi toiselle olla tarpeellinen ja tärkeä. 

Olemme moderni ja uusia tuulia puhaltava kirpputori, 

sellainen joka tunnetaan hyvästä palvelusta ja posi-

tiivisesta asenteesta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja 

kehitämme palveluita mahdollisuuksien mukaan.

Käytävän päästä löytyy Rompenurkka varustettuna viidellä hyllyllä ja lattiatilalla. 

Tämä tila ja hyllyt on tarkoitettu ns. “miesten tavaroille”. Kyseeseen tulevat esim. 

työkalut, auton pienosat, renkaat, harrastevälineet, miesten harrastelehdet ja 

muut miesten sydäntä lähellä olevat tavarat. 

Tilaa Näppärässä on n.90 m². Myyntipöytiä 

löytyy yli 40. Käytävältä sijaitsee vaatesovitus 

ja tila henkarivaatteille. Huonekaluille ja muil-

le isoille tavaroille on varattu oma n. 25 m² tila. 

Lisäksi aulasta löytyy WC:t naisille ja miehille.

Yhteystiedot:

044 999 0231
Kauppatie 3, 
29250 Nakkila

info@kirpputorinappara.com
www.kirpputorinappara.com

TI - PE 10.00 – 18.00
LA ja SU 10.00 - 15.00
MA suljettu!

Nivelten tarkoituksena on 
mahdollistaa liikkuminen ja 
kehon taipuminen eri asen-
toihin. Hyväkuntoiset li-
hakset edesauttavat nivelten 
kestävyyttä ja toimivuutta. 
Monipuolinen ravinto yh-
dessä liikunnan kanssa yl-
läpitää nivelten kuntoa. Ni-
velen pintaa suojelee ja 
liikkeessä voitelee nivelen 
pinnalla oleva rustokudos. 
Kun tämä kudos sairastuu 
eli alkaa voimaan huonosti, 
kehittyy nivelrikko. Väestön 
vanhetessa nivelongelmat, 
kuten nivelrikko, lisäänty-
vät. Rasittavan liikunnan, 
kuten raskas työ ja urheilu, 

tai liikkumattomuuden seu-
rauksena nivelongelmia voi 
esiintyä myös nuoremmalla 
väestöllä.

Nivelrikko
Nivelrikko eli artroosi tai 
kansanomaisemmin kulu-
ma on ei-tulehduksellinen 
nivelvaiva yleensä. Nivelri-
kolle altistaa erityisesti yli-
määräiset tulehdukset, jot-
ka saattavat olla seurausta 
esim. suolisto-ongelmista tai 
muista tulehdussairauksis-
ta. Nivelrikko on yksinker-
taisimmillaan häiriö nivel-
ten rustokudoksissa. Sairaus 

nivelrikosta tu-
lee siinä vaihees-
sa, kun se haittaa 
päivittäistä elä-
mää. Nivelrikolle 
altistavia tekijöi-
tä on niveltuleh-
dus tai muu nivel-
vamma, ylipaino, 
ikä, virheasento 
tai yksipuolinen 
rasitus sekä ravin-
to, erityisesti ni-
velen rustokudok-
selle elintärkeän 
ravinnon puute. 
Tyypillinen oire 
nivelrikossa on 
rasitukseen liitty-
vä kipu sekä liik-
keelle lähtökipu 

esimerkiksi pitkäaikaisen is-
tumisen jälkeen. Mikäli ni-
velissä esiintyy kipua levos-
sa, on hakeuduttava syiden 
selvittämiseen mahdollisim-
man pikaisesti asiantuntijal-
le. Rasituskipu on jo merkki 
pitkälle edenneestä nivelen 
rustokudoksen häiriöstä. 
Kun rappujen alas meno te-
kee kipeää, on kyseessä 
usein miten lumpion ja rei-
siluun välisestä nivelestä. 
Kun polven alueelle kipui-
lua esiintyy rappuja nous-
tessa, on vaivana varsinai-
nen polvinivel eli reisiluun 
ja sääriluun välinen kohta. 
Kun rustokudosta tuhoutuu 

nopeammin kuin elimistö 
pystyy itse sitä tuottamaan, 
syntyy vääjäämättä tilanne, 
joka johtaa nivelrikkoon. 

Ennaltaehkäisy
Ravinnolla, liikunnalla ja 
erityisesti nivelten hyvin-
vointiin vaikuttavilla te-
rapeuttisilla ravintotehos-
teilla on suuri merkitys 
nivelvaivojen ennaltaehkäi-
syssä, vaivojen etenemisen 
hidastamisessa ja mahdol-
lisesti jo olemassa olevien 
vaivojen hoitamisessa. Pol-
kupyöräily ja kuntopyöräi-
ly estävät tehokkaasti ni-
velrikon syntyä, sillä em. 
harjoitteet aiheuttavat hy-
vää aineenvaihduntaa nivel-
rustolle. Kun nivelrusto saa 
samalla niitä aineita, joita 
harjoitteet sitten vaihtavat 
nivelruston ja nivelnesteen 
välillä, pysyy niveltä suo-
jaava ja voiteleva rusto kun-
nossa. 

Nivelrikon hoito 
osaavissa hoito-
laitoksissa
Mikäli omat konstit eivät 
ole auttaneet riittävästi, on 
käännyttävä nivelrikon ja 
erityisesti nivelruston kun-
touttamisen ammattilaisten 
puoleen. Medilife - rusto-

kudoksen kuntoutusproses-
sin osaavissa hoitolaitoksis-
sa keskitytään nivelrikkoa 
aiheuttavien tekijöiden sel-
vittämiseen, niiden tun-
nistamiseen ja nivelrikon 
terveyslääketieteelliseen 
hoitoon oireiden hoidon li-
säksi. 

Medilife -kuntoutukses-
sa nivelrikkoa hoidetaan 
mm. pulsoivalla magneet-
tikenttäterapialla, joka on 
tutkitusti erittäin tehokas 
fysikaalinen hoitomuoto. 
Juuri nivelrikon hoidossa 
on saatu aikaan ennennäke-
mättömiä tuloksia. Lisäksi 
tärkeänä osana hoitoja käy-
tetään nivelen aineenvaih-
duntaa korjaavia eli kun-
touttavia ravinteita, joiden 
imeytymistä lisätään eri-
tyisellä rustokudoksen te-
hohoidolla. Fysioterapialla 
huolehditaan lihaskunnos-
ta ja venyttelystä, jotka 
osaltaan auttavat kuntou-
tumisessa. Esim. lonkan 
nivelrikossa joudutaan 
käyttämään lonkan rotaa-
tio- ja tractiomobilisaatiota, 
jossa potilas on kiinnitettä-
vä lujasti hoitopöytään, jot-
ta terapeutti saa riittävästi 
tehoa lonkan nivelkapselin 
venyttämiseen. Tällä toi-
menpiteellä tehdään tilaa 
rustokudoksen uudismuo-
dostukselle eli kasvulle.

Nivelongelmia?
Voidaanko keinonivelleikkaus välttää?

Mikäli rustokudos on tu-
houtunut liikaa, on sen el-
vyttäminen mahdotonta ja 
ainoa hoito on leikkaus. Ni-
velruston ravitsemushoidol-
la on tällaisessakin tapauk-
sessa merkitystä, sillä sen 
avulla kyetään hoitamaan ja 
vahvistamaan muut nivel-
pinnat, jotka voivat muutoin 
olla jonkin ajan kuluttua 
leikkauksen kohteena.

Nivelten hoito kannattaa 
aina, koska palkintona on 
selkeästi vaivattomampi liik-
kuminen ja virkeämpi olo!

Bengt Kevin
fysioterapeutti, terveyslääketie-
teen pätevyys, NLP Trainer

Kymmeniä ihmi-
siä jäi ovien ul-
kopuolelle.

Suuren kysynnän vuoksi 
Porissa ollut luento uusi-
taan. 

Ke 7.11.2012 klo 18-20.30
Winnova juhlasali 
(ent.Kauppaoppilaitos) 
Luvianpuistokatu 1

Luennoimassa: 
Bengt Kevin

Joululahjat kirpputorilta!

La
hj

a-
, ju

hl
a-

 ja
 a

rk
ita

va
ra

t k
ät

ev
äs

ti 
ki

rp
pu

to
ril

ta



15

Bestseller 16/2012

PORINPORIN VIDEODIVARI VIDEODIVARI
Liisankatu 10 p. 637 8726Liisankatu 10 p. 637 8726

Tällä hetkellä valikoimassa on yli 12 000 erilaista elokuvaa, uusia 
ja käytettyjä dvd ja blu-ray elokuvia. Kaikkea lastenfi lmeistä kauhu-
elokuviin, K-18 aikuisviihdefi lmit erikseen.

Pelejä löytyy Playstation 1-3, Xbox ja Xbox 360 konsoleille. 

Olemme laajentaneet valikoimaamme 
koriste ja keräily tuotteilla: elokuva- ja 
pelifi gureita, Agoran koriste tuotteita, keijuja, 
pääkalloja, lohikäärmeitä ym.
 
Meille voi tuoda vaihtoon tai myyntiin kaikki 
alkuperäiset hyväkuntoiset elokuvat, myös 
isommat erät, niissä kannattaa varata aikaa että 
saamme laskettua. Laskemme yhteissumman 
tuotteillesi jonka edestä voit ottaa vaihtotuotteita 
tai rahana puolet vaihtohyvityksestä.
 

Jos etsit jotain tiettyä elokuvaa tai 
näyttelijää kannattaa kysyä kassalta, 
katsomme koneelta onko paikalla. 
Meiltä löytyy myös harvinaisuuksia. 
 
Tarjous tuotteita löytyy runsaasti 
joka osastolta, alakerrassa erikseen 
dvd-elokuville tarjous huone 
alk. 0,95 € / kpl
 

Yli 19v toiminut elokuvien erikoisliike!Yli 19v toiminut elokuvien erikoisliike!

Lahjaksi 

elokuvakeräilijälle 

LAHJAKORTTI

Jatkuvasti vaihtuva 
valikoima.

Porilainen Anne Vehmanen avasi toukokuussa liikkeensä Porissa. 
Palava Sydän ehti toimia vuoden Huittisissa, mutta jatkuva ajami-
nen ja ajan puute toivat porilaisen Vehmasen tänne.
Hän on pitänyt 14 huutokauppaa vuodessa ja tarkoitus on saada 
Poriin vastaava huutokauppakamari, joka hänellä oli Huittisissa. 
- Haluan painottaa oman yritykseni toimintaa vanhoille kunnon 
huonekaluille, antiikille, vanhoille astioille ym. Ostan minulle so-
pivaa tavaraa ja olen harkinnut 
myös välitysmyyntiä, Vehma-
nen kertoo.

Palava Sydän on pullollaan 
joululahjaideoita: Paljon 
LP/CD levyjä, leluja, lahja-
tavaroita ym. ym.

Tervetuloa katsomaan!

www.palavasydan.net Palava Sydän
T:mi Anne Vehmanen 
Tavaratie 6
28130 Pori 
Puhelin 0400- 59 73 40

Avoinna:
MA-PE 11-18
LA 10-14, SU 12-16

kirppisTUOHITORI

Kokemäellä Rängenkatu 2

Suuri ja huippusuosittu.

Meille tullaan ostosmatkalle jopa linja-autoittain kauempaa. 
Paljon todella hyvää tavaraa. Tule toteamaan ja tekemään 
joululahjaostoksia, on mistä valita. Paljon Arabiaa, Iittalaa, 
tauluja, valaisimia, leluja, mattoja, seinäkelloja, käsitöitä, 
huonekaluja, kodinkoneita ym. ym. 

Tai tuo tavarasi myytäväksi.

Pöytävuokra vain 14 € viikko ja kauppa käy.
puh. 02-5467227

www.tuohitori.net

Avoinna:
Ti - Pe 10-18
La - Su 10-15
Ma suljettu

www.tuohitori.net

Avoinna tulevina juhlapyhinä:
Pyhäinpäivänä 3.11. klo 10-15
Sunnuntaina 4.11. klo 10-15
Isänpäivänä 11.11. klo 10-15
Itsenäisyyspäivänä suljettu

PS. Tulossa joulumyyjäiset

Juolahti tässä eläkemum-
mon mieleen mistä tänä 
vuonna edulliset joululah-
jat suurelle lastenlapsi kat-
raalle. Eläke on pieni, josta 
ei paljon liikene rahaa sääs-
töön. Hetken mietin ja jo-
han välähti. Taidankin läh-
teä kirpputorikierrokselle. 
Sen verran olen käynyt kirp-
putoreilla, soppailemassa ja 
tiedän, että sieltä löytyy pal-
jon uuden veroista tavaraa 
ja mikä parasta tavarat me-
nee kierrätykseen eikä ros-
kikseen. ja mikä estää läh-
temästä vaikka suuremmalla 
porukalla kiertämää useam-
pi kirpputori.

Vuosien varrella olen huo-
mannut, että kirppiksille 
kannattaa mennä aamuisin 
koska silloin tehdään par-
haat löydöt. Itse aion tänä 

Säästeliään mummon 
joululahjavinkki

vuonna siivota kaappini 
ajoissa ennen joulua. Vien 
kaiken ylimääräisen kirp-
pikselle myyntiin ja saamal-
la rahalla ostan vastaavasti 
joululahjat. 

Kirpputoreilta löytyy van-
hemmillekin mukavia joulu-
lahjoja. Lahjan ei aina tarvit-
se olla kallis vaan tärkeintä 
on muistaminen. Nykyajan 
nuoretkin arvostavat vanho-
ja esineitä ja jopa keräilevät 
niitä. Itse olen löytänyt kirp-
putoreilta takkahuoneeseen 
takanreunalle kauniita kupa-
riesineitä ja keittiöön sarjan 
kuparisia kahvipannuja ja 
paljon paljon muita esineitä.

Satakunnasta löytyy hy-
viä kirpputoreja. Viime ke-
sänä tein kirpputorikier-
roksen usealla kirppiksellä, 
kuten Kokemäellä Tuohito-

rilla, Nakkilan Näppärässä 
ja Vammaisten kirpputorilla. 
Porissa Kontissa ja Raumal-
la Ellinoorassa sekä Köyliön 
kirppiksellä. Siinä se satei-
nen kesäpäivä meni muka-
vasti. Porissa käydessäni 
kurkkaan usein Palavaan Sy-
dämeen ja viimeksi käväisin 
lapsenlapsen antaman vinkin 
perusteella myös Videodiva-
rissa. Netistä löytyy lisäk-
si paljon muita kirpputoreja 
ja varmasti tulevaisuudes-
sa käyn katsastamassa mitä 
niistä löytyy. Facebokista 
huomasin, että Poriin on vie-
lä ennen joulua tulossa uusi 
lastentavarakirppis ja vaikka 
itse asun Kokemäellä, niin 
pitäähän uusi kirpputori aina 
katsastaa. 

Kokemäen mummo

Kuva Kirpputori Näppärän tiloista Nakkilasta.
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NAHKURINKUJA 7, 27400 KIUKAINEN
Polttopuiden myynti, lehtien keräykset, 

auraukset ja hiekoitukset.

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

• keittiökalusteet, 
eteisryhmät

• kodinhoitohuonekalusteet

•  komerot

• WC-kalusteet

• hanat, altaat, tasot

• mittatilauksesta 
keittiökalusteovet

• kodinkoneet

Liukuovet: 

• suunnittelu ja 
asennuspalvelu

Emilia Keittiöt Oy

040 0651842, 050 60604

Himotuntie 3, 28220 Pori

www.emiliakeittiot.fi 

Toteuta UnelmasiToteuta Unelmasi
Soita jaSoita ja

pyydä tarjous!pyydä tarjous!

Audi A3 -97
1.6 Ambiente 341 tkm
Asiallinen ja toimiva
ajomäärästä huolimatta

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

7.000,-
Peugeot 307 -02
SW 1.6 XT 7hlö 206 tkm
Lasikattoinen, ilmastoitu,
merkki-huollettu, juuri kats.

Volvo S40 -99
2.0i 4d 123 tkm
Poikkeuksellisen virheetön
ja hieno. Katso ajomäärää.

Ford Mondeo -02
1.8i sedan 219 tkm
Ilmastointi, Nahkaverhoilu,
maltillinen madallus ja alut

Opel Astra -98
1.6 Caravan 313 tkm
Ilmastoitu farmari, josta
ruosteviat juuri laitettu

Nissan Almera -98
1.4i GX 4d 169 tkm
Taloudellinen japsi, jossa 
vähän ajettu ketjukone

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

Audi A3 1.8T Automaattiv. ilmast. 271tkm . . . . . . . . 5550.-

Mercedes-Benz Vito 112 CDi -98 252tkm . . . . . . . . . 5250,-

Peugeot 206 1.6 Erikoismalli -01 159tkm . . . . . . . . . 4150,-

Nissan Terrano II 2.4i 4x4 7lhö -95 254tkm  . . . . . . . 3850,-

VW Transporter 2.5 Bensa 8hlö 377tkm . . . . . . . . . . 3850,-

Mercedes Benz C 220 A A/C -96 606tkm  . . . . . . . . 2400,-

Fiat Stilo 80 Active 5d -03 293tkm  . . . . . . . . . . . . . 2250,-

Mazda 323 Familia 1.5 4d -95 205 tkm . . . . . . . . . . 1850,-

Nissan Almera 1.4 LX 4d -98 196 tkm . . . . . . . . . . . 1850,-

Peugeot 405 1.6 punainen -93 177tkm . . . . . . . . . . 1000,-

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

Soitathan 
aina ensin!

5.000,- 5.000,- 5.000,-

8.610,-2.500,-2.500,-3.000,-

- Automyynti Kullaalla puh. 040 567 9159

Puolueettoman rakennustutkimus RTS Oy:n tekemän 
tutkimuksen mukaan puhalluspuukuitueriste saa 
kokonaisuutena parhaat pisteet omakotirakentajilta. 

Tilaa Ekovilla-eristeet
valmiiksi asennettuna:

Rakennuspori Rakennuspori 
Eristyspalvelut OyEristyspalvelut Oy
Harri p. 0400 767 952Harri p. 0400 767 952
Mika p. 040 596 3335Mika p. 040 596 3335
www.rakennuspori.fiwww.rakennuspori.fi

www.ekovilla.com


