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Myynti lentoon! Ilmoitus alkaen 50 euroa! Lehteä voi lukea netissä: www.turist.fi /bestseller
Jakelu: Nakkila-Harjavalta-Kokemäki-Ulvila-Kiukainen-Pori YHTEENSÄ  n. 20 000 TALOUTEEN
Pyydä tarjous tai mediakortti: 0500 597 259 tai bestsellermainos@gmail.com

Kino Huovi
Elokuvateatteri

HARJAVALTA
Ohjelmisto osoitteessa:
WWW.SEKK.FI

Tiedustelut: Matti Hautala
Puh: 0400-598338

Korjuuntie 17-19, 28360 Pori, p. (02) 529 9950
Palvelemme ma-pe 8.30-16.30

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

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

Tehtaanmyymälät
Avoinna
Avoinna

Joulunavaus
tehtaanmyymälöissä Lämpimät

lahjat
pukinkonttiin!

rati riti ralla.
..

            Voita
joululahjarahaa

tai KINKKU s.7

 50,-

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

Pekka Tuunainen 044 560 1269
Riikka Laaksonen 044 560 1274

Huolto 044 560 1277
Varaosat 044 560 1276

MONIMERKKITALO

HYUNDAI ON LAADUKKAIN AUTOMERKKI*

www.hyundai.fi

ix35 alk. 23 997,21 € autoveroton hinta 18 750,00 € + arvioitu autovero 5 247,21 €  = 23 997,21 € + tk 600 €  = 24 597,21 €. 

*) Suuri saksalainen AutoBildin laatututkimus 2010

ALK. 23 998 €

ix35 4WD alk. 29 232,30 € autoveroton hinta alk. 21 730,00 € + arvioitu autovero 7 502,30 € 
= kokonaishinta 29 232,30 € + tk 600 € = 29 832,30 €. 
Malliston CO2-päästöt 135–195 g/km. Kulutus 5,2–8,2 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

Hyundai ix35:n virtaviivaiset linjat viehättävät silmää, hyvät tilat ja erinomainen varustelu houkuttavat matkantekoon. Uudet 

moottorit antavat taloudellisesti tehoa upeaan ajokokemukseen. Valitse ix35. Nelivetoinen tai etuvetoinen.
 

TERVETULOA LAADUKKAIDEN AUTOJEN MAAILMAAN!

www.hyundai.fi  |  TERVETULOA LAADUKKAIDEN AUTOJEN MAAILMAAN!

UUSIEN AJATUSTEN AIKA ALKAA HYUNDAI-JÄLLEENMYYJÄLTÄSI
Uusi i40 suunniteltiin ylittämään kaikki odotuksesi. Se on suuri ja samalla sulava. Se on tekninen ja täydellisesti varusteltu,
mutta silti helposti lähestyttävä. Se on taloudellinen ja vähäpäästöinen, mutta sen moottorit kuuluvat luokkansa 
tehokkaimpiin. Se säteilee itseluottamusta, mutta tottelee nöyrästi toiveitasi. Se on Hyundain todistetun laadun uusin 
näyttö. Tervetuloa toteamaan se itse.

i40 WAGON 1.6 GDI Comfort 25.994,82 €  
autoveroton hinta 20.580,00 € + arvioitu autovero 5.414,82€  =  25.994,82 € + tk 600 €  = 26.594,82 €. 
Malliston CO2-päästöt 113-179 g/km. Kulutus 4,3-7,7 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein. 

RAVISUTA AJATUSMAAILMAASI. 
KOEAJA ENNENNÄKEMÄTÖN

Autoja
nopeaan

toimitukseen!
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Valelääkärit ja Valvira

Ollaanko oikealla tiellä?

Kyllä vastuu näissä valelääkäri 
jutuissa on Valviralla. Mielestä-
ni pitäisi kovalla kädellä poistaa  
porukkaa siitä valvontafi rmas-
ta,  ja valita ammattitaitoisia 
tilalle. Ei missään muussakaan 
yrityksessä katsota hommia 
noin leväperäisesti.

Nyt kun he ovat hoitaneet 
hommansa huonosti, niin Po-
liisi alkaa tutkimaan näitä asi-
oita, tutkivat valvontaviran-
omaisten tekemättömiä töitä, 
jo on aikoihin eletty ! 

”Valvira hoitaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon valvontaa ja 
lupahallintoa sekä niihin liit-
tyvää kentän ja viranomaisten 
ohjausta”, niin pitäisi, mutta 
mitä, ei sitten mitään…

”Myönnämme seuraavia lu-
pia: Ammattioikeudet”, lukee 
heidän kotisivuillaan, mutta 
mitä he tekevät, eivät mitään, 
ei noin fl egmaattista.  Kun on 
katsonut heidän haastattelu-
jaan televisiosta, niin tulee 
mieleen, että heidät on laitet-
tava oikeuden eteen vastaa-
maan teoistaan.

Heidän päällikkönsä oli haas-
tattelussa Tv 1:ssä  maanantai  
aamuna, hän kertoi  suoraan 
heidän ”järjestelmässään ole-
van mustan aukon, mitä he ei-
vät ole saaneet kiinni”.

He ovat järjestämässä vale-
lääkäreitä harjoittelemaan ih-
misten terveyden kustannuk-
sella, hinnalla millä hyvänsä.

Hassua tässä jutussa on se-
kin, kun heitä on käsketty tut-
kia valelääkäreiden paperit jo 
ajat sitten, mutta ei ole tapah-
tunut  mitään, vaan iltapäivä-
lehdistön on pitänyt paljastaa 
valelääkärit.

Muutenkin Suomessa on 
nämä oikeidenkin lääkäreiden 
asiat vähän  harmaalla alueel-
la toimimista, on asiakkaiden 
värväämistä sairaaloista omille 
vastaanotoille, samoin on vi-
ranomaisten hyväksymät  ve-
ronkierrot,  kierrätettäessä ra-
hat omien yritysten kautta, 
jolloin saadaan juksattua ve-
rottajaa isolla kädellä.

Kyllä pitää kouluttaa am-
mattitaitoisista sairaanhoita-
jista lääkäreitä, jolloin ollaan 
oikealla tiellä.

Valviran ylijohtaja Marja-
Liisa Partanen siirtyy sivuun 
tehtävistään poliisitutkinnan 
ajaksi. Partanen kertoo ole-
vansa käytettävissä niin Jacob 
Södermanin johtaman selvi-
tystyöryhmän kuin poliisien-
kin tutkinnassa. 

Poliisi aloitti Valviran virka-
miesten kuulustelut valelääkä-
rijutussa viime viikolla. Poliisi 
tutkii, tekivätkö Valviran vir-
kamiehet virkarikoksen anta-
essaan kahdelle valelääkärille 
lääkärinoikeudet ja tutkiessaan 
heistä tehtyjä ilmiantoja. 

J  Virtanen 

Koko perhe on saanut oman päi-
vän juhlia. Vuodesta 2002 alkaen 
kalentereissamme on ollut mar-
raskuun 20. päivä nimetty lapsil-
le Lapsen oikeuksien päivä. Päi-
vän tarkoituksena on tuoda esiin 
lapsen oikeuksien sopimusta ja 
herättää keskustelua lasten hyvin-
vointiin liittyvistä asioista. Mik-
si päiväksi on valittu 20. mar-
raskuuta? Tuona päivänä 1989 
on YK:ssa hyväksytty sopimus 
lapsen oikeuksista. YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus (LOS) on 
kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia 
koskeva ihmisoikeussopimus. Se 
luettelee lapsille kuuluvat ihmis-
oikeudet ja asettaa valtioille en-
sisijaisen vastuun toteuttaa ne. 
LOS on UNICEFin työn perus-
ta ja voima. Kun lapsen oikeudet 
toteutuvat, lapset saavat kasvaa 
ja käydä koulua terveenä pelkää-
mättä väkivaltaa ja riistoa. Juuri 
nämä asiat ovat välttämätön edel-
lytys kehitykselle kaikkialla maa-
ilmassa.

Sopimuksessa on neljä yleistä 
periaatetta:
1. Syrjimättömyys 
2. Lapsen edun huomioiminen
3. Oikeus elämään ja kehittymiseen
4. Lapsen näkemysten kunnioit-
taminen
Sopimusta kehitetään edelleen 

ÄIDIT äitienpäivänä
ISÄT isänpäivänä
LAPSET lapsen 
oikeuksien päivänä

vastaamaan muuttuvan maail-
man haasteita ja siihen kuuluu 
kaksi myöhemmin lisättyä valin-
naista pöytäkirjaa:
1. Lasten osallistuminen aseelli-
siin konfl ikteihin
2. Lapsikauppa ja lasten hyväksi-
käyttö prostituutiossa ja porno-
grafi assa

Me suomalaiset olemme hy-
vässä asemassa omien lapsien 
kanssa. Heillä on oikeus (myös 
velvollisuus) käydä koulua. Kou-
lussa he saavat tasokkaan ope-
tuksen lisäksi ruokaa. Lapsilla 
on oikeus kouluterveydenhuol-
toon, mihin kuuluu oppilaan 
terveyden seuraaminen ja edistä-
minen, mukaan lukien suun ter-
veydenhuolto. Kouluterveyden-
huolto on maksutonta. 

Lapsilisä on Suomessa lap-
siperheille maksettava tulon-
siirron muoto. Se tuli Suomen 
lainsäädäntöön vuonna 1948 
pohjoismaisen mallin mukaan. 
Lapsilisien edeltäjänä valtion 
työntekijöiden perheille mak-
settiin lapsilisää jo 1920-luvulta 
lähtien, mutta vasta toisen maail-
mansodan jälkeen siitä tuli kaik-
kia kansalaisia koskeva etuus. 

Jokaisella lapsella on oikeus 
turvalliseen ja virikkeitä tarjo-
avaan kasvuympäristöön, tasapai-

noiseen ja monipuoliseen kehi-
tykseen sekä erityiseen suojeluun 
ja huolenpitoon. Mikäli kuiten-
kin käy niin, ettei lapsella ole 
mahdollisuus edellä mainittuun 
elämään, niin Suomen lain mu-
kaan on turvauduttava Lapsen 
huostaanottoon. Huostaanotto 
voi tapahtua, jos seuraavat ehdot 
täyttyvät.
1. Kodin olosuhteet tai lapsen 
oma käyttäytyminen uhkaavat 
vaarantaa vakavasti lapsen terve-

yttä tai kehitystä 
2. Avohuollon toimenpiteet ovat 
riittämättömiä tai eivät ole mah-
dollisia 
3. Huostaanoton arvioidaan ole-
van lapsen edun mukainen toi-
menpide 

Monet asiat ovat lakeihin ja 
sopimuksiin säädetty, kuiten-
kin tulee mieleen, että onko silti 
kaikki hyvin? ONKO?

HjP 

Painos: n. 20 000 kpl

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

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

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

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

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

Painopaikka:
Allatum Oy

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

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

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

Imestymispäivät 
ke 23.11.2011
ke 7.12.2011
ke 21.12.2011
ke 11.1.2012
ke 18.1. 2012
ke 1.2. 2012
ke 22.2. 2012

Kiukaisissa jakelu seuraavana vii-
konloppuna!

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

ke 14.3. 2012
ke 4.4. 2012
ke 25.4. 2012
ke 9.5. 2012
ke 30.5. 2012
ke 13.6. 2012
ke 4.7. 2012

Perinteinen Hyvä Joulumie-
li -keräys käynnistyi perjantaina 
21.11. ja kestää jouluun asti. Vii-
dennentoista kerran järjestettä-
vän keräyksen tuotto käytetään 
kokonaisuudessaan vähävaraisille 
lapsiperheille jaettaviin 70 euron 
suuruisiin ruokalahjakortteihin. 
Keräyksen tavoitteena on tänä 
vuonna 1 050 000 euroa.

Lahjakortit on tarkoitettu yk-
sinomaan ruokatarvikkeiden 
hankintaan. Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Punainen Risti 
valitsevat korttien saajat. Tyypil-
lisiä valintaperusteita ovat esi-
merkiksi yksinhuoltajuus, työt-
tömyys ja sairaus. 

Keräyksen järjestävät Man-
nerheimin lastensuojeluliitto ja 

Punainen Risti yhteistyössä Ylen 
Aamu-tv:n, Yle Radio Suomen, 
Radio Vegan ja Keskon kanssa. 
Keräys järjestetään tänä vuonna 
15. kerran. 

Hyvä Joulumieli -keräykseen 
voi osallistua:
Lahjoittamalla Hyvä Joulumieli 
-tilille: FI17 1596 3000 2020 20

Soittamalla keräysnumeroon 
0600 16555 (puhelun hinta on 
9,93 euroa + pvm).

Lähettämällä tekstiviestin 
HJM15 numeroon 16499. 
Viestin hinta on 15 euroa. 

Lähde: Yle

Hyvää joulumieltä 
-keräys on 
käynnistynyt

Nakkilalaiset Eero Rouhikko ja 
Suvi Viita vihittiin varsin erikoi-
sessa paikassa. He saivat toisensa 
Porin jäähallissa Ässät-Tappara 
-ottelun erätauolla. Parin vihki 
lyhyen kaavan mukaan eduskun-
nan toinen varapuhemies, rovas-
ti Anssi Joutsenlahti. Tämä oli 
ensimmäinen kerta kun ketään 
vihitään SM-liigaottelussa.

Sekä vaimo että mies ovat 
aktiivisia Ässät Fan Club ry 
Pataljoonan jäseniä ja siksi ha-
lusivat tällä erikoisella tavalla 
osoittaa tukeaan ja kannatus-
taan Ässille. 

Vihkimistä seurannut tuhat-
päinen yleisö hurrasi pariskun-
nalle, joka vihkimisen jälkeen jäi 
seuraamaan ottelua.

Naimisiin 
SM-liigaottelun 
erätauolla

Harjavallan kaupunginvaltuus-
to on päätymässä siihen, ettei 
tulo- tai kiinteistöveroa korote-
ta tulevana vuonna. Kaupungin 
talous on hyvällä mallilla, sillä 
velkaa ei ole ja tase on lähes 18 
miljoonaa euroa ylijäämäinen. 
Vaikka veroja ei koroteta, suun-

nitteilla on korotusta vesitak-
soihin.
Kaupunkiin on suunnitteilla 
yli 12 miljoonaa euroa maksa-
va liikunta- ja uimahalli, jon-
ka rahoittamiseksi ehdotetaan 
5 miljoonan euron määrärahaa 
vuodelle 2012.

Harjavallassa 
ei tarvetta 
korottaa veroja

Sataedun Satakunnan ammat-
tiopistossa Nakkilassa suorittaa 
tänä vuonna perustutkintoa 195 
opiskelijaa. On suunnitteilla, että 
vuonna 2013 opiskelun aloittaisi 
enää 100-120 opiskelijalle. Kou-
lutusta vähennetään portaittain 
3-4 vuoden aikana. Käsi- ja tai-
deteollisuusalan perustutkintoon 
johtava koulutus loppuu koko-
naan ja graafi sen suunnittelun 
osalta koulutus vähenee puoleen. 

Vähennykset eivät koske ku-
vallisen ilmaisun perustutkintoa 

valokuvauksen osaamisalalla, ei-
vätkä audiovisuaalisen viestinnän 
koulutusta, joka kuuluu maakun-
nan kärkihankkeisiin. Audiovisu-
aalisen koulutuksen ja Villilän 
studion välistä yhteistyötä paran-
netaan, sillä elokuvateollisuus on 
maakunnallisesti hyvin merkittä-
vä asia. 

Villilän opetustiloihin sijoite-
taan mahdollisesti jopa 100-120 
opiskelijaa. Asia on tarkoitus lyö-
dä lukkoon joulukuussa hallituk-
sen kokouksessa.

Koulutusta 
vähennetään 
Nakkilassa

Kiukaisten palvelut paranee, kun 
kirjaston tilat saadaan valmiiksi, 
remontti- ja muutostyöt ovat 

käynnissä parhaillaan. Uusiin ja 
isompiin tiloihin tulee mm. atk- 
ja lukutilat.

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

Meikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja Alusasupuoti
Avoinna: ti-pe 10-17, la 9-13

Maanantaina
Virpillä on vapaapäivä!

Trofé yöasutTrofé yöasut
saapuneet!saapuneet!

Trofé yöasutTrofé yöasut
saapuneet!saapuneet!

Proteesiliivi-ilta 23.11.
keskiviikkona 17-19
Satakunnan Syöpäsäätiön

naiset paikalla
opastamassa

proteesiasioissa. 

Kahvia ja kakkua tarjolla!

TervetuloaTervetuloa
toivottaatoivottaa

VirpiVirpi
Tervetuloa

toivottaa
VirpiAnita-proteesi-

liiveistä -20%

Hiirijärven Koulutie 71 
29200 HARJAVALTA 
Gsm. 040 535 0784 

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

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

Marko Niinivirta

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

TAPAHTUMIA

NAKKILA

Joulukadun avajaiset
25.11.2011 klo 18 Nakkilan tori. 
Jouluista ohjelmaa mm. joulu-
pukki vierailee.

Jouluisia yhteislauluja
27.11.2011 klo 15 Villilän kar-
tano. Lauletaan jouluisia yh-
teislauluja. Laulattajana Mart-
ti Henttonen ja säestäjänä Jussi 
Henttonen. 

Eino Grönin joulukonsertti
3.12.2011 klo 18 Nakkilan kirk-
ko. Konsertti Unicefi n tukemiseen 

Juhlatanssiaiset
5.12.2011 klo 19 Villilä Studiot. 
Itsenäisyyspäivän aaton tanssiai-
set soittaa Unelmavävyt. Myös 
Tyrväkköiden esitys.

HARJAVALTA

Joulukonsertti “nyt riemui-
ten tänne”
4.12.2011 klo 18 Harjaval-
lan kirkko. Harjavallan Työväen 
Mieskuoro. Konsertissa esiintyy 
myös kuoron lauluyhtye Kvartti. 
Kuoroa johtaa Martti Nissilä.

Kaupungin joulukonsertti
8.12.2011 klo 18.30 Harjavallan 
kirkko. Esiintymässä kansalais-
opiston ja seurakunnan musiikki-
ryhmät. Konsertin juontaa Mauri 
Paavilainen.

KOKEMÄKI

Kansalaisopiston kurssi: 
Joulukortit
25.11.klo 17 ja 26.11.2011 klo 
13 Tulkkilan koulu, punainen 
talo. Opettajana Elina Makko-
nen. Uniikkeja joulukortteja.

Perinteinen adventtikonsertti
27.11.2011 klo 18 Kokemäen 
kirkko. Järj. Huittisten musiikki-
opisto. Säestys: Andrea Kocsis.

Viulu-piano -ilta
29.11.2011 klo 19 Kokemäen 
vanhan Yhteiskoulun valtuusto-
Sali. Jussi Koljosen ja Hannu Ki-
velän oppilaiden konsertti, säes-
tys: Hannu Kivelä. Vapaa pääsy.

“Valokuvia” -näyttely
5.12.2011-30.12.2011 klo 23.59 
Kokemäen kaupunginkirjasto. 
Uusikaupunkilaisen Jukka Salo-
sen valokuvanäyttely.

Itsenäisyyspäiväjuhla
6.12.2011 klo 12 Koulukeskus. 
Kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen 
lukion ruokalassa. Juhlassa jae-
taan Pro Kokemäki -mitali sekä 
palkitaan kulttuuripalkinnon 
saaja. Vapaa pääsy.

Soihtukulkue
6.12.2011 klo 18 klo 18.40 Ko-
kemäki. Perinteinen soihtukul-
kue paloasemalta sankarihaudoil-
le. Tervetuloa lapset, nuoret ja 
aikuiset. Oma lyhty mukaan!

Juhlava Joulukonsertti
7.12.2011 klo 19 Kokemäen 
kirkko. Sekakuoro Tempori, ka-
marikuoro Sempre-Balanssi sekä 
lapsi- ja nuorisokuoro Katajan-
marjat. Johtaa Ognian Vassilev  ja 
Mira Vassilev. Tervetuloa joului-
seen ja tunnelmalliseen konsert-
tiin kuuntelemaan monipuolista 
kuoromusiikkia!

Erityisosaamisena katt o- ja ulkoverhoustyöt!
Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.

Hoidamme ammatti  taitoisesti  mm. 
katt oremonti t
katt omuutostyöt
ulkoverhousremonti t
ikkunoiden ja ovien uusimisen

Teemme myös
sisäremonti t, huoneistomuutokset, 
kylpyhuoneremonti t, keitti  öremonti t yms.
uudisrakennukset alusta loppuun

•
•
•
•

•

•

Rakennusliike Haapa-aho Ky
Poikkiti e 4, 29100 Luvia
Puhelin 044 093 5326

www. rakennushaapa-aho.fi 

Ota yhteyttä ja tilaa 

ilmainen arviointi 

asiantuntijoiltamme!

Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.

Ihoden Höyläämö Oy
Myymme sahattua, höylättyä

ja kyllästettyä puutavaraa
Vanha Turuntie 8, 27320 IHODE

Puh. (02) 823 6265, 0400 821 020, fax (02) 623 6355

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

ULVILA

Friitala-talon joulubasari
27.11.2011 klo 10 Friitala-talo, 
vanha nahkatehdas. Talon pu-
tiikit sonnustautuvat jouluun. 
Koko perheen tapahtuma.

Tanssitalo
29.11.2011 klo 19 Ulvilan 
Nuorisoseurantalo. Tervetuloa 
ottamaan ensimmäisiä paritans-
siaskeleita, kertaamaan, opet-
telemaan uusia variaatioita tai 
muuten vaan tanssimaan. 

Nallekurssi
4.12.2011 klo 12:00 - 16:00 
Perinnekahvila Savipakari, Lei-
neperin ruukki. Tule tekemään 
pehmoinen nalle itselle tai lah-
jaksi! Tarvikemaksu 20€, työvä-
lineet sis. hintaan. Ohjaajana ar-
tesaani Ulla-Riitta Niemenmaa.

Tonttunäyttely ja 
joulubuffet 
4.12.2011 Perinnekahvila Savi-
pakari Leineperin ruukin van-
hassa yhteisleipomossa avaa 
ovensa jouluun! Savipakarissa 
tonttunäyttely

Leineperin Joulutori
9.12.2011 Satakunnan joulu 
alkaa Leineperin Joulutorilta.

PORI

METSO suojelee metsäsi
20.9.2011-31.12.2011 Luon-
totalo Arkki, vaihtuvien näyt-
telyiden tila. Luontovaloku-

vaajat Hannu Siitonen, Benjam 
Pöntinen ja Bo-Göran Lillandt.  
Vapaaehtoisen metsiensuojelun 
edistämiseksi luotu näyttely.

Muinaiset rannat
23.9.2011-29.01.2012 Satakun-
nan Museo. Satakunnan ja Län-
si-Norlannin, asuinpaikkoja kivi-
kaudelta 1500-luvulle asti.

Liedeltä pöytään - 
suomalaiset design-
talousvalut
29.9.2011-22.1.2012 klo 17 Ro-
senlew-museo. 1950-1990 -luku-
jen design-talousvaluja. Suunnit-
telijoina mm.: Timo Sarpaneva, 
Antti Nurmesniemi, Heikki Or-
vola ja Nanny Still. Yhteistyössä 
Karkkilan ruukkimuseo Senkka.

MISTÄ VOIT SAADA JOULUN 
P A R H A A T LAHJAT
ALLE 0,50 € ! ? !

Rekisteröintitarjousten lisäksi annamme vain tämän lehden lukijoille 
minkä tahansa huutopaketin ostajalle

ILMAISEKSI 150% LISÄÄ HUUTOJA ostokoodilla: bestceller
N-Y-T-!   KANNATTAA REKISTERÖITYÄ JA POIMIA JOULUN PARHAAT 
JA HALVIMMAT LAHJAT ILMAN KAUPPAKESKUKSEN RUUHKIA!

TÄÄLTÄ:  www.lahjahuuto.fi 
500€ arvoinen HOLIDAY-CLUB -lahjakortti myytiin hintaan ....................0,39€
250€ arvoinen LG:N STEROSARJA I-POD telakalla myytiin  hintaan ....0,12€
230€ arvoinen  SONY KOTITEATTERI myytiin hintaan ..........................0,43€
180€ arvoinen OBH NORDICA HIEROMAISTUIN myytiin hintaan .........0,38€
150€ arvoinen NOKIA C5 –puhelin myytiin hintaan .................................0,15€
Keräilyharvinaisuus LUMILYHTY-MUUMIMUKI hintaan ......................0,62 €

Lahjahuuto.fi  on luotettava senttihuutokauppa ja se on toteutettu täysin 
suomalaisella työllä ja yritys on myös rekisteröity Suomeen.
Toivottavasti saamme tehdä kauppaa kanssanne, sillä 
lahjahuudon tärkein tavoite on tyytyväinen asiakas.
Lahjahuuto – Senttihuutokauppa, jossa voit 
ostaa edullisesti itselle ja lahjaksi!

www.lahjahuuto.fi  
NYT SIIS MEILTÄ OSTAMAAN SENTEILLÄ JOULULAHJOJA PUKINKONTTIIN!!!  
HALUTESSASI LÄHETÄMME LAHJAN SUORAAN SAAJALLE SINUN 
OMALLA TERVEHDYKSELLÄ, HELPPOA – EIKÖ TOTTA ?!

NopeaNopea

toimitus!
toimitus!

Ja PALJON, PALJON muita www.lahjahuuto.fi Ja PALJON, PALJON muita www.lahjahuuto.fi Ja PALJON, PALJON muita www.lahjahuuto.fi 

Pukki ja Puurojuhlat
Perjantaina 9.12. 
klo 18.00
Nakkilan Työväentalolla  

Tervetuloa!
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Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

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

P. 044-9688529 Nakkila

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Turrontie 5, 27400 Kiukainen

Puhelin 0400 793 816

LVI-Martti

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

HS Saneeraus & MaalausHS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila

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

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

Suomalaisentie 5, Nakkila 
p. 0400 914 733

Rakennussaneeraukset ja uudis-
rakentamiset ammattitaidolla.

RAKENNUS
TuovilaTuovila Oy

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
puh. 040 7530869

www.rakentajatoivonen.fi

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

Kuukausihinnat rakentajanpalstalla: 
1 palsta x30mm: 30€.1x20 mm:20€.
2x30 mm: 55€. Kaikkiin hintoihin+alv23%. 

VESI-, MAA- JA ILMALÄMPÖPUMPUT
KODINKONEHUOLTOA

Kartanontie 48, Pori
Puh. (02) 631 2300
www.sahkopalvelua.fi

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

Alkaen
4,92 €/m
(sis. alv).

UUTUUS!   NYHET!   UUTUUS!   NYHET!

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

EURAN RENGAS Mestarintie 3, KAUTTUA 

SOITA 02 865 1164

 

TALVIRENKAAT JA VANTEET
EDULLISESTI – kysy tarjous!

VARAA PAIKKASI NYT! Vuosisopimusasiakkaille kaksi kuukautta kaupanpäälle! Puh. 0500 597 259

Jartin Jurinat

Otsikoista poimittua

Naisjohtajien lasikatto mur-
tuu pikkuhiljaa
”Tarvii korjat katto noppeest, 
kyll miehet korjaa”

Uusin keksintö muotimaail-
massa: Vaatteita maidosta
”Peltilehmäki on keksitty, ja 
lehtipihv, miks ei milkpalttoo”

Kortiton nainen ajoi kilvettö-
mällä autolla puistossa
”tarviiko kortti ja kilpi oll, jos 
mettäs aja?”

Pukki tositoimissa murska-
voitossa
”Kaalimaan vartija on päässy 
hommii”

Oskar Osala kaatoi Moskovan 
Dynamon
”Oskar osaa, vois kaata vaik 
New Yorkin”

Puhuva pönttö pulisee kohta!
”Mahtaako ol paskahuus vai 
toilet” 

“Suomi muuttuu pohjamuti-
aan myöten”
”Kaik on mahdollist, ko Atee-
nas tuule”

Näin Amerikassa: Pizza on 
vihannes
” No Ameerikas kaik on mah-
rollist”

Pikkujoulukausi lisää valetak-
sien määrää
”Halpa kyyti, ko on valeasiakas-
ki kyyris”

Postilaatikko kulkee mukana 
kaukomaille
”Ei tarvi otta laink matkalaukku 
mukka” 

Vähäinenkin juominen lisää 
rintasyöpäriskiä
”Vesiki jättä pois, ja alka karp-
paama”

Pörssit odottavalla kannalla
”Mun pörssi on ain vaa tyhjä”

Kipulääkkeet tappavat suo-
malaisia
”Kannattas vaihta ruattalaiseks, 
nii selviis”

Yövieras petti laupiaan isännän
”Ei oll ensimmäine kerta, ko 
isäntä vierä”

Näin nainen napataan Na-
rinkkatorilla
”Enne vanha se oll muiluttamist”

Irlanti kiristää vyötään enti-
sestään
”Laihruttais oike kunnoll, lisä 
naskaleit sin”

Volvo ja Lada kisasivat
”Naapurit kilpasill, me tuo-
marein”

Tytär taisteli äidilleen hyvän 
hoitopaikan
”Olik oike miekkatanssi, voit-
tiks 6-2”

NAKKILANAKKILANAKKILANAKKILA

AUKIOLOAJAT:

Ma-To 6-21
Pe 6-21
La 8-21
Su 9-21

Pelipiste

Tule seuraamaansuoria 
TotoTV-lähetyksiä!

Time Out

Huoltamontie 1, 29250 Nakkila, puh. 537 7890

Paistamme pizzaa
joka päivä

klo 10.30-21 

”LASTEN MENU”
Prinssipizza

+ juoma

kahdella täytteellä

55€€
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Stormälön MökkikyläStormälön Mökkikylä
Varaus: 044 2941 760 tai jennyjoha@gmail.com
www.tapanijohansson.fi 

Täällä mieli lepääTäällä mieli lepää
vuodenajasta riippumatta!vuodenajasta riippumatta!

STRESSITÖN JOULULOMA
ITSELLESI JA LÄHEISILLESI!
Mökkejä vielä vapaana joulunpyhinä!

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

Loma- ja toimintakeskus Säkylän Pyhäjärven rannalla

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

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

Tulevia tapahtumia
Pe 25.11. klo 21-2 Focus & Sakke Kotilainen
Pe 9.12. klo 21-2 Aki Mäki
Pe 16.12. klo 21-2 Pekka Rinne ja Kuunsilta

Meiltä tilat ja ruokailutMeiltä tilat ja ruokailut
pikkujouluihinne!pikkujouluihinne!

Meiltä tilat ja ruokailut
pikkujouluihinne!

LOUNASBUFFET

Sunnuntaisin klo 12-16Lauantaisin karaoke!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14!
Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

Korjausompelut ja vetoketjujen 
vaihdot ammattitaidolla!

Biojätepusseja 
25 kpl/pakkaus

  4 pakkausta 10 € 
10 pakkausta 20 €

2,80€

Tarjous!

suositut

terveys-tyrni

-tuotteet!

Havupuu-uutejuoma
Vuoden 2010 luontaistuote!

Nyt saatavana meiltä!

Joulukankaat
saapuneet!

Useita kuoseja!

Miljoonia vielä 
jaossa kunnille

Tervetuloa
perjantaina 25.11.

kahville joulukadun avajaisten 
lomassa tutustumaan tuotetar-
jouksiin ja osallistumaan arvon-
taan! Arvonnassa lahjakortteja 

sekä tuotepalkintoja.

Lämpimästi tervetuloa 
terveisin Katri ja Meri

Yllätä, hemmottele ja ilahduta lähimmäistäsi

upeilla Wella-joululahjoilla!

HIUSHUONEHIUSHUONE
HIGHLIGHTHIGHLIGHT
HIUSHUONE
HIGHLIGHT
Kauppatie 2, Nakkila
Puh. (02) 5372 999

Wella
Professionals 
500ml hiuskiinne 
tai muotovaahto
300ml hinnalla!

Color Touch 
kestosävytteet 
kotivärjäykseen

9,90€ 
(norm.14.50€)

Mitä antaisit lahjaksi Hänelle jolla on jo kaikkea? 
Joulun ylellisimmät joululahjapakkaukset ja houkuttele-
vimmat tarjoukset löydät nyt meiltä!

Kahden Wella Professionals Care 
-tuotteen ostajalle 
Color Fresh, hellävarainen 
värin virkistys kaupan päälle 
arvo 13,40€

System Professional 
joulutarjous:
ota 3 maksa 2

niä prosentteja, jolloin nykyinen 
kuntarakenne muuttuu kestä-
mättömäksi monessa kunnassa. 
Velanotolla ei voida pitkään hoi-
taa kuntien toimintaa. Pian hy-
vänkin kunnan talous voi pettää 
Jokilaaksossa. 

Nakkilalaiset ovat nyt paljon 
vartioina tullako mukaan Keski-
Satakunnan kuntaan vai liittyä-
kö Suur-Porin osaksi. Nakkilan 
siirto hajottaisi jo Kansanter-
veysyhtymän toimintapohjan, 
joten muillakin kunnilla on pal-
jon pohdittavaa. 

Tommi Anttila

maaseutuyrittäjä
Kokemäen kaupunginvaltuutettu

Nopeimmat vapaaehtoises-
ti Kokemäenjokilaaksossakin 
yhteen liittyvät kunnat saavat 
vielä porkkanarahoja liitosten 
sinetiksi, mutta vuoden 2013 
jälkeen kunnat voivat vain 
uneksia näistä rakennemuutos-
miljoonista. Jos liitosneuvotte-
lut hoidetaan vuonna 2012 niin 
porkkanarahoihin päästään vie-
lä käsiksi.

Eura ja Huittinen ovat saa-
neet Kiukaisten ja Vampulan 
liitosten myötä valtiovallalta 
tätä rakennemuutosrahaa. Saa-
ko sitä vielä joku muu kunta 
Satakunnassa?

Kokemäellä tehtiin kunnan-
valtuustoaloite vapaaehtoisen 
kuntaliitoksen selvittämiseksi 
Keski-Satakunnan terveyden-
huollonkuntayhtymän kuntien 
Euran, Eurajoen, Harjavallan, 

Kokemäen ja Nakkilan kesken. 
Pian tämä kuntaliitto päättää 

lähes 60 prosentista kuntien asi-
oista, nyt jo 40 prosentista kun 
terveydenhoito on siirretty kun-
taliitolle ja asteittain siirtyy sosi-
aalitoimi. 

On luonnollista selvittää 
löytyykö kuntien kesken ha-
lukkuutta muodostaa alueesta 
elinvoimainen kunta Keski-Sa-
takuntaan. Kunnanvaltuustoil-
la ja -hallituksilla on entistä 
vähemmän päätettävää. Valta 
keskittyy pois kuntavaaleissa 
valituilta valtuustoilta. Vain 
siirtämällä terveydenhuollon 
tehtävät peruskunnalle voidaan 
päätöksenteon tasapaino pa-
lauttaa.

Kunnissa heikkenee huolto-
suhde eli lasten ja vanhusten 
osuus väestöstä kasvaa kymme-

Kansanedustajat
Anssi Joutsenlahti 
ja Ari Jalonen

Eräpirtillä
4.12.2011 Klo 18
Papintie 271, Nakkila

Tervetuloa kuulemaan 
Kansanedustajia!
Tilaisuuden lopussa perustetaan 
Perussuomalaisten osasto Nakkilaan.

Joutsenlahti            Jalonen
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Marraskuun levy:

Topi Sorsakoski 
Tummansininen sävel

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

EMI Music Finland, 2011

Cd
1. Tuopin jäljet
2. Tummansininen sävel
3. Viimeiseen korttiin
4. Sateinen ilta
5. Paras päivä (Perfect Day, Lou Reed)
6. Jos jätät minut
7. Levoton mieli (Candle of Life, Moody Blues)
8. Voi yksi päivä olla sata vuotta
9. Broken Promise Land

Dvd 
38 minuutin dokumentti levyn teosta.

Jo aikoinaan Agentsia tuottanut 
Pedro Hietanen on tehnyt to-
della komeaa työtä. Kappaleet 
soivat komeasti ja kuulostavat 
ajattomilta. Tallinn Sinfonietta 
vastaa levyn orkesteriosuuksis-
ta. Levyn kappaleet kuulosta-
vat hyvin kohtalokkailta ja ehkä 
juuri Topin poismenon vuoksi 
tämä tunnelma vain korostuu 
kuuntelijalle.

Topi Kärjen ja Reino Helis-
maan kynästä peräisin oleva su-
rumielinen ja kansanlauluno-
mainen Tuopin jäljet aloittaa 
levyn komeasti ison orkesterin 
viulujen ja puhaltimien soides-
sa taustalla. Tunnelma on kuin 
vanhoissa suomifi lmeissä. Tum-
mansininen sävel (Blue melo-
die) jatkaa albumia keinuvissa 
bossanova tunnelmissa ja sovel-
tuu mainiosti myös tanssipar-
ketille. Country vaikutteinen 
Vexi Salmen sanoittama ja Jonne 
Aaronin säveltämä Viimeiseen 
korttiin on kuin suoraan Suomi-
iskelmän kultaisesta käsikirjasta.

Levyn oudompaa materiaa-
lia edustaa Lou Reed coveroin-
ti Paras päivä, joka nostaa aina 
toivon pilkahduksen tähän vä-
lillä harmaaseen elämään. Juk-
ka Perkon saksofoni kappaleen 
loppuosassa on todella upeaa 
kuultavaa. Iskelmällinen Levo-

ton mieli on myös yksi levyn 
vahvoista lenkeistä. Topin ääni 
ei ole aivan entisensä, mutta yl-
lättävän vahva kuitenkin, otta-
en huomioon, että hän oli levy-
tysvaiheessa jo vakavasti sairas.

Klassinen Jos jätät minut on 
upea kappale ja sopii joukkoon. 
Mutta kuulostaa hieman tur-
han tutulta muuten raikkaassa 
seurassa. Levyn päättävä Bro-
ken Promise Land kappaleella 
ei enää kuulla Topia vaan so-
listiosuuksista vastaa vanha yh-
teistyökumppani Agentsin ki-
taristi Esa Pulliainen. Kaunis 
melodia ja tunnistettava upea 
kitarasoundi jättää toivorik-
kaan tunnelman. Mukana seu-
raa myös 38 minuuttinen dvd 
dokumentti levynteosta ja sen 
vaiheista.

Topi on nyt poissa, mutta 
musiikki elää. Viimeiseksi le-
vyksi jäänyt Tummansininen 
sävel voidaan aivan huoletta 
nostaa 80-luvun klassikoiden 
seuraan. Hatunnosto ja kun-
nioitus upealle artistille. Herää 
kysymys kuka nyt jatkaa Topin 
viittoittamaa tietä Olavi Virran 
jalan jäljillä? Neljä pistettä le-
vylle, täydet viisi elämäntyölle.

4/5 pistettä.
Jani Virtanen

Sinivalkoinen ääni, Suomi-iskelmän legenda on poissa. 
Topi Sorsakoski jättää meille jäähyväiset upella postuu-
misti julkaistulla Tummansininen sävel levyllään. 

Topi on poissa, 
musiikki elää

Nakkilan (Nacka, Nackeböle, Nackala, 
Nackeby) kunta 150-vuotta!
Kiinnostaako Sinua tietää:

Kuka oli Leistilän vankisiirtolan kuuluisin vanki ja miksi hän 
joutui vankilaan?

Miksi Nakkila on Nakkila, eikä esim. Nackeböle?

Kulkivatko fransiskaanimunkit Hormistossa?

Mikä nakkilalainen fi rma aloitti ensimmäisenä Euroopassa 
100% polypropyleenikuidun valmistamisen?

Kaikkeen löytyy vastaus Nakkilan Lions Club ry:n juuri ilmesty-
neestä kirjasta ”NAKKILA, tarinoita Nakkilan kirkon vaiheilta”

Kirjassa on144 sivua ja yli 200 valokuvaa eri aikakausilta ja sitä  
myyvät Lions Club Nakkilan jäsenet ja K-Market Onnipekka.

Postilaatikot pystyyn
TALVI TULEE!
Vielä ehtii suoristaa pos-
tilaatikot ennen lumia. 

Postinjakajat
kiittävät jo etukäteen!
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Varaa juhlasi meiltä!
Tervetuloa tutustumaan

tiloihimme lounaan merkeissä.
Peltotie 39, 28400 Ulvila

Puh. 040 8407071   www.kokkikaksikko.fi 

Perinnematot
(Mattolaituri)

 Perinnematt okutomo  matt opesula
 Yksilölliset matot lahjaksi hääparille, syn-

tymäpäiväsankarille ym.  Myös matonkudemyynti

Jokilevonkatu 1, 32700 Huittinen
050 431 7483, taina.rosvall@hotmail.com

www.perinnematot.fi 

Glögitarjoilu 
joulukuun ajan! 

PARTURI-KAMPAAMO
RAKENNEKYNSIÄ
PARAFIINIHOITOJA
INTIALAISTA PÄÄHIERONTAA
MEIKKAUSTA
RIPSIEN JA KULMIEN KÄSITTELYÄ
RIPSIPIDENNYKSIÄ
HIUSTEN PIDENNYKSIÄ

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

PALVELUT:

TERHI ja MAIKKU paneliantie 23, 27430 panelia
045 120 5395 ♥ www.kauneuskulma.net

Non-Stop Parturi
HIUSTUOTEMYYMÄLÄ

www. p-kkirsihannele.comUlvilan Toimipiste
Ulvilan Toimipiste
P-K Kirsi Hannele
Palokuja 68 28400 Ulvila
Puh. 044 255 5196

Porin Toimipiste
P-K Kirsi Hannele
Peräsimentie 3 28190 Pori
Puh. 044 765 5196

Non-Stop Parturi & 
Hiustuotemyymälä
Tehtaantie 28400 Ulvila
Puh. 044 505 5196

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

Joululounas 17 €/hlö
Su 4.12. klo 12-16
To 15.12. klo 11-15
Pe 16.12. klo 11-15
Su 18.12. klo 12-16

Ma 19.12.-To 22.12. klo 11-15

Jenna Bågeberg & Tommi Soidinmäki 

Oi, juhla juhlien Joulukonsertti
Su 11.12 klo 18.00

Liput 25 €/hlö (sis. väliaikakahvitus)
Lippuja myy ravintola ja Harjavallan kirjakauppa

Torin laidalla, Yrjönkatu 10C, Pori, puh. (02) 641 1122
Avoinna arkisin klo 10-18, la klo 10-15, su klo 12-16 
vitriini@askarteluliike.fi      www. askarteluliike.fi 

Kokemäki, liikekeskus
Puhelin 050 5599 759

ma-to 10-17, pe 10-17.30 ja la 10-13ma-to 10-17, pe 10-17.30 ja la 10-13ma-to 10-17, pe 10-17.30 ja la 10-13

Joulun taikaa ja tuoksuja
Varaukset: Kirsti Mäkinen, puh. 050 591 8927

Marski, 2009
Kullaa, Joutsijärvi

Tuuruhovi, 2004
Kullaa, Tuurujärvi

Rauhaa ja
luonto-

elämyksiä
mökkilomalla!

Akselintie 1, Nakkila
Puh. 050 523 9328
www.jadecenter.fi 

Muista myös lemmikkiä jouluna!
Meiltä tarvikkeet ja ruuat laidasta laitaan!

Siivoussieppari
Yritys-, viikko-, sesonki- ja kuolinpesä-
siivoukset, ikkunanpesut yms.
Ammattimaista siivouspalvelua

Tarja Vuori, Kokemäki
Soita ja kysy lisää

Puh. 040 717 2164

Muista

kotitalou
svähenny

s

60%

Hemmottele itseäsi, 
varaa siivousapua!varaa siivousapua!
Kotityöpalvelu Pirjo Asikainen
Kivimaantie, Nakkila, puh. 0500 125 897

Järjestämme pieniin ja 
suuriin juhliin ruokapalvelua 
Räätälöimme yksilöllisen ruokapöydän häihin, 
syntymäpäiville, lakkiaisiin, ristiäisiin, pikkujou-
luihin ym.

Juhlaruokapalvelu Eija-Irmeli 
050 593 2600, Härmäntie 2, 28430 Pori
jokinen.eija@suomi24.fi 
www.eijairmeli.com

VaraaVaraa

jouluruuat
jouluruuat

ajoissa!
ajoissa!

PESULA MATTOPYSÄKKI
Puh. (02) 539 0755, 050 528 0603

JOULUKSI koti siistiksi!
PESULAPALVELUT

- matot - vuodevaatteet
ym. ym.

EDULLINEN KULJETUSPALVELU
nouto ja palautus

Ulvila - Pori - Kullaa - Noormarkku

RAVINTOLA MUSTAVARIS

Kauppatie 1
29250 Nakkila
040 741 4691

Anna persoonallinen joululahja!
  hunajaa  mehiläisvahakynttilöitä

  pölytyspalvelu  mehiläisparvien kiinniotto
 mehiläis- /hunaja-aiheiset luennot

yhdistyksille, kouluille ym.

T:MI JUSSI SALO, p. 040 777 4467
Vähäsuontie 6, 29100 Luvia, 

Myynnissä myös Sale-myymälöissä ja K-marketeissa!

Kampaukset arkeen ja juhlaan
Marraskuun ajan rakennekynnet -10%

Muista myös joulun lahjakortit!
Kartanon Hiushuone, Härmäntie 2, 28430 Pori 

Puh. 044 218 0048, www.kartanonhh.com

SARIN LOUNASKAHVILA
JA PITOPALVELU

SARIN LOUNASKAHVILA
JA PITOPALVELU

Pirkankatu 6, Harjavalta

Tiedustelut: p. (02) 674 3800, 0500 885 724/Sari Korte
sarinlounaskahvila@gmail.com

Tilaa herkulliset jouluruuat 16.12. mennessä!

OSTOSMATKA RAISIOONOSTOSMATKA RAISIOON
IKEAAN JA MYLLYYNIKEAAN JA MYLLYYN
3.12.2011,  20,-/hlö3.12.2011,  20,-/hlö

 www.valtaliikenne.comwww.valtaliikenne.com
Hannu 02-5336220
Riitta-Liisa 02-6741447  www.valtaliikenne.com

Vieressä myös

Vieressä myös

Bauhaus ja
Bauhaus ja

Biltema!
Biltema!

Hannelella marraskuussa:
Kestopigmentointi

280 € /osio

Ninalla vuoden loppuun:
HOT STONE  47 €
Jalkahoidot  21-40 € 

Helppoa ja nopeaa:
Meiltä lahjakortit

hemmotteluun!
Liikekeskus, Harjavalta 0400 976 478, (02) 674 1507
www.sininenunelma.fi , ma-pe 9-17, la sopimuksen mukaan 

DIPLOMIKELLOSEPPÄ

ISOLINNANKATU 7 PORI PUH. 050 575 7468

PUKINKONTTIIN

KULTAISET JA HOPEISET KORVA- JA KAULAKORUT

KELLOT SEKÄ MUUT LAHJATAVARAT

Kankaanpää
• Jämintie 14 • ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14
Parkano
• Humalankatu 3 • ma-to 9-18, pe 9-19, la 9-15

Kanniston kotieläintila
- Mielenkiintoinen kohde Varsinais-Suomessa
- Oivallinen perheloma- ja leirikoulupaikka
- Kotimaan matka on edullinen ekoteko 
- Kannistossa tarjotaan maistuvaa lähiruokaa
Kannistontie 172, 32440 Alastaro
Puh. (02) 764 1162, 040 716 3945
www.kannistontila.fi

PORIN KUTOMAKONE KY
LAMA-VASTAISKU
BERNINA OMPELUKONEITA

pieni erä esittelykoneita HALVALLA

OVH:t -30-50%
Liisankatu 8, 28100 Pori • 0400 592000

tarmo_hietanen@kutomakone.inet.fi 

renkaat/rengastyöt
huollot
pesut ja vahaukset

•
•
•

Bestseller-lehden Joululahjakorttikilpailu!
Arvomme kaikkien vastanneiden kesken 
2 kpl 50 euron lahjakortteja käytettäväksi 
jossakin tällä sivulla 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 050 570 3399 tai sähköpostilla osoitteeseen bsmyynti@gmail.com.

Nimi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

Liike johon haluan lahjakortin: _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Vastausaikaa on marraskuun loppuun asti. Voittajalle ilmoitamme henkilökohtaisesti. 

VOITA 

LAHJAKORTTI

JOHONKIN

TÄMÄN SIVUN

LIIKKEISTÄ! 

 Kaikkien vastanneiden kesken
arvotaan lisäksi tuore n. 8 kg:n

Juhlakinkku potkalla
RRAAAAARAAA

50€
JOULU-

RAHAA! 
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Nakkilan Kunta 150 vuotta - Juhlavastaanotto oli perjantaina 18.11.2011 Nakkilan kunnantalolla. Nakkilan kuntaa 
kävi onnittelemassa noin 30 yhteistyötahoa, joukossa mm. kaikki naapurikunnat ja kaupungit sekä yrittäjäjärjestöt ja 
paikallispankki.

Nakkilan kunnan 150-vuotis-
juhla vietettiin Villilä-Studioil-
la.  Tilaisuuden alussa Nakkilan 
Kunnanvaltuusto piti juhlako-
kouksen, missä päätettiin mm. 
aloittaa kunnan 150-vuotishis-
toriikin tekeminen, sekä uuden 
päiväkodin rakentaminen van-
han yhteyteen, jolloin lapset saa-
daan kaikki saman katon alle.

Kunnanjohtaja Kalevi Viren 
piti tervehdyspuheen. Pienen 
historiikin jälkeen hän palasi 
lähivuosikymmenille, maini-
ten muun muassa, että Villilän 
Kartanon osto yli 40 vuotta ta-
kaisin on vaikuttanut kunnan 
kehittymiseen voimakkaasti ja 
tehnyt mahdolliseksi keskustan 
rakentamisen tähän mittakaa-
vaan. 

Virkkunen tunsi historiaa
Ministeri Henna Virkkunen kun-
nioitti juhlaa läsnäolollaan. Juhla-
puheessaan hän asiantuntemuksel-
la kertoi Nakkilan ja Satakunnan 
historiaa. Hän otti kantaa kunta-
työntekijöiden eläkkeelle siirty-
misen kovaan vauhtiin ja mainitsi 
kuntien yhdistymiset sanoen, että 
ensi vuoden alussa tulee esityksiä 
kuntiin päin Helsingistä käsin. 

Nakkilan Napakat esittivät 
hauskan kunnan historiikin, jossa 
mentiin nopeasti puolitoista vuo-
sisataa. Käytiin lävitse Nakkilalai-
sen Keinutuolin alkuhistoriikkia, 
Villilän kartano, J W Suomisen 
tehtaan perustamisjuttuja, nai-
makauppoja yli 110 vuoden ta-
kaa ja rautatien rakentamista. 
Monet kunnan kylät vilahtivat 

tapahtumissa. Oli muun muassa 
Lammaista ja Arantilaa. Piipah-
dettiin Rantalavalla tanssien mer-
keissä. Esityksen hyvästä ohjauk-
sesta vastasi Paul Salonen.

Huittisten musiikkiopiston 
opiskelijatyttöjen esityksen li-
säksi Nakkilan Puhallinsoittajat 
hoitivat hyvin kulttuuriantia.

Tilaisuudessa muistettiin pit-
kään palvelleita luottamushenki-
löitä, sekä kunnan työntekijöitä 
yli sadalla mitalilla.

Tilaisuuden juontohommat 
hoiti Timo Koivusalo vakaalla 
ammattitaidolla, hyvillä vitseillä 
höystettynä. Ohjelman ja pienen 
napostelutarjoilun jälkeen ilta 
jatkui tanssien merkeissä. 

J Virtanen

Juhlavuoden kunniaksi
kirja ja muki

Onnea 
Nakkila Kultaisen merkin 40 vuoden 

palvelusta saaneet yhteisku-
vassa.

Nakkilan Napakat esittivät 
hauskan ja vauhdikkaan kunta-
historiikin.

Ministeri Henna Virkkunen käsitteli juhlapuheessaan asiantuntemuksella 
mm. Nakkilan ja Satakunnan historiaa.

Lions Club Nakkila on kustan-
tanut liittyy Nakkilan kunnan 
ja Nakkilan seurakunnan 150-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
sekä Nakkila-aiheisen mukin 
että kirjan, johon on kerätty 
tarinoita Nakkilasta. 

Nakkila-mukia rajoitettu erä
Lions Club Nakkila järjesti 
suunnittelukilpailun mukin 
kuvituksesta suunnittelukil-
pailun, jonka voitti SataEdun 
opiskelija Jani Jokinen. Mu-
kin keskellä on hänen suun-
nittelemansa maakunnan 
värejä, sinistä ja keltaista, mu-
kaileva logo. Kollaasimaisen 
mustavalkoisen taustan on 
piirtänyt kuvataiteen lehtori 

Juha Kopoi. Hän on kerän-
nyt taustakuvaan aiheita, jois-
ta Nakkila on tunnettu, kuten 
kirkontorni, mustavaris, Vil-
lilä, tuulimylly, J.W. Suomi-
nen, vesitorni, nahkiaispyydys 
ja keinutuoli. Nakkila-aihei-
sia Teema-mukeja on teetet-
ty Arabian tehtaalla vain 400 
kappaleen erä.

Nakkilalaista 
kotiseututietoutta
Tarinoita Nakkilan kirkon vai-
heilta -kirjaa ei ole tarkoitettu 
kuvaamaan tyhjentävästi nak-
kilalaista elämää. Vaikka kir-
jassa esitettävät tarinat ovat 
pohjaltaan todenperäisiä ja 
osittain aivan vankkaa histo-

riatietoakin, tarinoissa on mu-
kana myös muistitietoa, jonka 
jokainen muistaja on kerto-
nut omalla tavallaan. Tekstissä 
on tarkoituksellisesti vältetty 
henkilönimiä, ellei se ole ollut 
asian luonteesta johtuen vält-
tämätöntä. Valokuvatekstit on 
myös tarkoituksellisesti jätet-
ty viitteellisiksi, sillä haluttiin 
välttyä virheellisten nimien 
käyttämiseltä.

Lions Club Nakkila toivoo 
kirjan täydentävän paitsi nak-
kilalaisten kotiseututietoutta 
myös heidän kirjahyllyjään.

Kirjan myynnistä mahdol-
lisesti saatavat tulot käytetään 
erilaisiin hyväntekeväisyystar-
koituksiin Nakkilassa.

Sekä mukeja että kirjoja myyvät Lions Club Nakkilan 
jäsenet ja Kaffeli K-Market Onnipekassa.

kävele päivittäin
kävely mäntymetsässä auttaa masentunutta
käytä aina portaita hissin sijasta
vaihda auto- ja bussimatkat kävelyyn ja pyöräi-
lyyn - käytä säästyneet matkakulut lomamat-
kaan
venyttele kehosi vetreäksi päivittäin
laita herätyskello soimaan 30 minuuttia aikai-
semmin ja käy lenkillä ennen aamupuuroa
mene pilkille netissä istumisen sijaan - pilkki-
minen rauhoittaa mielen ja voit onnistua nar-
raamaan ahvenia
käy kuntosalilla tai tee vatsaliikkeet ennen aa-
musuihkua
jää bussista yhtä pysäkkiä ennen kotipysäkkiäsi 
ja kävele perille

•
•
•
•

•
•

•

•

•

Harrasta yhdessä

harrasta seurassa - 
se vähentää mielenterveys-
ongelmien syntyä 
käy avannossa - väsymys 
katoaa eikä särkylääkkeitä 
tarvita
osallistu astanga-joogaan
mene tanssikurssille, 
tapaat uusia ihmisiä ja
opit tanssimaan

•

•

•
•

Liikuntaa keholle ja mielelle
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PYÖRÄLIIKE
VIREN KY

Yli 70 vuotta
Yli 70 vuotta

PYÖRÄKAUPPAA

NAKKILASSA!

Ma-pe 8.30-17, la9-13                 Nakkila, puh. 537 3517  

HUOLTO
VARAOSAT

Akselintie 1, Nakkila
Puh. 050 523 9328
www.jadecenter.fi 

Muista myös lemmikkiä jouluna!
Meiltä tarvikkeet ja ruuat laidasta laitaan!

Henna Rantamäki - Pia Suomi - Katri TuominenHenna Rantamäki - Pia Suomi - Katri Tuominen
Parturi-kampaamo Katri Johanna
Porintie 6, Nakkila, p. (02) 537 4363

AvoinnaAvoinna  
MA-PE 9-17, LA 9-14
Sekä iltaisin ja aamuvarhain
sopimuksen mukaan

Lahja- ja sisustustavaroita, ihania käsin tehtyjä kortteja.
Sukkia ja lapasia kaiken kokoisia! ym. mukavaa.

Poikkea näppärille ostoksille ti-pe 10-18, la-su 10-15, ma suljettu
Kauppatie 3, Nakkila. Puh.044 999 0231 (myös pöytävaraukset).

Joulupuoti
Joulupuoti

avattu!avattu!Joulupuoti

avattu!

H
i
u
s
h
u
o
n
e

Katri Kähkönen - Meri Mäkelä
Kauppatie 2, Nakkila
puh. 5372 999
Ma-la sopimuksen mukaan

Puh. 537 2225
Koti 537 2553

Avoinna:
ti-pe 9-17
la 8-13
ma sulj.

Kauppatie 5, Nakkila
(02) 5372 696, 050 5857 614

Kauppatie 5, 29250 Nakkila
Avoinna ma-la 8-22, su 10-22

NAKKILAN APTEEKKI
Avoinna: ma-pe 8.30-18, la 9-14

Kauppatie 1, 29250 NAKKILA
p. 02-5319320

nakkilan.apteekki@apteekit.net 
www.nakkilanapteekki.fi  

Palveleva apteekki…lähelläsi…”siin Nakkila kirko vaiheill”

Joululahjavinkki:
Silkkinen, rentouttava, energisoiva

Body Silk -hieronta 50€
Hoitola  Energiapiste.
Wanha pankki, Kauppatie 2, Nakkila
Kaisa Raitanen, lähihoitaja, vyöhyketerapeutti
040 911 2206, raitanen.kaisa@suomi24.fi 

JOULUKORTITJOULUKORTIT 

alk.alk.  2,502,50 / 10 kpl:n nippu / 10 kpl:n nippu
NAKKILAN KIRJAKAUPPANAKKILAN KIRJAKAUPPA

JOULUKORTIT 

alk. 2,50 / 10 kpl:n nippu
NAKKILAN KIRJAKAUPPA

RAVINTOLA MUSTAVARIS

Kauppatie 1
29250 Nakkila
040 741 4691

Nakkilassa 28 vuotta yrittäji-
nä toimineen Aallon perheen 
Nakkilan Kirjakauppa palkittiin 
Nakkilan Yrittäjien vuotuisella 
yrittäjä palkinnolla.

Alussa Raija ja Erkki Aallon 
yhdessä vetämä yritys on saanut 
jatkajan omasta perhepiiristä, 
sillä nykyisin yritystä vetää Raija 
Aallon (oik.)  lisäksi tytär Tuija 
miehensä Jukka Loulan kanssa.

Nakkilan 
Kirjakauppa
vuoden 2011 
yrittäjä

�����������	�	

���������
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Lämmin syksy on järjestänyt 
monelle kasville melkoisia yllä-
tyksiä. Monet kukkivat kasvit 
ovat kukkineet hyvin myöhäi-
seen syksyyn asti. Ovatko ne ol-
leet myöhäisiä kukintoja vai ai-
kaisia? Siinä onkin pohtimista. 

Tänä vuonna kasvukausi 
on ollut hämmentävän pitkä. 
Suomessa kasvukausi määritel-
lään alkaneeksi silloin, kun lu-
mipeite on kadonnut aukeilta 
paikoilta, vuorokauden keski-
lämpötila on vähintään viitenä 
päivänä peräkkäin yli +5 °C ja 
paikallinen tehoisa lämpösum-
ma ylittää 20 vuorokausiastet-

Marraskuussa 2011
mustikat kukkii

ta sitä seuraavan viiden päivän 
aikana. Vastaavasti kasvukausi 
määritetään päättyneeksi, kun 
vuorokausien keskilämpötila on 
alle +5 °C viidestä kymmeneen 
päivää peräkkäin. Myös syksyn 
kovat yöpakkaset (jolloin läm-
pötila on ollut alle -10 °C mon-
ta yötä peräkkäin) tai lumipeite 
saattavat katkaista kasvukau-
den. Näin tapahtuu toisinaan 
eri puolilla Suomea. 

Kuvassa on mustikanvarpu-
ja, jossa on kukkia, raakileita ja 
kypsiä marjoja. 

HjP

Khon Kaenin 
Keltainen paitameri

Julkaisemme myös seuraavissa 
lehdissä ”Unskin” värikkäitä 
kokemuksia.

Thaimaan reissu tammikuussa 
2006 on yksi parhaista. Tuskin 
perussyy on se, että olin mat-
kassa yksin, vaikka siitä ei kyllä 
haittaakaan ollut. Matkoillani 
minulla on ollut onni saada aina 
mukavaa porukkaa mukaan, sii-
tä ei ole suinkaan kysymys. 

Lensin ensin Bangkokiin Tuk-
holman kautta, odottaen jatko-
lentoa Khon Kaeniin 7 tuntia. 
Maratonkaupunki Khon Kaen 
on 220000 asukkaan pikkukau-
punki Koillis-Thaimaassa, mistä 
ei ole järin pitkä matka Laosiin. 

Asuin tapojeni vastaisesti vii-
den tähden hotellissa, sillä hinta 
28 euroa ei rasittanut budjettia 
kohtuuttomasti. Seutu oli mie-
lenkiintoista ja täysin ”turisti-
vapaata” vyöhykettä. Muutama 
kiinalainen liikemies ja marato-

nin aikaan eliittitason juoksija, 
olivat lähes ainoat asiakkaat isos-
sa hotellissa. Useimmiten yksin 
uiskentelin viidennen kerroksen 
uima-altaalla. Paikalliset eivät 
juuri varpaitaan veteen laita ja 
ovat tuskin uimataitoisiakaan.

Maraton oli todella hyvin jär-
jestetty ja puolikkaan ja täyden 
matkan juoksijoita oli yhteen-
sä 3700. Erikoisuus oli se, että 
neljän kilometrin FunRuniin 
osallistui uskomattomat 40000 
hölkkääjää ja kävelijää, joiden 
yhtenäinen keltainen paitameri 
oli hienoa nähtävää. Oma juok-
suni sujui kohtuullisen muka-
vasti 3.41 aikaan, lämmön nous-
tessa loppumatkasta lähelle +30 
astetta. Hotellissani tapasin thai-
maalaisen kisan voittajan kave-
reineen, mutta kielimuuri esti 

lähemmän tutustumisen. Pari 
kertaa juttelin kuitenkin muuta-
man sanan naisten sarjan selke-
än ykkösen kanssa. Tämä Wio-
letta Uryga niminen puolatar 
kertoi kiertävänsä ammatikseen 
lähinnä Aasian kisoja ja oli hil-
jan juuri voittanut Mumbain 
maratonin Intiassa. Täältä hän 
nappasi tuliaisina 5000 dollaria 
2.51 voittoajalla, kun Mumbais-
ta oli ollut saaliina peräti 20000 
dollaria.

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä

Unskin SadasUnskin Sadas
Maraton juostiinMaraton juostiin
Kiikassa 2.4.2011Kiikassa 2.4.2011

Mainosjakelua
Harjavallan ja Nakkilan 

talouksiin 
6600 kpl kaksi 
kertaa viikossa

 Kokemäen, Kiukaisten
ja Panelian talouksiin

3800 kpl kaksi 
kertaa kuussa

Ulvilan talouksiin
5400 kpl kaksi 
kertaa viikossa

Kullaan talouksiin
500 kpl tarvittaessa

Jakelua myös
Porin, Luvian ja 

Noormarkun alueilla

Erittäin edullisesti!

Vuonna 2011 jaoimme

2.000.000
suoramarkkinointituotetta,

joten voimme hyvällä
omallatunnolla sanoa, että

Meihin voit luottaa!

Soita ja kysy lisää:
0500 597 259
www.turist.fi .

Nakkilan
Sähkö ja Radio 
Savikontie 1, 29250 Nakkila

puh   5373125       0400722877

499,-

ELECTROLUX
ESF 63032

 astianpesukone
- AAA
-pikapesu 30 min
-puolitäyttö
-hiljainen 49dB
-k 820-870 l 600 s 560

ELECTROLUX
EMS 20205X

-mikroaaltoteho 800W
-elektroninen käyttöpaneeli 
-tilavuus 20 litraa
-k 280 l 461 s 373

399,-

169,-

589,-

699,-

Avoinna:
ma-to          9.30-17
pe               9.30-18
la                    10-14 

-32"
-laaja katselukulma
-antenni- ja kaapeli viritin
-SD-korttipaikka valokuvien
 katseluun
-pelitila
-2xHDMI, scart, kuulokeliitin 

Panasonic
TX-L32C3E

AEG
RTT1010
 autom.pesukone
-energia A
-pesutulos A
-linko 1000 kierr
-täyttö 5 kg
-k 850 l 400 s 600

ROSENLEW Electrolux Z8820
pölynimuri
-Kuluttajalehden testivoittaja
-pestävä Hepa suodatin
-siivousulottuvuus 12m
-pehmeät pyörät

269,-

Volta U5410
pölynimuri

-maksimi teho 1800W
-mikrosuodatin
-siivousulottuvuus 8,7m
-pehmeät pyörät

79,-

ROSENLEW
RJKL3850

jääkaappi
- energialuokka A+
- tukevat lasihyllyt
- käyttötilavuus 356 l
- k 1850 l 595 s 623

599,-

339,-

589,-

XL D 70

C 300

astianpesukone
-AAA
-7 Spray tehosuihkutus
-Power Zone tehopuhdistus
 kattiloille ja aterimille
-puhallinkuivaus
-hiljainen
-k 820-870 l 596

sähköliesi
-energialuokka A
-neljä keittolevyä, kolme
 salamalevyä
-uuniterm.  300 astetta
-leveys 50 cm
-valmistettu Suomessa

UPO

UPO

autom.pesukone
-AAB
-pesuajan näyttö
-linko 1400 kierr
-täyttö 6 kg
-k 850 l 600 s 600

Favorit 50EW0PAEG
astianpesukone
-50v juhlamalli
-A+AA
-30min 60 ast. pesu
-kolme suihkuvartta
-tosi hiljainen 42 dB A
-k 820-870 l 600 s 600

Huom !
50 kk:n takuu

399,-Meiltä myös kyntteliköt,
sisä- ja ulkovalosarjat ym.

399,-

L64640
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Kuusiston miehet Juha ja Juha-
ni ovat työllistäneet itsensä pe-
rustamassaan yrityksessä, Euran 
Renkaassa. He ovat erikoistu-
neet itse maahantuomillaan 
rengaskoneilla monipuolisiksi 
palveluyrittäjiksi. Nykyään ren-
gastyöt työllistävät heidät syk-
syisin ja keväisin.

- Tämä syksy on venynyt pit-
källe, talvirenkaita vaihdetaan 
päivittäin ja ensimmäiset vaih-

dettiin jo yli kuukausi takaisin.
Rengaskoneista mainittakoon, 

matalaprofi ili, Run Flat, tyhjänä 
ajettavan renkaan vaihtoon tar-
koitettu kone, sekä apukädelli-
nen rengaskone, mikä nopeuttaa 
työn käsittelyä.

Autojen ja koneiden maahan-
tuonti, sekä Invalidi-käyttöön 
varusteltuja erikoisautoja ja nii-
den muuttaminen asiakkaan 
toiveiden mukaisiksi kulkuneu-

voiksi on iso osa heidän yrityk-
sensä työtä.

Kulkupelit Euroopasta
Kulkulaitteita tai työkoneita kos-
kevat toimeksiannot tulevat aina 
asiakkaalta, jonka kanssa kartoite-
taan tarve, ja sen jälkeen asiakkaan 
kanssa yhdessä tai omana juttuna 
haetaan laite tai kone Euraan.

Vuosien varrella heille on 
muodostunut Eurooppaan laaja 

Euran Rengas 10 vuotta
Euraniityltä navetasta
Kauttualle omaan halliin

verkosto, jonka avulla toimek-
siannot toteutetaan. Palveluun 
kuuluvat kaikki muutostyöt 
avaimet käteen periaatteella, sekä 
paperihommat eri viranomaisten 
kanssa Suomessa, kuten autove-
roasiat ja ensi rekisteröinti.

Sähkömopojen 
maahantuonti
Euran Rengas tuo maahan 
myös uusia sähkömopoja. Euro 

Go -merkkisten mopojen re-
montti- ja huoltotyöt hoituvat 
Kuusiston miesten käsissä hy-
vin. Mopojen nopeudet ovat 8-
15 km/t, koosta ja mallista riip-
puen.

Matkat Eurooppaan suju-
vat hyvin. Usein lennetään sin-
nepäin, ajetaan vuokra-autolla 
perille ja ostetulla kulkupelillä 
takaisin Suomeen. Isompien ko-
nehankintojen ollessa kyseessä 

koneet tuodaan erikoiskuljetuk-
sin maahan.

Alussa kierrettiin Euroopassa 
useita päiviä, pisimmillään reis-
sattiin jopa lähes 8000 kilomet-
riä ja karttoja oli kassikaupalla 
mukana. Nykyään kokemusta 
on karttunut, navigaattori on 
hyvänä apuna, homma on hans-
kassa ja hoituu sujuvasti. 

J Virtanen

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

Nuorten villitys: 
energiajuomat
Nuorille on tullut tässä viimei-
sen parin vuoden sisällä villitys 
juoda energiajuomia. Energia-
juomia ei juoda pelkästään va-
paa-ajalla, vaan myös koulussa. 
Totta puhuen koulussa juodaan 
energiajuomia varmaan enem-
män kuin vapaa-aikana.

Energiajuomien juominen 
koulun aikana vaikuttaa nega-
tiivisesti koulunkäyntiin. Kes-
kittyminen häiriintyy paljon 
helpommin, kuin normaalisti. 
Energiajuomista on myös muuta 
haittaa ihmiselle, nimittäin ter-
veyshaitat. Esimerkkinä näistä 
on hammashaitat, sokerin tuo-

Kokemäen 
Komeat

Nakkilan 
Maistuvat

Luonnon
Antimet

Liikelahjoiksi aidot Liikelahjoiksi aidot 
satakuntalaiset herkut!satakuntalaiset herkut!

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

Etsimme osa-aikaista myyntiedustajaa Porin ja ympäristön alueelle.

Muista yhteistyökumppaneitasi
maistuvalla joulutervehdyksellä!

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

Käteismaksu P. 046-6260843

ROMUAUTOT JA METALLIROMUT
 Noudetaan nopeasti kuorma-autolla

 Käteismaksu
 Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Soita rohkeasti ja tarjoa! Puh. 046-5848935

Naudan pihvilihaa suoraan tuottajalta:
Lajitelma noin 40 kg 12 €/kg

Lajitelma sisältää sisäfi leetä, ulkofi leetä, sisäpaistia, paahtopaistia,
ulkopaistia, kulmapaistia ja lapaa sekä paistijauhelihaa puolet 

lajitelman painosta.
Paistijauheliha (erä vähintään 30 kg) 10 €/kg 

Kaikki tuotteet kuluttajapakkauksiin pakattuna.
Tuomas Tammi  Kokemäki  0400 110 437

Puhdasta lähiruokaa kotiin kuljetettuna

maisanpaja.info
taitot ja painatukset

Klikkaa: www.turist.fi/bestseller

mat paino- ja terveysongelmat ja 
uniongelmat.

Hyvä asia on kuitenkin se, että 
energiajuomiin on tullut ikära-
jaksi 15 vuotta. Harmi vain, et-
tei kovin moni kaupan kassatäti 
tai -setä jaksa välittää siitä, onko 
lapsi täyttänyt 15.

Energiajuomien juominen 
silloin tällöin on ihan normaali 
asia. Mutta se, että juo 5 tölkkiä 
päivässä, on liikaa. Jotkut nuoret 
juovat oikeasti noin paljon, ellei 
enemmänkin.

Kopy1

Konetyö Metsä Ky
Ronkantie 1, 32830 Riste

Puh. 040 775 6593

 MetsätyötMetsätyöt
 MetsurityötMetsurityöt
 Metsätyöt

 Metsurityöt

Joulun mahtavat avajaisetJoulun mahtavat avajaiset

perjantaina klo 10-18perjantaina klo 10-18

Siltatie 6, Harjavalta
Puhelin (02) 674 2530

Loistavia tarjouksia Jackpotin 
ihania neuletakkeja
119,95  Nyt 89,-
Lahjahintaan
Cottonfi eldin miesten lämpimiä neuleita, 
paitoja, svetareita, huppareita ym. 

Loput
MicMacin tyttöjen

hupparit 20,-
t-paidat 10,-

Jackpot
merkkiliivejä
89,95  69,95 

Jackpot
tuotteita

-10%
Poikkea Keatoniin, Keaton poikkeaa muista!Poikkea Keatoniin, Keaton poikkeaa muista!

Sandwichin ja 
Sandwichin ja 

Serpentiinin
Serpentiinin

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

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

KORJAA JA HUOLTAA

Polkupyörän

täyshuolto

50,-

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

Vulkan lämmittäväVulkan lämmittävä

SELKÄTUKISELKÄTUKI
Nyt 49,-49,-OVH79,-

49,-49,-
Tarjouspaketti
Kombikannu + teräketju + 
pienkonebensa +
teräketjuviila

Huippusuositut Huippusuositut 
pitopohjasuksetpitopohjasukset
saapuneet!saapuneet!

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

Hae omasi ennenHae omasi ennen
kuin loppuvat!kuin loppuvat!

Jääkiekkomailat
Lastenmailat alk. . . . . . 10,-
Puumailat alk.  . . . . . . . 25,-
Komposiittimailat alk. . . 79,-
Kaukalopallomailat alk. 25,-

Huollamme ammattitaidolla TV:t,
videot ja digilaitteet yms,

Valtuutettu AllAway-keskuspölynimurihuolto

Satakunnankatu 6, 28100 PORI p. (02) 6334 818

Avoinna arkisin 8-17, la 9-13

Tule katsomaan
malleja myymälään!

LämpimästiLämpimästi
talveen!talveen!

Lämpimästi
talveen!

Suosittu joululahja:Suosittu joululahja:
KOTIMAINEN  HELKAMA JOPO! 

Nyt  359,-359,-OVH 399,-

Suksipaketit alk.Suksipaketit alk.
SUKSET + SITEET + MONOT! 

129,-129,-

SigmaSigma
SYKEMITTARISYKEMITTARI

Alk. 59,-59,-

PolkupyöränPolkupyörän
TALVIRENKAATTALVIRENKAAT

Kpl 39,-39,-

Katso majoitus jami.fi 

Lippujen hinnasta huomattava osuus menee Unicefille.

RAUMAN
KAUPUNGINTEATTERI
www.raumanteatteri.fi

Tutut musikaalisävelmät, upeat puvut ja loistava esintyjäkaarti!

VAPAITA 
PAIKKOJA:
PE 27.01. klo 19
LA 28.01. klo 19
TO 09.02. klo 19
PE 10.02. klo 19
LA 11.02. klo 19
TI  14.02. klo 19
KE 15.02. klo 19
TO 16.02. klo 19
KE 29.02. klo 19LIPUT 30e/26e/19e

MY FAIR LADY ENSI-ILTA 4.11.2011

LIPUNMYYNTI
puh. (02) 8376 9900
ma-pe klo 10-17

Villa Jussoilan
Uljas-salissa

LIPUT 20e/20e/20e

GEORG OTS
Näytelmä rakastetun laulajan 
elämästä - ja musiikista.

VIIMEISET ESITYKSET!

VAIMONI ON TOISTA MAATA
Pikkujoulukauden hulvaton naurupommi!

LIPUT 20e/18e/10e

KYSY SYYSKAUDEN NÄYTÖKSIIN 
PERUUTUSPAIKKOJA!

TO 01.03. klo 14
TO 01.03. klo 19
PE 09.03. klo 19
TO 15.03. klo 19
PE 16.03. klo 19
LA 17.03. klo 19
TI  27.03. klo 19
KE 28.03. klo 19
Huhti-toukokuu:
www.rauman-
teatteri.fi

TILAA:
TO 08.12. klo 19
KE 08.02. klo 19
LA 03.03. klo 14
LA 03.03. klo 19
LISÄÄ PÄIVIÄ:
www.rauman-
teatteri.fi

RAUMAN KESÄTEATTERISSA 2012:
HETKI LYÖ
Elämänmakuinen ja hauska kertomus 
mieheksi kasvavasta pojasta, jonka elämän 
käännekohtiin Kirkan musiikki liittyy lähes 
mystisellä tavalla.
Rooleissa:
Ria Kataja, Tatu Siivonen ja Petja Lähde

PE 02.12. klo 19
LA 03.12. klo 14

LIPUT 28e/25e/22e


