
Lämpimästi tervetuloa!

tykkää meistä - 
mekin tykätään susta!

Ilahduta Isää 
JALKAHOITOLAHJAKORTILLA!

40€

HIUS- JA KAUNEUSHUONEHIUS- JA KAUNEUSHUONE

HIGHLIGHTHIGHLIGHT
HIUS- JA KAUNEUSHUONE

HIGHLIGHT
Kauppatie 3, Nakkila
Puh. (02) 5372 999

Kampaus 23-46€   Meikkaus 35€
Pikkujoulukausi alkaa! Varaa aikasi ajoissa!

Autoilijoiden 
parhaaksi, s. 2

Matti Mattsson vieraili 
Nakkilassa ja Luvialla, s. 3

Ammattikuskeista on jo pulaa!
Hanki meillä kuljettajan

perustason ammattipätevyys!
ALOITUSPAIKKOJA RAJOITETUSTI! 

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

www.ulvilanajo-opisto.fi 
Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymä

koulutuskeskus (Dnro. TRAFI/12353)

UUTTA UUTTA

AVOINNA
ark. 8-17
la 9-14

Testamme akkusi kunnon

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

ONKO AKKUSI KUNNOSSA?

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

www.akkujatyokalu.fi 

Shoppaile Joulu 
Soffalta, s. 6-7

MUISTA ISÄÄ
LAHJAKORTILLA
tai anna lahjaksi:

(02) 674 2696
Av ark. 8-19 (tai sop. mukaan)
Var. ark. 9-10 ti ja to myös 16-17

Pirkankatu 3, 29200 Harjavalta

(02) 674 2696
Av joka päivä 6-22 

Korjuuntie 17-19, Herralahti, Pori
Av arkisin 9-18, lauantaisin 10-14 | www.autotalopelttari.fi 

MONIMERKKITALO

Autoja nopeaan
toimitukseen!

Juha Pohjola 
044 560 1277

Huolto 

Harri Forsten
044 560 1276

Varaosat

Juhani Paloviita 
044 560 1267

Automyynti

Markus Koivisto 
044 560 1268

Automyynti

UUSI TILAVA 
CROSSOVER
SUZUKI SX4 S-CROSS.

Alk. 20 598 €*

TAKUU 3 V TAI 100.000 KM
www.suzuki.fi

Varaa koeajo netistä: 

vaihdanelivetoon.fi ,

ja voita matka Alpeille!

Uusi crossover, Suzuki SX4 S-Cross, on paras vaihtoehto nelivetoista, turval-lista, 
varusteltua ja ennen kaikkea tilavaa, monikäyttöistä perheautoa etsivälle. Ainutlaatuinen 
ALLGRIP -nelivetotekniikka, edistykselliset ajo-ominaisuudet ja älykäs turvallisuus sekä 
runsaat tilat matkustajille ja tavaroille vievät tekniikan ja tyylin uudelle tasolle. Aja minne 
mielesi tekee. Luottavaisena. Nauti vapau-destasi ja perheestäsi – siinä kaikki.

*Etuvetomallisto alkaen: Suzuki SX4 S-Cross 1,6 VVT 2WD GL 5MT, autoveroton hinta 15 960 + arvioitu autovero 4 038,22 + tk 600 = kokonaishinta 20 598,22 e. EU-yhd. 5,5 l/100 km, CO2-päästöt 127 g/km. 
Nelivetomallisto alkaen: Suzuki SX4 S-Cross 1,6 VVT 4WD GL+ 5MT, autoveroton hinta 19 530 + arvioitu autovero 5 407,19 + tk 600 = kokonaishinta 25 537,19 e. EU-yhd. 5,9 l/100 km, CO2-päästöt 135 g/km. 
Kuvien autot erikoisvarustein. **Vertailun alkaen hinnat ilman toimituskuluja, lähde: Autotietokanta ja internet-sivut 1.9.2013.

Vertaa bensiininelivetoja** Teho  EU yhd.   Vuotuinen Neliveto- Tavaratila Turva- Hinta
  (hv) kulutus (l) / ajoneuvo- järjestelmän  litraa tyynyt ovh
   CO2 (g/km) vero (�) asennot  (VDA) (kpl) (�)
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 VVT 4WD GL+ 5MT 120 5,9 / 135 116,80 4  430 7 24 937 
Opel Mokka 5-ov Enjoy 1,4 Turbo 103kW MT6 140 6,4 / 149 133,22 1  356 6 27 398
Nissan Qashqai 4WD Acenta Connect 2.0 MT6 141 8,1 / 187 190,16 3  410 6 31 440

Autobild lehden koeajossa täydet viisi tähteä.

SOLARIUM

Valoa joka päivä 
klo 6-22klo 6-22

V l j k äi ä

Kauppatie 2 ｜ Nakkila ｜ puh. 0443353143 ｜ www.nkk.fi

Ravintola Hakuninmäki
Harjavalta, Pyydyskatu 1, 29200 Harjavalta, puh 0400 731 571
posti@ravintolahakuninmaki.fi, www.ravintolahakuninmaki.fi

Isänpäivälounas 10.11.201310.11.2013
Hinta 25€/hlö, lapset 4-12 v. 10€

Kattaukset klo 11, 13 ja 15. Pöytävaraukset!

Joululounaat! Muistathan pöytävaraukset! 
Su 8.12., 15.12. ja 22.12. hintaan 17€/hlö

Ma-pe 16.-20.12. hintaan 19€/hlö

Junasukat 
nenäpäiväksi, s. 4

17 / keskiviikko 6.11.2013
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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Painos: n. 22 000 kpl

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

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

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

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

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:

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

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori

Mediatiedot ja näköislehti:
www.best1.fi

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

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

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

20.11. 2013
4.12. 2013

Kiukaisissa jakelu seuraa-
vana viikonloppuna!

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

18.12.2013

 
TIEDÄTKÖ SOKERIARVOSI???? 

 

Apteekissamme Nakkilan terveysaseman oma 
diabeteshoitaja mittaa verensokeria ja  

antaa diabetesneuvontaa 
ke:na 13.11 klo 9-12 

 

TERVETULOA  MAKSUTTOMAAN  MITTAUKSEEN! 

 MARRASKUUN TARJOUKSET 

Priorin Extra 60 kaps.  
ravitsee hiusjuuria sisältäpäin 

        36.20  (40.20)    
Priorin shampoo 200ml  
         12.00  (13.37) 
 

UUTUUS! 
Decubal lips&dry spots balm voide 30ml  
kuiville ja halkeileville huulille, kynsinauhoille sekä  
pienten ihovaurioiden hoitoon, sis. mehiläisvahaa 

         5.00  (7,98) 
 

Sebamed pesuneste täyttöpussi 1l  
        17.50  (19.19) 
 

  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

   NAKKILAN APTEEKKI 
   Avoinna: Ma – pe 8.30 – 18, la 9 - 14, p. 5319320 
                           Palveleva apteekki ... lähelläsi ... ”siin Nakkila kirko vaiheill” 

+ Aqualan L 75g 
   KAUPAN PÄÄLLE! 

ELOKUVIA VILLILÄ STUDIOLLA
(alak. auditorio ) Esityksiin on vapaa pääsy, mutta ilmainen 
lippu tulee noutaa kunnanviraston neuvonnasta.
Lippuja esityksiin 30 kpl /esitys. Lisätietoja puh. 044 7475914

* KE 20. 11. KLO 17.00    KAIKELLA RAKKAUDELLA
Näyttelijät: Krista Kosonen, Sampo Sarkola, Tommi Korpela Ohjaaja: Matti Ijäs
Kaikella rakkaudella on kertomus rakkauden eri väreistä. Se kertoo naisesta, jolla on 
levottomat jalat, ja miehistä, jotka rakastavat häntä. Lapin ja Jäämeren maisemiin 
laskeutuva elokuva kertoo siitä, miten sattuma ja oikku kuljettavat meitä useammin 
kuin järki ja harkinta. Pituus: 95 min Ikäraja: K 12

* TO 21.11. KLO 17.00     VUONNA 85
Näyttelijät: Mikko Nousiainen, Reino Nordin, Malla Malmivaaara 
Ohjaaja: Timo Koivusalo, Riku Suokas
Manserock elokuva Lokomon duunareista joilta nuoruus meni mutta aikuisuus ei 
tullut. Ajasta jolloin kuumaa kesää pidempi oli vain takatukka ja rakkaudesta joka 
oli suurempaa kuin olkatoppaukset. tarina Unelmasta joka sykkii Eppu Normaalin, 
Juicen ja Popedan tahtiin. Pituus: 96 min Ikäraja : K 12

* PE 22.11. KLO 17.00     NÄKYMÄTÖN ELINA 
Näyttelijät: Natalie Minnevik, Bibi Andersson, Marjaana Maijala 
Ohjaaja: Klaus Härö
Eletään 1950-luvun alkua Tornionjokilaaksossa. Kymmenvuotiaan Elinan tuberkuloo-
si todetaan kukistetuksi, ja tyttö saa luvan palata kouluun. Vuosi sitten kuolleen isän 
jättämä kaipuu ja suru eivät kuitenkaan hellitä otettaan Elinasta, joka kokee olevansa 
ikävänsä kanssa yksin. Draama rakentuu paljolti Elinan ja koulun pääopettajattaren 
Tora Holmin välisen tahtojen taistelun ympärille. Pituus: 74 min Ikäraja: K 3

* LA 23.11. KLO 14.30     NALLE PUH: YSTÄVYYDEN LAHJA
Näissä hauskoissa tarinoissa Nasua harmittaa oma pieni kokonsa, kani suojelee 
kasvimaataan, Tiikeri kadottaa raitansa ja saa Kanilta parin taikakenkiä... Pituus: 
57 min Ikäraja: K 3

* LA 23.11. KLO 16.00     RENTUN RUUSU 
Näyttelijät: Martti Suosalo, Ilkka Koivula Ohjaaja: Timo Koivusalo
Eletään aikaa, jolloin pellot pantiin pakettiin ja kirkonkylistä lähdettiin lähiöi-
hin, kun Hymy-lehti oli rahvaan pää-äänenkannattaja ja Keihäs-matkat len-
nätti härmäläisiä Kanariansaarille... Elokuva seuraa hurjan suosion saavuttaneen 
kansataiteilijan taivalta niin huikean menestyksen hetkissä kuin niitä seuranneissa 
alamäissä. Pituus: 99 min Ikäraja: K 11

Järj. Nakkilan kulttuuri- ja nuorisotoimi

Kukonharjan koulussa, ke 13.11.2013 klo 18
Tattaran koulussa, to 14.11.2013 klo 18

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Kahvitarjoilu

Nakkilassa 30.10.2013
Sivistyslautakunta

TIEDOTUSTILAISUUDET 
Nakkilan uudesta koulu-
verkkosuunnitelmasta

HIEROJA
JANNE TOIVOLA
Präskintie 33, Nakkila, puh 044 577 2853 

MARRASKUUN TARJOUS:
2 x 60min puolihieronta yht. 50 €

Onnittele isää isänpäivänä 
HIERONTALAHJAKORTILLA!

Myös muita pakettitarjouksia, soita ja kysy lisää!

Jarmo Pajamäki aloitti 
autokorjaamoyrittämi-
sen 1985, tammikuun 
alussa, hän aloitti en-
sin vanhempien tilois-
sa Nakkilan Ruskilassa, 
silloin tehtiin kaikkea 
autoremonttia. Vuodet 

Autofi t Pajamäki Nakkilasta

Investointeja autoilijoiden parhaaksi
vierivät ja omat tilat lai-
tettiin pystyyn naapuri-
tontille. Autoremonttia 
tehtiin vuorotta, myös 
yritystä laajennettiin, 
tehtiin tilat 6-7 autolle, 
viimeisenä uudet kont-
toritilat.

2007 oma poika Sami 
Pajamäki tuli myös yrittä-
jäkaveriksi, jonka jälkeen 
on kehitetty yritystä. Kol-
mella erilaisella autonos-
turilla työt sujuvat hyvin, 
on hankittu paljon uusia 
koneita, jotka mahdollis-

tavat myös vaativat auton 
huolto- ja remonttitöiden 
tekemiset.

On hankittu hiukkas-
suodattimen pesulaite 
dieselautoille. Pyörien 
ohjauskulmien säätö on 
myös mahdollista uusilla 
laitteilla. Bensa- ja die-
selautojen kylmäkäyn-
nistys vaikeudet saadaan 
korjattua, kun puhdiste-
taan suuttimet karstasta.

Neljä vuotta ollaan 
oltu Autofi t-liike, joka 
mahdollistaa nykyajassa 
mukana pysymisen. On 
saatu paljon koulutusta, 
markkinointi apua, tek-
nillistä tukea, neuvontaa 
ja uusia ideoita autokor-
jaamo toimintaan. Au-
tofi t-liikkeitä Suomessa 
on noin 100 ja niistä on 
Porin seudulla kuusi lii-
kettä. Autofi t Pajamäki 
työllistää nykyään kol-

me henkilöä. Työtä on 
ollut tasaisen tappavaan 
tahtiin, tehdään katsas-
tusremontteja, huolto- 
ja korjaustöitä uusiin ja 
vanhoihin autoihin am-
mattitaidolla ja asian-
tuntevasti.

Tekemämme huol-
lon jälkeen, valmista-
jan autolle myöntämät 
takuut pysyvät voimas-
sa, kuten valtuutetus-
sa merkkihuollossa-
kin. Myönnämme myös 
luonnollisesti tehdylle 

työlle ja käyttämillem-
me varaosille aina ta-
kuun. Sijais-auto huol-
lon ajaksi kuuluu myös 
palveluumme, Sami Pa-
jamäki kertoo.

J Virtanen

Nakkilan Yrittäjien 
syyskokous pidettiin 
1.11. Hotelli Hiitten-
harjulla. Kokoukses-
sa hyväksyttiin ensi 
vuoden toimintasuun-
nitelma ja talousar-
vio. Lisäksi valittiin 
puheenjohtaja seu-
raavaksi toimintakau-
deksi ja hallituksen 
erovuoroisten tilalle 
jäsenet.

Yhdistyksen pu-
heenjohtajana jatkaa 
vielä ensi kauden Ter-
ja Wahlberg. 

Hallituksen jäsenet: 
Petri Nurminen, 
Markku Pohjonen, 
Mikko Vaahtio, Eetu 
Bragge, Nina Väli-
mäki, Satu Vilponen, 
Marko Ouramaa ja 
Mika Isoniemi.

Terja Wahlberg
puheenjohtaja
Nakkilan Yrittäjät ry

Nakkilan 
Yrittäjien 
syyskokous

Sami Pajamäki.

Jarmo Pajamäki.

Nimityksiä

Nakkila Works Oy:n 
liiketoimintajohtajak-
si ja tj. varam. on ni-
mitetty Jussi Kivioja. 
Konepajan tuotannos-
ta vastaavaksi Kone-
pajapäälliköksi on ni-
mitetty Lauri Kivioja. 
Toimitusjohtajana jat-
kaa edelleen Raimo 
Kivioja. best1.fi 
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Näillä toreilla keskiviikkoisin
Nakkila 8.00-12.00 
Panelia 12.30-13.30

Puh. 0440 532 440

KALAKAUPPIAS
Ke Nakkilan Torilla 8-11.30

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

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

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

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Majoitus, matkailu

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Myymälät

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

info@sataeuro.fi 

€
Tilitoimistot

**********Meillä Meillä PALVELLAAN **********

Lakiasiaintoimisto

Varatuomari Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

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

www.karipessi.fi 
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

Kuukausihinnat Meillä 
PALVELLAAN -palstalla: 

1 palsta x 30mm: 35€, 
1 palsta x 20 mm: 25€, 
2 palsta x 30 mm: 60€

Hintoihin lisätään alv 24% 

Hautauspalvelut
EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

Jakelupalvelua

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/
COVIRE OY

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

a)a)
kkio)kiio))
)))
ki )kki ))

Toriparlamentti kokoontuu 
Nakkilan torilla 10-11

Bestsellerin ilmestymispäivinä.
Tule parantamaan maailmaa ja 

juomaan hyvät pullakahvit. 

Sisustusverhoomo
Wanhat Toolit
Katariinankatu 1, Pori

040 534 1804
verhoomowanhattoolit.fi

 www.

HAJOTTAMO
.com

TALVIRENKAATTALVIRENKAAT
EDULLISESTIEDULLISESTI

 RENKAAT 
 VANTEET
 VARAOSAT

UUNINTEKIJÄ
Uunit ja liedet, rakentaminen ja korjaus.

Puh:  046838058 Hannes. 
Sähköposti assak12@gmail.com

Kaffeli

Tul syömään ny
ja syö niin paljon
et napa natisee 

ARKILOUNASPÖYTÄ
MA-PE

 11-15 

VATSAN TÄYTTÄVÄ NAKKILALAINEN

LOUNASRUOKAPAIKKA

www.askarteluliike.fi 
Eteläpuisto 17 D, Pori, 

puh. (02) 641 1122
ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-15

Askarteluliike

Askarteluliikkeet

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot

Verhoilua

Harjavallan vuoden 2013 
Vuoden yritys -palkinnon 
on saanut Harjavallan Kirja-
kauppa. Palkinto luovutettiin 
1.11. pidetyssä yrittäjäjuh-
lassa. Kirjakauppias Minna 
Salomaa-Niemi on iloinen ja 
onnellinen tunnustuksesta ja 
kertoi sen antavan voimaa ja 
intoa tulevillekin vuosille ja 
omalla tavallaan myös vel-
voittavan edelleen kehittä-
mään yritystä.

Salomaa-Niemi pitää tär-
keänä erikoisalan palvelun 
säilymistä Harjavallassa ja 
palvelemista ammattitaidol-
la. Kirjakauppias kehittää 
jatkuvasti ammattitaitoaan ja 
liiketoimintaansa. Hän näkee 
palkinnon myös tunnustuk-
sena yksin yrittäjinä toimivil-
le naisille. Tällaisia yrityksiä 
on Harjavallassakin paljon.

Harjavallan 
vuoden yritys

 IT-ASEMA
ATK-laitteiden

myynti ja huolto
Sovi asiakaskäynti 
puh. 045 673 2373

Atk-palvelut

Uimari Matti Mattsson oli 
Nakkila-Luvian Osuuspan-
kin vieraana Osuuspankki 
viikon kunniaksi, hän ker-
toi valmentautumisestaan ja 
lähipiiristään uinnin osalta, 
kertoi asioiden olevan hy-
vällä mallilla.  

Barcelona 2013,  Mat-
ti voitti  MM-pronssia 200 
metrin rintauinnissa elo-
kuun alussa Barcelonassa. 

Mm-mitalisti Matti Mattsson 
vieraili Nakkilassa ja Luvialla

Kyseisissä kisoissa kaikki 
meni nappiin ja hän paran-
si omissa nimissään olevaa 
Suomen ennätystä lähes 
3 sekuntia. Päätavoite on 
2016 olympialaisten kulta-
mitali Brasiliassa. Ikää ui-
marilla on vasta 20 vuotta, 
joten tavoitteet ovat realisti-
set toteuttaa.

J VirtanenKuvassa Matti Mattsson ja pankin-
johtaja Jussi Kuvaja.

MYYDÄÄN TALVIRENKAITA
4 kpl Colway 165 R 13, nastoitus Hp. 50,- 
4 kpl Nokia Hakkapeliitta 175/70 R 13, nastoitus Hp. 80,-
molemmissa vanteet 4 pultin, 98 reikäjako, 54 keskiö
Puh: 0500 597 259 

Harjavalta

Näyttelyt
27.10.2013-2.2.2014 Emil Ce-
dercreutzin museo
Pohjoistuuli Noolan – Marja Rak 
Pukuja ja kuoria ihmiselle, Päi-
vikki Reinamo
Satakunnan kulttuuriympäris-
töt eilen, tänään, huomenna 

Harjavallan Työväen Mies-
kuoron 65v-juhlakonsertti
16.11.2013 klo 15 Harjavalta-
Sali. Kuoron uutta ja vähän 
vanhempaakin ohjelmistoa.

Kokemäki

Kokemäen taideseuran 30 
-vuotisjuhlanäyttely
21.10.-8.11.2013 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. 

MLL Kokemäki 90 v.
11.-29.11.2013 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. 

AVOIMET OVET DIGITI-
LASSA
11.-13.11.2013 klo 12 Koke-
mäen kaupunginkirjasto. Mitä 
voi tehdä? Muuttaa vanhoja 
tallenteita ja valokuvia digitaali-
seen muotoon.

Täydenkuun aikaan
14.11.2013 klo 19 Vanha Yh-
teiskoulu, valtuustosali. Säestys: 
Piia Hautala.

Pori

MLL Ruosniemen yhdistyk-
sen perhekahvila
26.8.-15.12.2013 Ruosniemen 
kirkon Diakonissan tilat. Ma 
ja to klo 9-12. Leluja ja pelejä 
lapsille, aikuisille juttuseuraa ja 
vertaistukea.

Keskiviikon maksuton yleisö-
opastus klo 18
2.10.-15.1.2014 klo 18 Porin tai-
demuse. Maksuton yleisöopastus 
ajankohtaisiin näyttelyihin.

Valokuvanäyttely Kamera 
lapsella - 150 näkökulmaa 
Keski-Porin kirkkoon
28.10.-9.11.2013 Porin pääkir-
jaston näyttelytila. Keski-Porin 
seurakunnan varhaiskasvatuk-
sen ”Kirkkoseikkailu II” –ta-
pahtumasta koottu näyttely.

Värilorulaineet. Vauvojen vä-
rikylpynäyttely Porin pääkir-
jastossa
28.10.-14.11.2013 Porin pää-
kirjaston lasten osasto. 

Kansallinen pelipäivä ja sitä 
edeltävän viikon tapahtumia
4.-9.11.2013 Porin pääkirjas-
to. Kansallinen pelipäivä kasvoi 
viikoksi. 

Satutunti ranskan kielellä
9.11.2013 klo 12 Porin seudun 
kansalaisopisto. Tule kuuntele-
maan satuja eri kielillä! Tarinan 
sisältö kerrotaan lyhyesti myös 
suomeksi. Kielen taitoa et vält-
tämättä tarvitse.

Yhdessä enemmän -foorumi 
erityislasten vanhemmille ja 
läheisille
9.11.2013 klo 12 Satakunnan 
yhteisökeskus. Avoin keskuste-
lufoorumi erityislasten van-
hemmille. Mukana AUNE-
työntekijä Riikka Vallin. Ei 
lastenhoitoa.

Pohjolan talvi
11.-16.11.2013 Porin pääkirjas-
to. Pohjoismaisen kirjastoviikon 
teemana on tänä vuonna Pohjo-
lan talvi.

Ystävä- ja vapaaehtoistoimin-
nan peruskurssi
11.-21.11.2013 SPR- koulu-
tustila. 

Kirjailija Kjell Westö vierailee 
Porin pääkirjastossa
12.11.2013 klo 18 pääkirjaston 
kokoustila. Kirjailija Kjell Westö 
kertoo kirjoistaan. Vapaa pääsy

Mitä seurakunta tarjoaa?
13.11.2013 klo 13 Satakunnan 
yhteisökeskus. Luento- ja kes-
kustelutilaisuuden asiantuntija-
na Outi Penttinen.

Liisan Lauluilta
13.11.2013 klo 18 Satakunnan 
yhteisökeskus. Musiikista vas-
taa Pesofatipelimannit ja Taisto 
Lähteenmäki. Kaikille avoin, 
tervetuloa!

Taitiksen näyttely
18.11.-12.12.2013 Porin seu-
dun kansalaisopisto. Oppilas-
töiden näyttelyyn opistotalon 
aulaan! 

Ulvila

Teatteri ULPUssa Agatha 
Christien klassikko Hiiren-
loukku.
8.11.2013-11.1.2014 Ulvi-
lan kirjaston Studionäyttämö. 
Teatteri Ulpun 20-vuotisjuhla-
näytelmä.

TAPAHTUMIA
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Krista L, 2013

- Muista, tyttöseni, että muna päivässä 
  pitää kirveen loitolla.

TIPUTELLEN

Nenäpäivän tapahtuma 
Porissa klo 11-14 välil-
lä, paikkana Kauppa-
keskus Bepop. Tapahtu-
massa voi ostaa palasen 
kahdeksan neliömetrin 
kokoisesta Nenäkakus-
ta, tai maakuntaradion 
haastekampanjan tuot-
tamia villasukkia sekä 
kuunnella Kuntaraken-
neuudistus-bändiä.

Villasukkia

Junasukka on ollut yksi 
suosituimmista mal-
leista Yle Satakunnan 
villasukkakeräyksessä 
Nenäpäivää varten. Ta-
rina junasukan alkupe-
rästä sodanaikaisessa 
evakkojunassa on hieno 

muistutus inhimillises-
tä toverillisuudesta. Yle 
Satakunnan tempaise-
ma Nenäpäivän villa-
sukkakeräys on saanut 
odottamattoman suu-
ren suosion. Joka aamu 
toimitukseen tulee peh-
meitä paketteja, joiden 
sisältä paljastuu mitä 
erilaisimpia sukkapare-
ja. Yksi villasukkakau-
den suosituimmista mal-
leista on junasukka.

Nenäpäiväkahvila 

Taito Satakunta ry osal-
listuu Nenäpäivään jär-
jestämällä neulovan Ne-
näkahvilan Taitokeskus 
Porissa (Itäpuisto 13) 
perjantaina 8.11. klo 10–

18. Satakunnassa teema-
na on sukka laajemmin-
kin, Taitokeskus Porissa 
on neulottu jättisukkaa, 
joka on nähtävillä kaup-
pakeskus BePopissa Ne-
näpäivän tapahtumassa.

Harjavallassa 
naurujoogataan
Naurujoogaan tutustutaan 
Harjavallan Keskustan 
yläkoulun liikuntasalis-
sa perjantaina, 8.11 kello 
18.30-20. Naurujoogassa 
ei naureta vitseille, vaan 
nauru aloitetaan tietoises-
ti. Tällöin elimistö seu-
raa perässä ja nauraminen 
muuttuu aidoksi. Nau-
ruun yhdistetään joogis-
tisia hengitysharjoituksia 

ja venyttelyä. Katsekon-
takti on tärkeä osa meto-
dia. Jokaisesta 15 euron 
kurssimaksusta Huittisten 
seudun kansalaisopisto 
lahjoittaa viisi euroa ne-
näpäiväkeräykseen.

Nenäpäivä-kampan-
jassa on mukana yhdek-
sän kotimaista järjestöä:

Suomen UNICEF, Kir-
kon Ulkomaanapu, Suo-
men Punainen Risti, Pe-
lastakaa Lapset, Plan 
Suomi Säätiö, Fida Inter-
national, Suomen Lähe-
tysseura, Solidaarisuus 
ja SASK. Nenäpäivä-
keräyksen tuotto jaetaan 
tasan järjestöjen kesken. 
Avustusvarat käytetään 
kehitysmaiden lasten 
koulutukseen ja tervey-

denhuoltoon sekä elin-
olojen parantamiseen.

Nenäpäivä Show 
TV2:lla klo 19.10
Suomen seitsemäs Ne-
näpäivä huipentuu vii-
den tunnin huikeaan 
show'hun! Illan ai-
kana kerätään varoja 
maailman köyhimmis-
sä oloissa elävien las-
ten hyväksi. Kymme-
net huumorin, musiikin 
ja liikuttavien tarinoi-
den parhaat ammattilai-
set laittavat kaikkensa 
peliin, jotta illan aika-
na saadaan kerättyä en-
nätysmäärä varoja hei-
koimmassa asemassa 
oleville lapsille.

Nenäpäivä perjantaina 8.11.

Nakkilan Eläkkeensaajat ry. 40-vuotta

Nakkilan Eläkkeensaa-
jat ry:n toiminta voi-
daan katsoa alkaneeksi 
20.9.1973, jolloin pidet-
tiin perustava kokous. 
Läsnä olivat Eino ja 
Helmi Vuorinen, Antero 
Koivula, Ville Tuomiaro 
ja Toivo Koskinen sekä 
Porista Erkki Toivo.

Erittäin keskeisenä si-
jalla yhdistyksen toimin-
nassa on 1975 alkanut 
kerhotoiminta. Kerhoa 
pidetään joka toinen 
maanantai työväentalol-
la, jäseniä kerhossa käy 
noin 30 henkeä. Myös 
kutsutilaisuudet ovat 
olennainen osa yhdis-
tyksen toimintaa. Vie-
railut Merimaassa ja 

kesäiset päivät työväen-
talon piha-alueella ovat 
ohjelmassa vuosittain. 
Yhdistys on hankkinut 
astiastoja työväentalolle, 
myös remontteihin on 
osallistuttu.

Yhdistyksen 40-vuo-
tisjuhlat pidettiin Nak-
kilan Työväentalolla 
23.10. Ohjelma oli mo-
nipuolista, oli musiikkia 
Jussi Henttosen esittä-
mänä, runonlausuntaa 
esitti Anna-Maija Penti-
käinen ja laulua Salme 
Saarenmaa. Juhlapuheen 
piti EKL:n Varapuheen-
johtaja Simo Paassilta. 
Puheessaan hän valotti 
vähän historiaa 40-vuo-
den takaa, silloin rii-

talilla muistettiin Seija 
Järveläistä, hopeisen an-
siomerkin saivat Raimo 
Koskinen, Rauni Lukka, 
Armi Virtanen, Eijo Vä-
limäki, Anna-Maija Pen-
tikäinen, Arto Sinisalo ja 
Toivo Utriainen.

Nakkilan Eläkkeen-
saajien puheenjohta-
jana on toiminut vuo-
desta 2007 alkaen Arto 
Sinisalo, joka on myös 
Nakkilan vanhusneu-
voston puheenjohtaja. 
Eläkkeensaajien halli-
tukseen kuuluvat va-
rapuheenjohtaja Rauni 
Lukka, sihteeri Vuokko 
Sallinen ja muina jäseni-
nä Armi Virtanen, Anna-

Maija Pentikäinen, Eijo 
Välimäki sekä Raimo 
Vepsäläinen. Talouden-
hoitajana toimii Seija 
Järveläinen ja emäntänä 
Tuulikki Lappalainen.

Juhlan juontajana toi-
mi Martti Henttonen, oli 
ruokatarjoilua ja juhlan 
lopuksi lauletun Sata-
kunnan laulun jälkeen 
tarjottiin täytekakkua ja 
kahvia.

Eläkkeensaajien lau-
lun alkusanat: ”Vaikka 
kauas taakse jäivät nuo-
ruusvuodet nuo, vaikka 
tiellemme jo varjon illan 
hämy luo.”

J Virtanen

Junasukan sydämellisen 
ja mieleenpainuvan tari-
nan kertoi Eila Turenius 
neulekoulussa Kaara-
kan talossa. Alkuperäi-
set valkoiset sukat ovat 
Terttu Latvalalla var-
massa tallessa.

Terttu Latvalan äiti 
Kerttu Latvala oli mat-
kalla 2 kk ikäisen tyttö-
vauvansa Tuulan kanssa 
sotaa pakoon alkuvuo-
desta 1940. Junamatka 
Vaasasta keskeytyi, kun 
rata oli poikki pommi-
tusten takia. Junassa oli 
heitä vastapäätä istunut 

eläkkeellä oleva käsi-
työnopettaja, jolle tuli 
sääli pientä vauvaa il-
man tossuja. Niinpä hän 
oli purkanut valkoista, 
käsin neulottua villatak-
kiaan ja neulonut lan-
gasta sukat radan korja-
ustöiden aikana.

Kerttu Latvala neuloi 
elämänsä aikana useita 
satoja sukkia tällä samal-
la mallilla, uudet sukat 
aina kun tuttavapiiriin 
syntyi uusi vauva. Myös 
Terttu Latvala on neulo-
nut yli 200 paria ja Eila 
Tureniuskin yli 50 paria.

Paitsi että sukka on 
kaunis katsella, se py-
syy erittäin hyvin pienen 
lapsen jalassa.

Tarinan lähde ja juna-
sukan neulontaohje: 
www.taitoep.net

deltiin EEC:n liittymi-
sestä, hän kertoi myös 
joka viidennen eläke-
läisen kuuluvan johon-
kin eläkeläisjärjestöön. 
Eläkeläiset ovat yhteis-
kunnassa iso voimava-
ra, jotka matkustaessaan 
pitävät pystyssä mm. 
bussifi rmoja ja majoi-
tusliikkeitä. Hän käsit-
teli puheessaan myös 
omaishoitotukia ja van-
huuspalvelulakia.

Historiikin, jonka oli 
laatinut Seija Järveläi-
nen, luki Vuokko Salli-
nen, muistettiin paikalla 
olevia entisiä puheenjoh-
tajia Armi Virtasta, Eeva 
Salmea ja Väinö Jerkkua 
kukilla. Tunnustusmi-

Junasukan tarina

Ansiomerkkien saajat.

Salme Saarenmaa laula ja Jussi Henttonen säestää.

Porin alueen 
kuntajakoselvitys

Parhaillaan kartoitetaan nykytilaa kunnissa sekä mahdol-
listen yhdistymisten mahdollisuuksia ja vaikutuksia. 

Porin selvitysalueen toimialakohtaisten ryhmien työ on 
käynnistynyt. Ryhmät käyvät läpi oman toimialansa nyky-
tilan, muutostarpeet ja aloittavat sen jälkeen uuden mah-
dollisen kunnan suunnittelun ja arvioinnin. Nykytilan ar-
vioinnissa tuodaan esiin kuntien taloudellinen tilanne sekä 
käydään läpi palvelut, palvelutarpeet, väestömuutokset ja 
elinvoimaisuuteen liittyvät asiat.

Kaikki toimialakohtaiset ryhmät toimittavat välirapor-
tin tammikuun puoliväliin mennessä oman vastuualueen-
sa osalta nykytilasta ja muutostarpeista. Porin alueen selvi-
tystyössä on yhteensä 15 toimialakohtaista työryhmää ja 
alaryhmää. Ryhmissä selvitystyötä tekee yhteensä noin 150 
viranhaltijaa kymmenestä kunnasta.

Ulkopuolelle tihkuneiden tietojen mukaan, asiaa vie-
dään eteenpäin isännän mielipiteiden mukaan, ääneen ei 
ole päässeet rengit, eli pikkukuntien edustajat.

Keski-Satakunnassa
Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Eurajoki ja Luvia ovat 
aloittaneet vapaaehtoisen kuntajakoselvityksen tiistai-
na Harjavallassa pidetyllä poliittisen ohjausryhmän se-
minaarilla. Seminaarissa ohjausryhmälle esiteltiin yleisiä 
lähtökohtia selvityksen tekemisestä ja selvitysprosessin ai-
kataulusta.

Harjavallan kaupunginhallituksen pj. Markku Rauta 
toivotti kaikki tervetulleeksi, ja mainitsi olevan jo pohjaa, 
kun alueelle suunniteltiin nauhakaupunkia. Seminaaris-
sa kuultiin kuntajakoselvityksen periaatteista Jarno Moi-
salan esitys, lisäksi Harjavallan kaupunginjohtaja Jaana 
Karrimaan pitämä ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveys-
palveluiden uudistuksesta. Eurajoen Kunnanjohtaja Harri 
Hiitiö piti mielenkiintoisen alustuksen, hän mainitsi, että 
voitaisiin verkostoitua, tehdä selvitystä avoimesti ja kaikki 
kunnat/kuntalaiset huomioonottavasti, tasakunta periaat-
teella, kuten on tehty Kansanterveystyön kuntayhtymän 
osalta, ei mentäisi mentaliteetillä 6-0, jolloin me oltaisiin 
aina siinä nollan kohdalla. Kokemäen kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Harri Kivenmaa lausui päätössanat.

Kuntajakoselvitys jatkuu seuraavaksi eri sektoreita kä-
sittelevien työryhmien työskentelyn aloittamisella. Työ-
ryhmien tehtävänä on jouluun mennessä selvittää alueen 
nykytila kuntien viranhaltijoiden voimin. Kuntajakoselvit-
täjäksi on valittu Ari Reunanen, toimipaikkana Kokemäki, 
hän toimi tilaisuuden organisoijana.

Keski-Satakunnan kuntajakoselvityksen poliittinen oh-
jausryhmä vastaa kuntajakoselvityksen strategisesta johta-
misesta. Siihen kuuluu edustaja jokaisesta mukana olevan 
kunnan tai kaupungin valtuuston poliittisesta ryhmästä. 
Lisäksi mukana on joka kunnasta yksi henkilöstön edus-
taja. Tilaisuus oli avoin, sai esittää mielipiteensä jo tässä 
vaiheessa.

Ei säästöjä
Asiantuntijoiden mukaan kuntaliitokset eivät tuo säästö-
jä, vaan niitä syntyy joka tapauksessa luonnollisen kau-
punkikehityksen kautta. Kun asutus, työpaikat ja pal-
velut keskittyvät kasvukeskuksiin, on talouden kannalta 
yhdentekevää, tapahtuuko kuntaliitoksia vai ei.

Demokratian kannalta asia ei kuitenkaan ole yhdente-
kevä. Isäntäkuntamalli tekee nykyisistä pikkukunnista las-
kunmaksajia vailla päätäntävaltaa.

Nyt ehdotettu isäntäkuntamalli ei ainakaan lisää demo-
kratiaa, jos isoin kunta päättää kaikesta mitä tarjotaan ja 
lähettää laskun pienemmille kunnille. Se ei ole yhtään pa-
rempi ratkaisu kuin nykyiset kuntayhtymät.

Ruotsin malli
Paljon hyvää on Ruotsin maakuntahallinnossa, jossa maa-
kunta vastaa paljon varoja nielevistä sosiaali- ja terveyspal-
veluista, mutta kunnat saavat itse järjestää muita palveluja.

Ruotsissa maakuntahallinnon edustajat valitaan vaaleil-
la. Siellä kerätään veroa maakunnan palveluihin. Se turvaisi 
Suomen maaseudun pikkukunnat, että maakunta järjestäi-
si sosiaali- ja terveyspalvelut. Silloin pikkukunnat pärjäisi-
vät, kun niille jäisi vain pikkuasiat hoidettaviksi. Siinä olisi 
demokratian tunnettakin enemmän kuin isäntäkuntamal-
lissa. Jos Porin ympärille tulisi/pakotettaisiin isäntäkunnan 
mukainen iso kaupunki, niin demokratia kärsisi, kylät tyh-
jenisivät, pikkukuntien osuus isossa organisaatiossa jäisi 
1-2 valtuutetun kokoiseksi, demokratia loppuisi, päätökset 
tehtäisiin yhden ehdoilla.

J Virtanen
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Sinun
paikkasi?
Vain 25€/kk

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

045 673 2373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

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

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

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

vesieristys-
sertifikaatti

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

rami.salo@netti.fi 

Porin parveke- 
ja terassilasitus

Asennuspalvelu Jukka Halme
p. 0400 324 857

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

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

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus-  
ja remonttityöt

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

y
 020 447 64 0 

020 447 64 0

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

ILMALÄMPÖPUMPUTILMALÄMPÖPUMPUT
Soita ja kysy tarjousSoita ja kysy tarjous

SanyoShop PoriSanyoShop Pori
044 320 2022044 320 2022
044 586 8660044 586 8660

www.pori.sanyoshop.fiwww.pori.sanyoshop.fi

Harjavalta, Revonkatu 7, puh. (02) 674 4220
Arkisin klo 7.30-16.30, www.valtaosa.fi

ENNAKOI!
Tule rengaskaupoille NYT!Tule rengaskaupoille NYT!

Merkillisen
hyvät osat!

Meiltä laatumerkitMeiltä laatumerkit

Jartin Jurinat

Tosi mies ei riisu 
sukkiaan edes kesä-
helteellä
”Taita nukku talvella-
ki sama suka jalois”

Kala ei näe vettä
”Halu pitä silmä kii, 

suunnistamal liikku”

Pari myi lapsensa 
ostaakseen kenkiä ja 
kännykän
”Toiset ne jättä heit-
teill lapsens, eik saa 
edes kännykkä”

Vuokranantaja ha-
luaa yhteisen kielen 
vuokralaisen kanssa
”Puhu vaa venäjä, jos 
ei ymmärr, ni siasaksa 
autta”

Veli-Matti Savinai-
nen tappelussa kau-

koidässä
”Olis vaa tapell po-
riss”

Stringeissä piilee ter-
veysriski
”Laittas vaa pitkä kal-
sari ja raappahousu 
jalkaas”

Kauppa pitää saada 
kiinni
”Ei muut ko ovi vaa 
säppi”

Italialaiset haluaisi-
vat pääministerikseen 
Angela Merkelin

”Heti ku Berlusgoni 
vieti pois parlamentist, 
ni sille”

Ompelukone toimii 
kirjastokortilla
”Toisill se toimi säh-
köll”

Rockford: Antti 
Raanta luukkuvah-
tina
”Kova kohtalo mola-
rill, ko joutu luukku 
kannatta AHL:s”

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

Yllätä ystäväsi ja tee tilaus
herkulliseen joulupöytäämme 
jo tänään!
Varaa paikkasi
isänpäiväksi!

Syksyn ja talven paikat varattavissa!

16-vuotiaana 
maailmalle

NHL-joukkue Min-
nesota Wildin farmi-
joukkue Iowa Starsis-
sa pelaava Erik Haula 
on loistavassa virees-
sä. Suomalaishyök-
kääjän edustama Iowa 
murskasi Charlot-
te Checkersin 21.11. 
maalein 7-2. Haula vei 
joukkueensa 5-1-joh-
toon ylivoimalla ja otti 
syöttöpisteet Iowan 
ensimmäiseen ja kol-
manteen maaliin. Li-
säksi hän sai ottelussa 
kaksi kahden minuutin 
rangaistusta.

Pelin paras 

22-vuotias Erik Hau-
la teki kaksi maalia 
Texas Starsia vastaan 
pelatussa ottelussa ja 
valitttiin kentän par-
haaksi pelaajaksi. Hau-
lan ensimmäisessä ja 
toisessa erässä tekemät 
maalit auttoivat Iowan 
4-2-voittoon Des Moi-
nesissa. Ässien kasvatti 
pelaa ensimmäistä täyt-
tä kauttaan AHL:ssä.

Hyökkääjä on pe-
lannut tällä kaudella 
7 ottelua tehoin 3+3. 
Näillä tehoilla Hau-
la onkin kivunnut jo 
joukkueensa sisäisen 
pistepörssin jaetul-
le ykkössijalle. Haula 
lähti Pohjois-Amerik-
kaan kehittymään jo 
16-vuotiaana. 
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Joulun lahjat ja Joulun lahjat ja tunnelmattunnelmat
ripausunelmia.firipausunelmia.fi

Lankatalo Tapion Kauppa
Oikotie 4, 61980 PÄNTÄNE, 
KAUHAJOKI, 0400 362 416

www.tapionkauppa.net
Verkkokauppa

www.lankatalo.net

Kankaat, tarvikkeet, lahjatavarat!
www.minnamarja.fi 

ALAN ERIKOISLIIKE

Porin Taidekeskus R

KEHYSPALVELU  TAITEILIJANTARVIKKEET  GALLERIA  TAIDEMYYNTI
Tutustu verkkokauppamme tuotteisiin:

www.porintaidekeskus.com
SÄVELTÄJÄNKATU 13, 28100 PORI, PUH: (02) 6412 950, 050 533 3349

OLEMME  AVOINNA  ARK. 10-17, LA 10-14

ma 11-15 
ke 16-19 
la 10-15

Myymälä: Tommilantie 1, Ulvila
(käynti Satakunnantien puolelta, Metro-kebabin vierestä)

Voit tilata myös ilman rekisteröitymistä.
Kaikki tuotteet varastossa. Toimitus 1-3 pv.

www.lavikko.fi   -  Tutustu verkkokauppaamme!

Antinkatu 16 B, Teljäntori, Pori
(02) 633 6013, merja@lavikko.fi 

ma-pe  9.30-17
la 10-14

teetee Pallas
yksiväriset

2,50/50g
moniväriset

2,80/50g

T.Raivio Oy

Leppävesi

Hannele, 040 709 2455

Antiikki,

maalaisromantiikka

www. hanneles.fi  

Myymälä palvelee ma ja pe 11-17,
ti, ke, to 10-18, la 10-15, Tervetuloa!

Verkkokauppa avoinna aina.
www.sagan.fi

Sisustus- ja entisöintistudio Sagan
Friitalatalo, Ulvila, puh. 02 538 0800

Osallistu Bestseller-lehden lahjakorttikilpailuun!
Arvomme kaikkien vastanneiden kesken 2 kpl 40 euron lahjakortteja käytettäväksi 

JOSSAKIN SIVUILLA 6-7 ILMOITTAVISTA YRITYKSISTÄ.
Osallistua voit  palauttamalla tämän kupongin osoitteeseen: 
Covire Oy/Bestseller-lehti, Tattarantie 42, 29250 Nakkila.
Voit osallistua myös lähettämällä tällä lomakkeella kysytyt tiedot tekstiviestillä 
numeroon 0500 597 259 tai sähköpostilla osoitteeseen bsmyynti@gmail.com.

Nimi: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Puhelin: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Sähköposti: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Liike johon haluan lahjakortin: _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vastausaikaa on 17.11.2013 asti. Voittajalle ilmoitamme henkilökohtaisesti. 

Voita 50Voita 50€€
KESÄ-KESÄ-

RAHAA! RAHAA!

Voita 40€
JOULU-
RAHAA! 

Shoppaile Joulu Soffalta!

''All Hallow's Eve'', eli 
tuttavallisemmin pyhäin-
päivä, tai vain Halloween 
on amerikkalainen juhla, 
joka aloitti nousukiiton-
sa kelttien talven alka-
misen päivänä, ja on sii-
tä nykyaikaan mennessä 
muodostunut suureksi, 
tunnetuksi juhlapäiväk-
si ympäri maailmaa. Se 
oli alun perin eurooppa-
lainen juhla, mutta sitä 
juhlitaan nykyään eniten 
yhdysvalloissa 31. loka-
kuuta.

Myös Suomessa var-
sinkin nuoriso on ihastu-
nut Halloweenin leikki-
mieliseen karmivuuteen, 
ja monet järjestävätkin 
naamiaisjuhlia sen kun-
niaksi.

Juhliin kuuluvat tyy-
pillisesti toinen toistaan 
taitavimmat asut, kau-
hutarinoiden kertomi-
nen, sekä herkullisen 
karmaisevien herkkujen 
nauttiminen. Perinteisiin 
kuuluu myös lasten suo-
sikki “karkki vai kep-
ponen”, joka tarkoittaa, 
että lapset pukeutuvat 

naamiaisasuihin ja kier-
tävät ovelta ovelle pyy-
tämässä karkkia. Vähän 
niin kuin nuutipukin 
päivänä Suomessa. 

Myös eräs porilainen 
tyttöporukka päätti to-
teuttaa omat hyytävät 
Halloween-juhlansa. He 
tekivät kovaa työtä asu-
jensa eteen. Joukosta 
löytyivät mm. hirmui-
nen zombi ja peuratyt-
tö. Asuja voi ostaa myös 

kaupasta, mutta sellaisen 
tekeminen ei ole kovin-
kaan vaikeaa ja voi tul-
la myös paljon halvem-
maksi. Monet käyttävät 
viikkoja asujensa teke-
miseen ja niiden on tar-
koitus olla niin karmivia 
kuin voi olla. Hennan 
zombie-asuun tarvittiin 
vain vanha paita, sukka-
housut, punaista pumpu-
lia, kasvo- ja öljymaalia 
ja kasvovahaa.

Jannan peura-asu 
koostui lämpimistä ja 
maanläheisistä väreis-
tä ja lämpimistä villa-
sukista, hennot sarvet 
tehtiin pihan oksista. 
Meikkiin tarvittiin vain 
tummaa aurinkopuuteria 
ja valkoista kasvomaa-
lia, tummanruskeaa luo-
miväriä ja mustaa eyeli-
neria.

Henna ja Janna

Vuoden pelottavin juhla

Kesä on mahtavaa aikaa 
jopa täällä kotisuomes-
sakin. Me naiset pää-
semme laittamaan vaa-
tegarteroopimme taas 
ihan uusiksi. Tarjolla on 
herkullisia värejä ja uu-
sia tuulia. Niinpä pur-
kaudumme joukolla, 
koko perheen voimin 
ja ystävättärien kanssa 
shoppaamaan . Alkaa 
hurja hikoilu pukukop-
pien meressä. Nyt on 
syytä tsekata että dödö 
pitää sillä tämä tosiaan 
on hurjaa puuhaa.

Niinpä rouva Fox 
myös raahasi perheensä 
kesäostoksille ihankaik-
keaparatiisiin. Pikku-
miehen housuostokset 
kestivä tasan 30 sekun-
tia. ”Äiti mä otan noi”. 
Isin housuostokset kes-
tivät jo jopa 3-5 minuut-
tia. Sovituskopista kuu-
lui vaan huuto, että nää 
on liian pienet tuokko 
isommat. Vihdoin pääs-
tiin asiaan eli Rouva 
Foxin ostoksiin. Menin 
tirheästi pukukoppiin 
neljät eri pöksyt kaina-
lossa kokoa 36. Revit-
tyäni ja sullouduttua-
ni kaikkiin valitsemiini 
housuihin tulin siihen 
tulokseen että ne kaikki 
ovat väärää mallia. Ma-

sentunut miesjoukkoni 
yritti nätisti ehdottaa mi-
nulle että voisitko mah-
dollisesti testata vaikka 
yhtä kokoa isompia hou-
suja. No en tietenkään 
voinut koska olen kokoa 
36 ja piste. Jäin kuiten-
kin vahtaamaan itseäni 
sovituskopin peilistä sil-
lä aikaa kun minulle et-
sittiin parempia malleja. 
Ikäväkseni oli pakko to-
deta, että sovituskoppi-
en peilit ja valot ovat ar-
mottomia. Niissä näkyi 
ihan kaikki muhkurat ja 
möhkyrät jota kutsum-
me kauniisti selluliitiksi. 
Harmin paikka, talvitur-
kin alta löytyi kummal-
liset yllätykset. Minulle 
oli ilmestynyt tanharit 
joita voimme myös kut-
sua tanhukahvoiksi. sii-
nä ne möllöttivät lan-
tiolla. Oudosti tuossa 
talven aikana ovat ker-
tyneet sentit vyötäröl-
le ja vähän muuallekin. 
Mitä tarkemmin katselin 
itseäni peilistä sitä ma-
sentuneemmaksi tulin. 
Ja ne valot saivat vie-
lä ihonkin näyttämään 
kalman harmaalta! Ve-
din vanhat pöksyni jal-
kaan ja survasin itseni 
pois ikävästä kopista. 
Peilin edessä poseera-

si eräs nainen sovittaen 
hametta ja tuskastunut 
mies istui sohvalla sa-
noen: ” Kulta sinä olet 
sovittanut jo kahdek-
san eri mallia voisitko 
ottaa vaikka yhtä koko 
isomman koltun”. Hy-
myilin ja päätin pelastaa 
miesporukkani, olivat-
han he jo odottaneet kär-
sivällisesti lähes tunnin. 

Tarinan opetus on se, 
että kotona on peilin 
edessä pehmeämmät va-
lot. Ensikerralla shop-
paan verkossa.

Meidän naisten tulee 
näyttää kaikista muhku-
roistamme huolimatta 
hyvältä. Ja hyvät naiset, 
meidän on ehkä hyväk-
syttävä se, että se ei aina 
ole mallista kiinni.

Terveisin
rouva Fox

ANTTILAN NOUTOTILAANTTILAN NOUTOTILA

www.anttilantila.fi     www.hernerengas.fi www.anttilantila.fi     www.hernerengas.fi 

Hikee pukkaa 
ahtaassa kopissa
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Sinulla on jalat.  Meillä on kengät.

Katso www.alina.fi .
Tilaa – me toimitamme.

Kenkäkauppa Alina
Alinenkatu 36, Uusikaupunki.

Puh. (02) 844 3553
Arkisin klo 9.00 - 17.30

Lauantaisin klo 9.00 - 14.00

Iltatilaisuuksia ryhmille

Sovi aika: (02) 844 3553 tai
outi.nurmi@uusikaupunki.fi Toisella puolella katua!

Liikekeskus Kokemäki
puh. 050 559 9759

www.lahjapuotimimmiina.fi 

JouluisiaJouluisia
   lahjaideoita!   lahjaideoita!

Kotimainen verkkokauppa
www.majlen.fi 

MuistaMuista

lahjakortilla!lahjakortilla!

info@majlen.fi,  044 078 0788

Ihanat, Ihanat, 
yksilölliset yksilölliset 

XL-muodin XL-muodin 
vaatteet vaatteet 
arkeen ja arkeen ja 
juhlaan!juhlaan!

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

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

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

Tervetuloa myos liikkeeseen!
..

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

MODELIFE.FI VERKKOKAUPASTA 
suloiset Gorjuss™ laukut ja asusteet 
sekä paljon muuta!

Koodilla: 
BESTSELLER
10% alennus
17.11. asti.

Mode Life Oy P

YLI 200 ERILAISTA
MUUMI-TUOTETTA! 

Kaikki ihanat 
Muumi-aiheiset 
ja muut lahjaideat 
kaupastamme!

Myös Tove 
100 vuotta 
-tuotteita.

Koodilla: BESTSELLER
10% alennus 17.11. asti.

j
k

Shoppaile Joulu Soffalta!
Netistä edullisestiNetistä edullisesti
luonto-, erä-, koira- kissa-, hevos-, 

ase- ja traktoripaidat sekä kirkasvalolamput!

LuontoTaika
www.luontotaika.net

luontopaidat@luontotaika.fi , puh 040 5455518
a netta nett

AlennuskoodillaAlennuskoodilla

MNP94KMNP94K
6.-17.11.20136.-17.11.2013

alennus -10%alennus -10%

Joulu on ihanaa lah-
jojen antamisen ai-
kaa ja rakastan jo-
kavuotista lahjojen 
ostamista. Kuitenkin 
nykypäivän kiireinen 
elämä ja muut rajoit-
teet saavat ihmiset 
tekemään ostokset 
helposti verkkokau-
poista. Voit rauhassa 
istahtaa alas kotona, 
katsella tarjontaa ja 
samalla vaikka kei-
tellä jouluista riisi-
puuroa.

Hakukoneet ovat 
aikaansaaneet sen, 
että ostosten tekemi-
nen netissä on entis-
tä helpompaa. Kun 
hakee jotain tuotetta, 
useimmiten se löy-
tyy helposti Goog-
len avulla ja samalla 
näkee monen monta 
kauppaa mistä lah-
joja löytyy. Suosin 
pieniä ihastuttavia 
verkkokauppoja ja 
ehdottomasti suoma-
laisia sellaisia. Mitä 
paremmat kuvat ja 
tuoteselosteet, sitä 
helpompi on tehdä 
päätöksiä.

Ei jonoja, ei 
ruuhkia
Moni ihana kauppa 
löytyykin jo verkos-
ta ja tarjonta on siel-
lä runsasta. Muuta-
malla klikkauksella 
on tuotteet jo ostos-
korissa ja sitten kas-
salle. Ei jonoja eikä 
ruuhkia. Leppoisaa-
han se on. 

Verkkokaupat ovat 
mahdollistaneet os-
tosten teon myös lii-
kuntarajoitteisille ja 
ihmisille joilla on 
pitkät matkat kaup-
poihin sekä ihmisil-
le, joilla on kiireinen 
elämä ja yksinkertai-
sesti ei aika riitä kau-
poissa juoksemiseen. 
Pienet toimituskulut 
tulevat helposti sääs-
tettyä bensa ja linja-
autohinnoissa sekä 
parkkimaksuissa . 
Shoppailu verkossa 
on siis myös hyvin 
ekologinen tapa. 

e-shoppailija

Haku-
koneella 
löytyy

€ €
€



KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Tmi Juha Valkeapää
Järvikyläntie 827, 29250 Nakkila

puh. 040 837 4009
ma – pe 8 –16.00, la sop.muk. 

Monipuolinen autokorjaamo lähelläsi: 

Määräaikaishuollot, 
Katsastuskorjaukset, 

Rengastyöt 
& rengasmyynti

Myös diagnostiikka, ilmastointihuollot,  
jarruhuollot, pikaöljynvaihdot ja  

autosähkötyöt – ammattitaidolla.  

- myös -
rakentaa, saneeraa, korjaa

Evakontaival 6 puh. 0400-875 090
28400 ULVILA keijo.lehtikangas@luukku.com

Täyden palvelun kukkakauppa!
Hyvinvointia jaloillesi

- terveyttä - hemmottelua 
- hyvinvointia

Jalkojenhoidon amts-hoitaja
Teija Norrbacka, Harjavalta

044 304 0767044 304 0767
Muista isää lahjakortilla!

Kotikäynnit ja lahjakortitKotikäynnit ja lahjakortit

Teija NorrbackaTeija Norrbacka

Voin lähettä lahjakortin myös postitse!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ
Tattarantie 42, Nakkila
Avoinna la klo 10-14


