
Nakkilan uusi teatteri 
sai nimen, s. 6

Järvikylän monumentti 
paljastettiin, s. 3

Leivän syrjässä 
kiinni, s. 2

LONSIN AKKU
Pääskytie 1, Rauma
puh. (02) 824 0955

• Ajoneuvojen akut
• MP-Tehodynamometri

Alina on maineensa veroinen…

Jokaiselle löytyy kengät.
Ihan totta!

TULE ALINAAN.
Kenkäkauppa Alina

Alinenkatu 36
Uusikaupunki
(02) 844 3553

Ark. klo 9-17.30
la klo 9-14

www.alina.fi
PS. Järjestämme ryhmille iltatilaisuuksia.
- soita (02) 844 3553 ja sovi aika!

Yli 20 vuoden satakun-
talaisella metsurityöko-
kemuksella

  taimikonhoidot

  ennakkoraivaukset

  hakkuutyöt

  Piha- ja ongelma-
puiden kaatopalvelu

Juha Vastamaa
Metsätalousteknikko / metsuri

050 595 7715
metsapalvelu.jvastamaa@gmail.com

Metsäpalvelu
J. Vastamaa

AUTON AKUT
60Ah    60€
75Ah    75€
100Ah 110€

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

 Arkisin 8-17, la 9-14

Akku- ja työkaluasioissa palvelee
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LAAJA VALIKOIMALAAJA VALIKOIMA
16-52 PAIKKAISIA BUSSEJA16-52 PAIKKAISIA BUSSEJA..

www.ok-bussit.fi 
TIEDUSTELUT 0207 199 500TIEDUSTELUT 0207 199 500
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Tervetuloa viihtymään matkoillemme!Tervetuloa viihtymään matkoillemme!

OletkoOletko
päivittänytpäivittänyt
pumppusi?pumppusi?

Huom!Huom!
HyvitämmeHyvitämme
vanhastavanhasta

pumpustasipumpustasi

200€200€

Oletko
päivittänyt
pumppusi?

Huom!
Hyvitämme
vanhasta

pumpustasi

200€

PUMPPU 
PUMPPU 

JOULUKSI!
JOULUKSI!

ALAN ERIKOISLIIKE

Porin Taidekeskus R

KEHYSPALVELU  TAITEILIJANTARVIKKEET 
GALLERIA  TAIDEMYYNTI

Verkkokauppa avattu! Tutustu tuotteisiimme:
www.porintaidekeskus.com

SÄVELTÄJÄNKATU 13, 28100 PORI
PUH: (02) 6412 950, 050 533 3349

OLEMME AVOINNA ARK. 10-17, LA 10-14
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Onko järkee vai ei?

Painos: n. 22 000 kpl

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

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

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

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

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:

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

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

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

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

5.12. 2012
19.12. 2012
23.1.2013 
13.2.2013
6.3.2013
16.3.2013

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.

0500 597 259/
COVIRE OY

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

sataeuro@jippii.fi 

€

Asianajajia

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistot

Viestintä, mainonta

**********Meillä Meillä PALVELLAAN

Lakitoimisto Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

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

www.karipessi.fi 
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

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

 

Ely- vai ÄLY-keskus?

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

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

Tulee tässä Talvivaara jutussa 
mieleen, että kuka on tämän 
sopan keittänyt. Onko se vi-
ranomainen, eli Ely-keskus, 
onko se hoitanut asiansa oi-
kein? Eli, jos on hoitanut asi-
ansa väärin, niin on antanut 
yrityksen hoitaa asioita niin 
kuin haluaa. Onko jotkut Mi-
nisterit antaneet lupia yli omi-
en resurssien? Kuka on seu-
raava viranomainen? Onko se 
Suomen Hallitus tai kuka se 
on? Suomen hallituspuoluei-
den sekstetti eli kuusikko on 
ottanut kantaa asiaan ja ker-
too meille:

Talvivaarasta
”Hallituspuolueiden puheen-
johtajat eli niin sanottu seks-
tetti linjasi Talvivaaran ympä-
ristökatastrofi n jatkotoimia. 
Puheenjohtajat sopivat siitä, 
että viranomaisten resursseja 
lisätään ensi vuodeksi. Kaivos-
toiminnan valvontaa tehoste-
taan sekä Talvivaaran alueen 
vahinkoa kärsineille asukkaille 
tarjotaan oikeusapua. Lisäksi 
sekstetin mukaan Talvivaaran 
tapahtumien kulku ja vastuu-
kysymykset käydään läpi tar-
kasti.

Puheenjohtajat haluavat, 
että onnettomuustutkinta-
keskus käynnistää Talvivaaran 
vahingosta virallisen onnetto-
muustutkinnan.”

On aikoihin eletty, eli tutki-
muksia, tutkimusten jälkeen, 
näin se menee Suomessa. En-
sin hutkitaan ja sitten tutki-
taan!

Kuka vastuussa 
terveysriskeissä?
Puoli kiloa uraania tuottaa 
tuhat kiloa radioaktiivista 
kiinteää jätettä. Lisäksi syn-
tyy radioaktiivista liejua, kun 
uraani erotetaan kiviainekses-
ta rikkihapolla. Nämä jätteet 
levittävät ympäristöön radio-
aktiivista pölyä ja kaasumais-
ta radonia, jotka aiheuttavat 
syöpää.

Ovatko Keski-Satakunnan 
ihmiset suojassa radioaktiivis-
ten jätteiden säteilyltä? No-
rilsk nickel on omistajana Tal-
vivaarassa ja tehnyt 10 vuoden 
ostosopimuksen radioaktii-
visen nikkelimalmin ostosta 
Harjavallan tehtaalle, ja kun 
nikkeli on erotettu prosessiin, 
niin loppu uraani lähetetään 
Sotkamoon. Mutta kun tämä 
ei toimi näin, koska Sotka-
mon kunta ei ole antanut Tal-
vivaaralle oikeutta rakentaa 
uraanin käsittelylaitosta alu-

eelleen ja jos se antaa luvan, 
niin ei ainakaan hyväksy muu-
alta tuotua uraania.

Suomen kaivosteollisuudes-
sa huseeraavat ulkomaiset yh-
tiöt, jotka eivät anna mitään 
arvoa Suomen luonnolle ja ih-
misille.

Mutta mitä tekevät nämä 
Ely-keskukset, joille kuuluu 
asioiden hoito tässä valtakun-
nassa, ovat vain statisteja, eivät 
tee mitään!

Mainosjakelu 
Hoidamme mainospostin ja-
kelua Nakkilassa ja ympäris-
tökunnissa, ja olemme saa-
neet negatiivista palautetta, 
koska automme ajavat liian 
lujaa pienillä teillä ja kaduil-
la, olemme tiedostaneet asian, 
ja tieto on mennyt perille, ja 
pyrimme ottamaan huomioon 
lähialueiden ihmiset, terveisiä 
Kurulantielle, pyydämme an-
teeksi teiltä!

Deittaillaanko?
Kuluneena viikkona Bestsel-
ler-lehden myyntihenkilö ja 
taittaja saivat luotettavalta 
asiakkaaltamme sähköpostia, 
jossa kerrottiin, että ko. yritys 
haluaa jakaa valokuvia heidän 
kanssaan. Taitossa viesti jou-
tui roskiin, mutta myynnissä 
tilanne oli toinen. Olettaen, 
että tässäkin lehdessä ilmoitta-
va, luotettava asiakas lähettää 
kuvia ilmoitukseen, viesti kli-
kattiin auki ja siitä sitten kie-
hahti melkomoinen soppa. 

Viesti poistettiin heti avaa-
misen jälkeen, mutta vahinko 
ehti tapahtua. Seuraavien päi-
vien aikana koneelle livahta-
nut seuranhakusivuston hait-
taohjelma lähetti deittikutsuja 
ja valokuvien jakoilmoituksia 
useille asiakkaillemme. Vasta 
yhteydenotto asiantuntijaan 
poisti ongelman. Vai poistiko? 
Mikäli joku teistä, hyvät asiak-
kaamme, vielä saa Bestsellerin 
myyntiosastolta deittitarjouk-
sen, poistakaa se avaamatta ja 
ottakaa yhteyttä allekirjoitta-
neeseen. 

Jotkut teistä pahoittivat 
mielensä ja jotkut jopa vähän 
suutahtivat. Pyydämme koko 
toimituksen voimin nöyräs-
ti anteeksi aiheutunutta vai-
vaa ja mahdollista mielipahaa. 
Onneksi kuitenkin suurek-
si osaksi asiaan suhtauduttiin 
huumorilla ja ymmärrettiin, 
että joskus roiskuu kun rapa-
taan.

J Virtanen

TAPAHTUMIA NAKKILA
Merran Joulutori 
24.11 klo 10-15 Tattaran 
koululla, Tattarantie 49.
Villilän joulupuoti
1-2.12 klo 11-14, 8-9.12 klo 
11-14, 15-16.12 klo 11-14. 
Villilän Kartano, Villiläntie 1.
Jouluisia yhteislauluja
2.12.2012 Villilän kartano. 

PORI

Maire Gullichsen ja moder-
nismi -sarja.
21.9.2012- 13.1.2013 Porin 
taidemuseo. Mairen värit.
Joulu-Porin avajaiset 
25.11.2012 klo 12 Mikonka-
dun ja Kävelykadun risteyk-
sestä starttaava Jouluparaatiin.

ULVILA

Friitala-talon joulubasaari
2.12.2012 klo 10 Friitala-talo 

Olin saanut ajatuksen, että lei-
poisin leipää tai oikeastaan ruis-
limppua. Etsiskelin limpun 
ohjeita internetis-tä ja kyselin oh-
jetta äidiltäni. Tiesin, että lapsuu-
denkotona olisi vanha leipätiinu, 
joka oli isoäitini peruja, lieneekö 
se ollut jopa Karjalan laulumailta, 
josta äitini sukujuuret ovat peräi-
sin. Kypsyttelin ajatusta pääs-säni 
usean viikon ajan. Itse tehty ruis-
limppu kuulosti hienolta, en saa-

Olin leivän syrjässä kiinni ...
... tai ainakin taikinassa.

ni taikinassa. Huusin poi-
kia auttamaan ja tuomaan 
veitsen, että voisin puhdis-
taa käsiäni. Eipä siitä-kään 
tullut mitään. Ainoa keino 
päästä irti taikinasta oli äi-
tini. Pojat soittivat ja sanoi-
vat, että isä leipoo ja tarvit-
see apua. 

   Äitini katseli hieman yl-
lättyneenä, jauhopusseja pit-
kin keittiötä ja minä kiinni 
taikinassa. Olihan se tie-tys-
ti melko koomisen näköistä. 
Suurin syy taikinan kiinni-
jäämiseen oli, että olin käyt-
tänyt taikinan teke-miseen 
ruissihtijauhoja, enkä ta-
vallisia ruisjauhoja. Onnek-
si äitini oli kotona ja auttoi 
leipomisen loppuun. Lim-
puista tuli yllättävän hyviä, 
ajatellen, että se oli ensim-
mäinen kerta, kun tein ruis-
limppuja.

HjP

nut ajatukselta rauhaa vaan pää-
tin toteuttaa sen. 

   Mainitsin äidilleni lim-
punteosta ja että olin löytä-
nyt internetistä ohjeet. Hän 
veikkaili, että ei taida on-
nistua, oli itsekin joskus 
tehnyt, muttei ollut tekemi-
seensä tyytyväinen.. En ker-
tonut suunnitelman toteut-
tamisesta, vaan ajattelin, 
että yllätän perheeni ja omat 

vanhempani.  Kävin kaupas-
sa hakemassa tarvittavat ai-
neet. Tein ohjeidenmukaisen 
juuren ja annoin sen valmis-
tua noin vuorokauden. Tein 
esitaikinan, jonka jätin hap-
panemaan yön yli. Tässä 
vaiheessa vaimoni katseli 
minua hieman epäillen ja ar-
vasi, että jotain ”suurta” oli 
tapahtumassa.

   Lauantai-aamuna aloin 
lämmittämään uunia. Vaimo 
onneksi lähti käymään nuo-
rimman poikamme kans-
sa ystävänsä luona. Kotiin, 
lauantaiaamun ohjelmia kat-
somaan jäivät vanhemmat 
pojat, joten sain tehdä lim-
put aivan yksin, ilman ”ha-
meväkeä” jota hetken pääs-
tä olisin tarvinnut. Aloin 
tekemään taikinaa, mittai-
lin jauhoja esitaikinaan ja 
aloin käsin niitä sekoitta-
maan. Hetken kuluttua olin 
molemmista käsistäni kiin-

HARJAVALTA

Hoosianna soikohon!
2.12.2012 18 Harjavallan kirk-
ko. Adventtikonsertti. 
KARVATON - Satakuntalaista 
kädentaitoa eläinten karvoista
3.12.2012-3.2.2013 Emil Ce-
dercreutzin museo. Vaihtuva 
näyttely.

KOKEMÄKI

Juustolan käsityöläisten mallisto
12.11.- 0.11.2012 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Juustolan 
käsityöläiset ry.
Päivä Paloasemalla
24.11.2012 klo 14:00 Kokemä-
en paloasema. Koko perheen 
tapahtuma. 
Laulajien konsertti
27.11.2012 klo 19 Vanha Yh-
teiskoulu, Valtuustosali. 

1. Esitaikinan teko 

Kaada taikina-astiaan 1 
litra kuumaa vettä. Sekaan 
vispilöi vähintään 6 dl 
ruisjauhoja. Lisäksi pane 
0,5 dl ruis-leseitä. Lisää 
ruisjauhoja 1 dl:n kerral-
laan, kunnes seos on pak-
sun vellin kaltaista.  Lisää 
pakastettu leivänjuuri. Sen 
jälkeen pane kansi päälle 
ja jätän esitaikinan hap-
panemaan seuraavaan aa-
muun asti.  

Jos happamuutta ei tun-

nu olevan, esitaikinaan voi 
lisätä vähän hiivaa ja loraus 
piimää 

2. Varsinainen 
taikina 
Jos hiivaa halutaan lisätä, 
on oikea hetki nyt. Samoin 
lisään tässä vaiheessa taiki-
naan suolan. Sopiva määrä 
on 2 tl 

Vetelähköön esitaikinaan 
lisätään tavallisia ruisjauho-
ja noin 2.5 litraa koko ajan 
sekoittaen. Melko pian vis-

pilä ei enää toimi, vaan pitää 
siirtyä puuhaarukkaan. Kun 
jauhoja on lisätty niin pal-
jon kuin puuhaarukalla pys-
tyy sekoittamaan, ripottele 
taikinan päälle ohut kerros 
ruisjauhoja. 

3. Vaivaaminen ja 
nostatus 
Kun taikina on selvästi ko-
honnut ja kohoaminen päät-
tynyt, kumotaan taikinakul-
ho ruisjauhoilla jauhotetulle 
leivinalustalle ja kaavitaan 

puhtaaksi. Taikinakeon 
päälle ripotellaan ruisjau-
hoja, sitä nostellaan, kään-
nellään, painellaan ja ri-
potellaan aina välillä lisää 
ruisjauhoja, kunnes taiki-
na ei enää tartu käsiin. 

 
SITTEN LEIPOMAAN 
JA PAISTAMAAN, (limp-
pujen koko ja uuni huomi-
oon ottaen, 30 – 50 min/ 
200 – 250 astetta)

HjP

Ruislimpun teko-ohje

27.3.2013
17.4.2013
8.5.2013
29.5.2013
12.6.2013
4.7.2013
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MYYTÄVÄNÄ  
 Vesikourut  Talotikkaat

 Peltilistat  ym.
ASENNUSPALVELU

P. 0400-363765

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

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

HAUTAKIVET

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

YM. KIVIALAN TYÖT
SUORAAN
KIVIVEISTÄMÖLTÄ
KYLÄSAARESTA

UUNINTEKIJÄ
KAAKELIUUNIT JA HELLAT 

• tiiliuunit, hellat ja takat 
• pönttöuunit ja savupiipun rakenta-

minen.
• vanhojen uunien ja liesien korjaus
Puh. 0465268294 Hannes

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

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

Puh. 0440 532 440

eo 12..00

NAKKILAN TORIPARLAMENTTI
KOKOONTUU PAKKASILLE ASTI
Bestsellerin ilmestymispäivinä

esim. ke 21.11. (ja 5.12.) klo 10-11
Talven tullen jäädään tauolle, 

mutta keväällä jatketaan!
Pullakahvit tarjoaa Bestseller-lehti

NAKKILA, tarinoita Nakkilan kirkon 
vaiheilta (2. painos)

Kirjassa on 144 sivua ja yli 200 
valokuvaa eri aikakausilta ja sitä 
myyvät Lions Club Nakkilan jä-
senet ja K-Market Onnipekka.

Joululahjaksi

Tattaran koululla Nakkilassa
la 24.11. klo 10-15
Tattarantie 49

Lisäksi 

Käsityömerta ja Tattaran koulun tuki ry

Lisä

Käsi

Merran
oulutoriJ

Tervetuloa!

TYÖSUORITUKSIA

Maalaustyöt,
maalaus- ja tasoitetyöt

sekä kevyt rappaus
p. 0500-721803, Jarmo Salovirta, Nakkila

TARPEETTOMIEN ROMUJEN JA
TAVAROIDEN POISKULJETUS

edullisesti Keski-Satakunnan alueella. 
Puhelin 0400-504549

LÄHETTI-, KURIIRI- JA LÄHIJAKELU
Pori-Ulvila-Nakkila-Harjavalta-

Kokemäki-Kiukainen
Sovi jakeluista tai kysy lisätietoja:

BESTJAKELU
Covire Oy, 0500 597 259

Muistomerkkien paljastus-
tilaisuudet ovat harvinaisia. 
Ehkä siksi että harvoin sii-
hen löytyy riittäviä perus-
teita, ja toiseksi taiteilijoi-
den työ on yleensä melko 
arvokasta. Täällä kumpi-
kaan tekijä ei ole ollut es-
teenä. Asiaan liittyy aktii-
viset Järvikylän kyläläiset, 
sekä Vuojoen Yhteismetsä. 
- Merkittävä osa Järvikylä-
läisistä on osakkaana Vuo-
joen Yhteismetsässä. Metsä 

Taideteoksen paljastus, Järvikylän Parlamentti 13.11.2012
Otteita Ilmo Myllymaan puheesta.

on perustettu yhteiseksi lisä-
alueeksi tiloille, jotka viime 
sotien jälkeen tänne on pe-
rustettu. 

Tämä puu on kasvanut vii-
me talveen asti Hämejärven 
rannalla, mäkikumpareella 
joskus olleen mummonmö-
kin lähettyvillä pihakuuse-
na. Liekö saanut kasvuvoi-
mansa mummon puuceen, 
tai yhden lehmän navetan 
takaa tulleista hyvin jaloste-
tuista lannoitteista. Näiden 

hyvien ympäristötekijöiden, 
ja hyvien perintötekijöiden 
ansiosta venyi puulle pi-
tuutta, kaksihaaraisena yli 
30 metriä. Tyvestäkin löy-
tyy halkaisijaa yli 130 cm. - 
Mene ja tiedä, miten mum-
mo on sitä ruokkinut, että 
näin ennätykselliseen kas-
vuun on äitynyt? - Vuojoen 
Yhteismetsässä, vaikka hy-
vässä kunnossa oleva metsä 
onkin, kaikki puut eivät kui-
tenkaan ole ihan tätä suu-
ruusluokkaa mitä tämä puu 
voisi osoittaa.

Tämän yhteismetsän 
merkkipaalun mitta, edel-
lisessä tehtävässään, tuli 
kuitenkin täyteen viime tal-
vena. Nyt se saa uuden teh-
tävän täällä Järvikylän Kale-
vin talon edessä, talon mikä 
myös Parlamenttitalona tun-
netaan.

- Järvikylällä on vahvat 
juuret. Ne lähtevät osittain 
Leistilänjärveltä, josta juuret 
ulottuvat Vuojoen Yhteis-
metsään asti. Tämän taide-
teoksen juuret voivat hyvin 
kuvata myös tätä kyläläisten 
vahvaa juurevuutta. 

Hyvät kyläläiset – 
Hyvät ”Täysistuntoon kokoontuneet 
Parlamenttilaiset”

- Puun vahvat juuret ovat 
kasvattaneet suuren ja vah-
van rungon. Taideteoksen 
paksu runko tuo esille tämän 
kylän voiman ja vahvuuden. 

- Järvikylä on muodostu-
nut kahteen suuntaan järveä 
kiertävien teiden varsille. 
Puun kaksihaaraisuus ku-
vastaa tätä kylän rakennetta. 
- Pienet hiusjuuret, joita ei 
kaikkia enää ole näkyvissä-
kään, osoittavat kuinka tär-
keä pienikin osa ja tehtävä 
kokonaisuudessa on. Ilman 
niitä, pelkillä pääjuurilla ei 
puukaan kasvaisi, ja - ilman 
asukkaita ei kyläkään olisi 
elävä.

Tämä puu osoittaa myös 
sitä talkooporukan fyysistä 
ja henkistä voimaa, aktiivi-
suutta ja innovatiivisuutta. 
Vahvan rungon muodossa 
ja yhtenä miehenä on koot-
tu kylän voimat liikkeelle, ja 
toteuttamaan tämän taidete-
os.

Tässä kylän näkyvällä 
paikalla se muistuttaa ky-
läläisille ja ohikulkijoille 
kuinka pienistä juuren osis-
ta se on yhteisen kasvuvoi-
mansa ottanut. Samoin on 
kylän elinvoima, se lähtee 
kaikista kyläläisistä, jokai-
sesta sen pienemmästäkin 
asukkaasta. Kylän elinvoi-
ma on kuitenkin saatava 
liikkeelle. Monesti tämän 
voiman laittaa liikkeelle ja 
kerää yhteen vain yksi, tai 
muutama henkilö. Täällä 
se on ollut Järvikylän Pien-
viljelijäyhdistys, jolta on 
löytynyt puheenjohtajan ja 
muutaman muun aktiivin 
toimesta liikkeelle panevaa 
voimaa.

 - Kiitos heille. - Kiitos 
vielä niille taiteilijoille jot-
ka ovat tämän taideteok-
sen innovatiivi-suudessaan 
kehittäneet ja aikaan saa-
neet, ja - kiitos myös tämän 
muistomerkin pystytyspai-
kan luovuttajalle. - Tämän 
muistomerkin myötä toivo-
tan menestystä kylälle ja ky-
läläisille!  

Ilmo Myllymaa ja Järvikylän monumentti. Monumentti on tarkoitus put-
sata ja kuoria ja myöhemmin myös tervata kyläläisten omalla tervalla, 
jotta se kestäisi uudessa paikassaan pitkään.

RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT

 www.

HAJOTTAMO
                                    .com
Nakkila, p. (02) 537 3423
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Nakkilan Vammaiset ry piti 
risutyökurssin, jolle osan-
ottajia tuli noin viisitois-
ta henkeä. Kurssin vetäjänä 
oli Pirjo Lehti ja koivun ri-
sut oli tuotu Järvikylästä. In-
nokkaat kurssilaiset tekivät 
joulu- ja muita koristeita, 
Oli koivusydäntä sekä koi-
vulintuja eri muodoissaan.

Vammaiset ovat pitäneet 
ennestään myös muita kurs-
seja. On ollut mm. Kahvi-
pusseista kasseja -kurssi, 
joka oli hyvin suosittu sekä 
villalankajäännös-kurssi. 
Heillä toimii joka toinen 
viikko pidettävä askartelu-
kerho sekä lauantaisin tieto-
konekurssi. Jäsenten lisäk-
si voivat myös ulkopuoliset 
osallistua heidän kursseil-
leen. Kurssipaikkana on 
yleensä Vammaisten Kirp-
piksen tilat entisellä Nakki-
lan asemalla. Kirppiksellä 
myytävää riittää, nytkin on 
esillä paljon joulukoristeita, 
joulukortteja ja liinoja.

J Virtanen

Nakkilan yleiskaava-
luonnoksen esittely

Kuntalaisille sekä yhdistys-
ten edustajille tarkoitettu 
yleiskaavaluonnoksen esit-
tely-, informaatio- ja kes-
kustelutilaisuus pidettiin 

Kunnantalolla 7. marras-
kuuta. Asiasta kiinnostunei-
ta kuntalaisia paikalla oli 
noin kaksikymmentä. Tilai-
suuden avasi Kunnansihtee-

Risutyökurssilla 
runsas osanotto

ri Matti Sjögren ja valmis-
tuneen luonnoksen esitteli 
kaavan laatija, arkkitehti Jo-
hanna Närhi FCG Finnish 
Consulting Group Oy:stä. 
Hän esitteli kaavamerkintö-
jä ja vastasi kuntalaisten ky-
selyihin asiallisesti. Kysy-
myksiä tuli paljon.

Yleiskaavakartta on näh-
tävillä Nakkilan kunnan 
kotisivuilla ja niihin voi tu-
tustua ja tehdä vielä muu-
tosehdotuksia Kaava tulee 
Kunnanvaltuuston päätettä-
väksi 2013 ja voimaan sen 
jälkeen, mahdollisesti 2014 
alussa. 

J Virtanen

Puheenjohtaja Pirkko Ranne ja innokas kurssilainen Satu Liukkonen, 
oman käden tuotteiden kanssa.

Vuoden 2013 veroprosentit
Harjavallan valtuusto piti 
veroprosentin yksimielisesti 
18,75 :ssa, jossa se on ollut 
jo yli kymmenen vuotta. 

Nakkilassa nousua tuli 
0,5% ja uusi veroprosentti 
on 20,25. Veroprosentin nos-
tosta päätettiin valtuustossa 
äänin 19-8. Keskustan val-
tuutetut vastustivat nostoa. 

Ulvilassa valtuusto äänes-
ti 20,50 ja 20,25 välillä. Pie-
nemmän prosentin puolesta 
äänesti vain SDP:n valtuus-
toryhmä, joten kaupungin-
johtajan 0,75 prosenttiyksi-
kön korotus meni läpi äänin 
24-11. Porin valtuusto päät-
ti äänestyksen jälkeen lu-

Kaljaasi Ihana osallistuu 
vuoden 2013 Tall Ships Ra-
ceen. Alustavasti reitti on 
Luvia-Århus-Helsinki-Rii-
ga-(Turku)-Luvia. Kuuden 
viikon jaksolla kesäkuun lo-
pusta elokuun alkuun toteu-
tetaan kesän koulutuspurjeh-
dukset. Kesän alku ja loppu 
jää Ihana Oy:n kaupallisten 
risteilyjen käyttöön. 

Vaikka hankerahoituksen 
pitkä käsittelyaika viiväs-
tyttää Perinnevenekeskuk-
sen rakentamista, hanke 
pyritään toteuttamaan vuo-
den 2013 aikana. Vuoden 

2014 aikana on tarkoitus 
saada rakennustekniset työt 
valmiiksi ja kokous- vers-
tas ja näyttelytilat käytöön. 
Telakkahalli kunnostetaan 
aikaisempaa monipuoli-
semmaksi laivanrakennus-
perinteen esittelypaikaksi 
ja verstaaksi, jossa hoide-
taan myös kaljaasi Ihanan 
huolto.  Hankkeen myötä 
saamme Laitakariin puit-
teet, jossa perinteisten ve-
neiden ja laivojen rakenta-
misesta ja kunnostuksesta 
kiinnostuneet voivat työs-
kennellä.  

Ihana ja Luvian 
perinnevenekeskusvuin 51-32 kannattaa kau-

punginhallituksen esitystä, 
tuloveron säilyttämises-
tä ennallaan. Tällä hetkel-
lä kunnallisvero on Porissa 
19,25 %. 

Kokemäellä valtuusto 
vahvisti yksimielisesti tulo-
veroprosentiksi 20,25. Ko-
kemäen tuloveroprosent-
ti on ollut 19,75 vuodesta 
2010 lähtien. Luvian val-
tuusto vahvisti yksimielises-
ti tuloveroprosentiksi 19,75.

Eurassa tuloveroa korotet-
tiin vuosi sitten 19,50 pro-
sentista 20,50 prosenttiin ja 
nyt se päätettiin säilyttää en-
tisellään.  

Näyttely Nakkilan kirjas-
ton alakerrassa 3. joulukuuta 
asti, aina kirjaston aukiolo-
ajalla.

Ryhmät kokoontuvat: Har-

Al-Anon, apua alkoholi-
ongelmaisen läheisille

javallassa, paikkana Hopea-
keidas, joka Maanantai klo 
19 ja Porissa, Mikonkatu 26 
joka tiistai klo 19, pihan puo-
lelta sisään.  

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Täkit, tyynyt, petarit, 
matot, lakanat, 
lasten keinut ja 
paljon muuta!

PEHMEÄT PAKETIT 
JOULULAHJOIKSI

Joulukankaat Joulukankaat 
myös esillämyös esillä

Tule tekemään jouluisia ostoksia!

Iloista
joulun

odotusta!
I
j

od

Edulliset joulukankaat meiltä!
Suunnittele ja teetä meillä persoonalliset lahjat rak-
kaimmillesi, tai valitse valikoimistamme nimikoituna 
esim. pyyhe, pipo tai pussukka.

Nyt valikoimissamme laadukkaat ranskalaiset ko-
dintekstiilit. Esim. essut, kylpytakit ja pyyhkeet.

Pirkankatu 5 (Huovintori), 29200 Harjavalta
ArkArk. 9-17 la 9-14 * 044 727 1001, minnamarja.fi 

Porin Linjat Oy on ostanut 
linjojen 70 ja 71 (Pori-Nakki-
la-Harjavalta/Kokemäki) va-
kiovuoroliikenteen Satakun-
nan Liikenne Oy:ltä. Porin 
seudun joukkoliikennelauta-
kunta hyväksyi Satakunnan 

Porin Linjat jatkaa 
bussivuoroja 70 ja 71

Liikenne Oy:n hakemuksen 
liikennöintisopimuksen pur-
kamisen, sillä kannattavuus 
oli alentunut niin, että sopi-
muksen jatkaminen olisi ol-
lut kohtuutonta. 

Li ike to imintakaupas-

sa Porin Linjoille siirtyvät 
kolme linja-autoa sekä vii-
si kuljettajaa, jotka jatka-
vat vanhoina työntekijöinä.

Liikennöinti jatkuu nor-
maalisti, mutta ensi vuo-
den alussa aikatauluihin 
tulee pieniä muutoksia.

Pori, Ulvila, Nakkila, Har-
javalta ja Kokemäki ovat si-
toutuneet rahoittamaan lii-
kennettä 31.5.2016 asti.  
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Heinävaarantie 6Heinävaarantie 6
81100 Kontiolahti81100 Kontiolahti

www.ihanpieniputiikki.fiwww.ihanpieniputiikki.fi

1.12.2012-6.1.20131.12.2012-6.1.2013
Avoinna la ja su klo 11-16Avoinna la ja su klo 11-16

Bukowski, Maileg, 
Bungalow, Weiste, 
HouseDoctor

Sisustus- ja lahjatavaraliikeSisustus- ja lahjatavaraliike

IHAN PIENI PUTIIKKIIHAN PIENI PUTIIKKI

Nettikaupalla oma joulu-Nettikaupalla oma joulu-
myymälä Nousiaisissa!myymälä Nousiaisissa!

Ripaus UnelmiaRipaus Unelmia
verkkokauppaverkkokauppa 

Joulun lahjat ja tunnelmat!Joulun lahjat ja tunnelmat!
Hae itselesi ripaus unelmiaHae itselesi ripaus unelmia
www.ripausunelmia.fiwww.ripausunelmia.fi

Joulu verkkokaupasta, klik klik!

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

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

LASTENVAATTEIDEN  JA 
–TARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE!

IHANIA LAHJAIDEOITA, 
POIKKEA MYYMÄLÄSSÄ 
TAI TILAA NETISTÄ! TAI TILAA NETISTÄ! 
www.mussukat. f i

Joulu on minulle lahjan anta-
misen aikaa. Joka joulu halu-
an muistaa läheisiäni ja pari 
vuosikymmentä onkin tullut 
tehtyä lahjansaajan listoja 
siinä, kun muut ovat tehneet 
toivelistoja. Kaupoissa juok-
semiseen kului ennen koh-
tuuttoman paljon aikaa.

Muutama vuosi sitten löy-
sin verkkokauppojen maail-
man. Sieltä ostan nykyään 
kaikki joululahjat. Ostokset 
voin tehdä vaikka kotisoh-
valla makoillen, sillä inter-
netistä löytyy jo melkein 
kaikki. On leluja, vaatteita, 
kodinkoneita, kosmetiikkaa 

ja hiusten hoitoa, sisutus-
tuotteita, astioita ja vaikka 
mitä myyviä verkkokauppo-
ja. Joulukortitkin olen tehnyt 
itse, sillä olen löytänyt as-
karteluliikkeitä internetistä. 
Siellä on inspiroivia kuvia 
ja saan ihan eri tavalla ide-
oita kun perinteisistä myy-
mälöistä. Varsinkin vaatteis-
ta on verkkokaupoissa usein 
paljon enemmän malli- ja 
kokovaihtoehtoja, puhumat-
takaan kengistä ja laukuista.

Internetissä on helppo ver-
tailla hintoja ja valikoimia. 
Kaikista tuotteista on verk-
kokaupoissa yleensä hyvät 

tuotekuvaukset ja se päi-
hittääkin tänä päivänä täy-
sin suurmarketit. Siellähän 
myyjää joutuu odottamaan 
ihan kyllästymiseen saak-
ka, jos haluaa lisätietoa tuot-
teesta. Myös se, että saan 
tutustua tuotteisiin rauhas-
sa kotona, miellyttää minua 
kovasti. Varsinkin vaatteita 
ostaessa on mukava katsoa 
ja sovittaa rauhassa. 

Viime ostokset tein viehät-
tävästä sisustuskaupasta. Nyt 
odottelen malttamattomana 
uutta torkkupeittoa ja uusia 
verhoja. Vaihto- ja palautus-
oikeudet ovat kuluttaja-asi-

akkaalle todella hyvät. Saan 
tuotteeni kotiin ja jos jostain 
syystä ne eivät sovikaan tyy-
liini, voin ne käyttämättöminä 
palauttaa tai vaihtaa toiseen 
tuotteeseen. Vaikka myymä-
löissäkin palautusoikeuksia 
tänä päivänä on, koen palau-
tuksen helpommaksi verkko-
kaupassa. Ja vielä kun verk-
kokaupassa tuotteet on usein 
kuvattu luonnollisessa tilassa, 
kuten nytkin ostamani verhot, 
olen lähes aina välttynyt vää-
riltä valinnoilta.

Tänään kävin kaupun-
gin keskustassa ja maksoin 
parkkimaksua muutamasta 

tunnista 10 euroa, joten se-
kin puoltaa verkkokauppoja. 
Nykyisten bensiinihintojen 
ja parkkimaksujen vuoksi 
taitaa olla kannattavampaa 
ja varmasti ainakin ekolo-
gisempaa ostaa verkosta, 
vaikka toimituskulut joutuu-
kin maksamaan. 

Kone vaan auki ja haku-
koneeseen vaikkapa lasten-
vaatteet tai lempi astiamerk-
ki, niin jopas alkaa tulla 
tarjontaa. Klik klik siis ja 
tuotteet ostoskoriin. Verk-
kokaupan kassalla menee 
minuutti tai pari, kun ostok-
set on omasta verkkopankis-

ta maksettu. Moni kauppa 
on myös lisännyt maksu-
vaihtoehtoja. Uusin verkko-
kauppatuttavuus antoi lähes 
kaksi kuukautta korotonta 
maksuaikaa.

Kun valinnat on tehty ja 
ostokset maksettu, istahdan 
jälleen kotisohvalle nautti-
maan olostani ja jään odot-
telemaan ostoksiani. Useim-
min paketti tulee muutaman 
päivän tai viimeistään vii-
kon sisällä. Kätevää, tur-
vallista ja erittäin helppoa 
shoppailua. Suosittelen.

Verkko-shoppaaja

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

Ulvilan toimipisteemme
palvelee ajanvarauksella
myös iltaisin 
ja viikonloppuisin!

Avoinna
TI-PE 10-18

LA 9-12

Ripsien pidennyksiä ja huoltoja!
(Myös iltaisin ja viikonloppuisin)

Ajanvar.  044 505 5196

Olemme lisänneet asiakaspaikkojam-
me Non-stop parturissa toimii nyt 
myös parturi-kampaamo ajanvarauk-
sella! Varaukset 044 505 5196. 
Tässä liikkeessä myös ripsipidennykset 
ja huollot.
Loka ja marraskuun aikana ajan 
varanneille hiusharja mukaan.

Osis+ tuotteet

9,90€/kpl
(norm.16,90-21,80€)

Choozismit 

5,90€/kpl
(norm.15,90€)

O

99
(

j y
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ASKARTELUTARVIKKEET 
maahantuojan verkkokaupasta  

www.donno.fi 

Klikkaa itsesi

verkkokauppaan

www.minimotoracing.fi

MiniMoto Racing Finland Oy
Kullaa, 044 505 2009

Tutustu verkko-
kauppaamme!
Hyviä lahjavinkkejä! 
Jokapojan unelma-
lahjat! 

YCF MiniMX-pyörien 
virallinen maahan-
tuoja Suomessa!

Tutustu laajaan 
tuotevalikoimaamme:
www.minimotoracing.fi

j
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Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS 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

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

RAKENTAJAT JA REMONTOIJAT:
TÄLTÄ PALSTALTA LÖYTYY APU
PIENIIN JA SUURIIN TÖIHIN!
Rakentajan palstan kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 1palsta x20 mm: 25€. 
2 palstaa x30 mm: 60€. Hintoihin lisät. alv 23%. 

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

Sinun
paikkasi? 
Vain 25€/kk

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

Covire Oy, p. 0500-597259

MYYTÄVÄNAMYYTÄVÄNA
HP. 3800,-HP. 3800,-

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

vesieristys-
sertifikaatti

Sinun
paikkasi? 
Vain 35€/kk

Jartin Jurinat

Hampuri ilmoitti seksityö-
läisten määrän – prostitu-
oituja on 29
”Eipä tunne kaupunki johto 
kaikki työläisiins”

Apulannan Toni vaatii: Yön 
Olli Linnaan
”Mitä paha Olli o tehny, ko lin-
na pitä menn”

Pirelli valitsi väärät renkaat?
”Valitsiko oike Miceliinit”

Mistä pahuus kumpuaa?
”Taita kummuta hyvyyde takaa” 

Lumia 920 -kuume leviää nyt 
Saksassa
”Onko pahaki kuume, auttaaks 
asperiin”

Pikkujoulu on vaarallinen 
juhla
”Onks vaarallisemp, ko oike joul”

Euroopan ykkösluontokuvaa-
ja tulee Suomen tomaattipi-
täjästä
”Taita kuvaaja oll Närpiöst”

Yli kolmen promillen ratti-
juoppo yritti juosta karkuun
”Tais muuttu juoksujuopoks”

Raivostunut nainen moukaroi 
autoa
”Oliko oikee moukar mukan”

Vankiloihin iskee säästökuuri
”Vois vähentä vankei,  kuluis 
ruoka vähemp”

Naiset uskovat: Meikkaus 
nuorentaa 10 vuotta
”Meikkas vaa enemp, nuorentus 
lisä”

Pankkiautomaatti syyti il-
maista rahaa
”Olis tarvinnu oll paikall”

Mies sai tietää ruokatunnilla 
voittaneensa jättipotin
”Meniks ruoka väärä kurkku”

Halla-aho pohtii Soinin haas-
tamista
”Taita jäär vaa pohtimis asteell”

TuohitoriTuohitori
kirppis KOKEMÄELLÄkirppis KOKEMÄELLÄ

joulumyyjäisetjoulumyyjäiset
1. joulukuuta 2012 klo 10-151. joulukuuta 2012 klo 10-15

(entisessä huonekaluhallissa)
Myyjiä halli täynnä! Arvonnassa joulukori!Myyjiä halli täynnä! Arvonnassa joulukori!

Myynnissä höyrymakkaraa ja kahvia!Myynnissä höyrymakkaraa ja kahvia!

TervetuloaTervetuloa!!
puh. (02) 546 7227 - www.tuohitori.netpuh. (02) 546 7227 - www.tuohitori.net

Nakkilan uusi teatteri sai nimekseen 'Nortamon-
kuja-teatteri' tai lyhyemmin 'Kujateatteri'. 

Teatteri sijaitsee Notamonkujan päässä, jossa 
Nortamokin aikoinaan asui. Nimi kertoo teatte-
rin sijainnin ja viittaa samalla niin sanataiteeseen 
kuin Nakkilan historiaankin. Vaikka teatteri on 
pieni, niin se ei ole katuteatteri eikä kesäteatteri, 
vaan siis Kujateatteri.  

Nimenjulkistamista, pieniä teatteriin liittyviä 
tarinoita sekä kohtauksia kevättalven tulevasta 
ensi-illasta oli lauantaina Nortamonkujalla seu-
raamassa n. 40 ihmistä.

Nimikilpailu 
ratkesi

Porin voimailurintamalla ta-
pahtuu jälleen. Power Team 
Pori ry avaa Satakunnanka-
dulle voimailuhenkisen salin.

Sali on vähän erihenkinen 
kuin kaupalliset "fi tnessa-
lit". Meillä saa oikeasti hi-
koilla ja käsiin saa laittaa 
magnesiumia. Kertoo yhdis-
tyksen puheenjohtaja Mika 
Huhtaviita.

Yhdistyksen tiloissa pää-
see esim. harrastamaan eri 
vahvamies lajeja, voimanos-
toa, painonnostoa, palloili-

Voimailuhenkinen 
sali Poriin

joille ja yleisurheilijoille so-
pivaa voimaharjoittelua ja 
yleensä kaikkea voimailuun 
ja saliurheiluun liittyvää 
kunnonkohotusta.

Salilla on esim. 25 met-
rin rata, jossa voi kokeilla 
vaikka farmarikävelyä 300 
kg raudoilla, rekka-auton 
renkaan pyöritystä, juoksu-
vetoja, erilaisia heittolajeja 
tai vaikka askelkyykkyjä. 
Meille mikään saliurheiluun 
liittyvä ei ole vierasta ja 
koska toimimme yhdistys-

periaatteella, teemme tästä 
aina käyttäjien näköisen sa-
lin eli käyttäjien palautetta 
toivotaan runsain mitoin.

Sali on tarkoitettu kaiken 
tasoisille kunnostaan kiin-
nostuneille ihmisille, al-
kaen aloittelijoista ja lop-
puen kilpaurheilijoihin. 
Yhdistykseltä löytyy myös 
valmentajatutkinnon suo-
rittanutta henkilöstöä, avus-
tamaan aloittelijoita tai anta-
maan vinkkejä jo pitempään 
kuntoilua harrastaneille. 

Nortamonkuja-teatteri etsii yhteyshenkilöitä Keski-Satakunnan kunnista ja kylistä. Asiamiehiä tarvitaan Kul-
laan ja Kaasmarkun, Noormarkun, Luvian, Eurajoen, Euran ja Köyliön, Kiukaisten ja Panelian, Kokemäen, 
Harjavallan, Ulvilan ja Porin seuduilta. Tehtäviin kuuluu mm. teatterin ohjelman jakelu näytäntökausittain paik-
kakunnan ilmoitustauluille. Yhteydenotot ystävällisesti postitse: Nortamonkuja-teatteri, Nortamonkuja, 29250 
Nakkila.
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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

• renkaat/rengastyöt
• huollot
• pesut ja vahaukset

Elokuvia siitä
miten ennen elettiin
Pellosta pöytään (38 min) 20€
Karjassa talon turva (25 min) 10€
Kinkerit Harjavallassa 
Uotilan tilalla (44 min) 20€

Elokuvat yhteishintaan
50€ +läh.kulut

Tiedustelut ja tilaukset: 
Simo Uotila, p. 044 074 4940.
simo.uotila@dnainternet.net
www.uotilantila.fi 

Lisätietoja netistä hakusanalla: Kullaa Tuuruhovi

Marski, 2009
Kullaa, Joutsijärvi

Tuuruhovi, 2004
Kullaa, Tuurujärvi

Vietä viikonloppu tai 
pikkujoulut täysin 
varustellussa mökissä 
Kullaan Joutsijärvellä!

Tuuruhovissa joulu 
vielä vapaana!
Avantouintimahdollisuus.

Puh. 050 591 8927
       Kirsti Mäkinen

JOULUN PESURUUHKAT ALKANEET!
Paljon puhtaita mattoja hakematta!
Poikkeathan hakemaan omasi kotiin 
Tila meinaa loppua *KIITOS*
Virkkaajat meiltä
   matonkuteet!
      koreihin, kasseihin
          ja mattoihin

Liike sulj. 21.12.2012-6.1.2013
(02) 674 1314 * Ma-Pe 9.30-16.30

 MATOT  PEITOT  TYYNYT ym.
Pesemme myös kirjopyykkiä
KONEPESU JA LAAKAPESU

Avoinna MA-TO 9-17 PE 9-18 LA 9-14, myös sopimuksen mukaan

puh. 531 9303
Varjuksentie 217, Nakkila Tuo mattosi joulupesuun!

Liisankatu 8, 28100 Pori, puh. 0400 592 000

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

Joulun
ihanat ideat!

PALAVA SYDÄN - p. 0400 597 340
ANTIIKKIA, KIRPPIS, HUUTOKAUPAT, REALISOINTI

Tavaratie 6, 28130 Pori
Avoinna MA-PE 11-18

LA 10-14, SU 12-16

www.palavasydan.net

 Plava Sydän
on pullollaan

joululahjaideoita!

Ostamme kuolinpesät
ja muut irtaimistot!

TILAUSMATKAT TILAUSMATKAT 
LÄHELLE JA KAUAS!LÄHELLE JA KAUAS!
Soita ja tiedustele:Soita ja tiedustele:

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

Toteutamme 
Toteutamme 

matkanne
matkanne

CATERING
CATERING--

palveluineen!
palveluineen!

Kino Huovi
HARJAVALTA

Ohjelmisto osoitteessa:
WWW.SEKK.FI

www.kinohuovi.fi
Tied. Matti Hautala Puh: 0400-598338

3D3D3D

KATSO MYÖS TARJOUKSEMME WWW.TARJOUSNET.FIKATSO MYÖS TARJOUKSEMME WWW.TARJOUSNET.FI

Liisankatu 10, puh: 6378 726 Liisankatu 10, puh: 6378 726 
Avoinna ark.10-18 La 10-15Avoinna ark.10-18 La 10-15

ERÄ UUSIA DVD ja BLU-RAY ELOKUVIA ja BOXEJAERÄ UUSIA DVD ja BLU-RAY ELOKUVIA ja BOXEJA
DVD alk. DVD alk. 33€€ ja BLU-RAY alk.  ja BLU-RAY alk. 55€€
        myös vaihdossa        myös vaihdossa

PYÖRÄLIIKE
VIREN KY

Yli 70 vuotta
Yli 70 vuotta

PYÖRÄKAUPPAA

NAKKILASSA!

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

HUOLTO
VARAOSAT

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

avataanavataan
1.12.1.12.

Ammattitaitoista 
pitopalvelua
Seijan Pitopalvelu
Purolantie 597, 32800 Kokemäki
Puh. 040 484 7559Puh. 040 484 7559

RAVINTOLA MUSTAVARIS

Kauppatie 1
29250 Nakkila
040 741 4691

MYLLY
Harjavallankatu 12, 29200 Harjavalta

puh. (02) 531 8300 
Palvelemme Ark. 7-21, la 7-18, su 12-21 

 ♥ Myös hierontaan
Lahjakortit

- TERHI ja PIRRE -
Kauneuskulma ja Panelian LihashuoltoKauneuskulma ja Panelian Lihashuolto

paneliantie 23, 27430 panelia
♥ 045 120 5395

Tuotepaketit 
pukinkonttiin

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”

JOULUKORTIT JOULUKORTIT 
alk.alk. 22€€ / 10 kpl:n nippu/ 10 kpl:n nippu

NAKKILAN KIRJAKAUPPA

...tai askartele kortit itse

...tai askartele kortit itse

Meiltä ideat Meiltä ideat 

ja tarvikkeet!ja tarvikkeet!

Kauppatie 2, Nakkila,
Wanha-Pankki. 
Puh. (02) 537 4004
Ti-pe 10-17, La 9-13
Ma on Virpin vapaapäivä

Meikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja Alusasupuoti

adeJ
Eläincenter

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

Ark. 10-17, la 10-14

Joulumyymälä
aukeaa 24.11. klo 10-141. k

yyyyyyyy
11. k

yy
k

yyy
1

JJ

-14-14
ää
14

Glögitarjoilua!  Lahjoja lemmikillesi!
Lemmikin omistajille sisustus- ja 
lahjatarvikkeita

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 0500 597 259 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

55050505505555555555555005550505555555555050555050500€€€
JOJJJJJJJJJOOOJJJJJJJ ULLLU ULUUJOJOJOJOJO UUUUULUUJOULJOJOJOJOJJJOJJJJOJOOOO LUULUU
RAAAAHARA AARRAAHAAR

50€
JOULU-

RAHAA! 
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Sievarinkatu 8, 29200 Harjavalta 
www.pt-rengas.fi  

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

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

TASKUKOKOINEN
PUHELINKALENTERI

ilmestyy taas tammikuussa 2013
Yksityishenkilöt voivat ilmoita

yhteystietonsa maksutta: info@best1.fi 
Yritykset ja yhteisöt: myynti@best1.fi 

BESTBOOK

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

ContiIceContact™

Saksalainen premium-
talvirengas suomalaisilla 
Tikka-nastoilla. 

Markkinoiden turvallisin 
ja mukavin uuden tekno-
logian nastarengas.

TALVIRENKAAT EDULLISESTITALVIRENKAAT EDULLISESTI
 RENKAAT  VANTEET

 VARAOSAT

  9,-
OVH 20,-OVH 20,-

  KPL     KPL   20,20,--
LuistimetLuistimet
teroitettuna

MailatMailat
Jääkiekko- ja
kaukalopallo

ALK:  ALK:  39,39,--
ALK:  ALK:  20,20,--

SuksipaketitSuksipaketit
vuodenvuoden
2011 mallit2011 mallit
Erikoistarjous-Erikoistarjous-
hinnoilla!hinnoilla!

College-
takit   KPL     KPL   5,5,--

kkk iikkiillll  ii iillllee!!!OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO kkk iikkkiillll  ii iiilllllee!!O
säMMuuM iisäsääMMMMMMMMMMMMuMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

jjjakorti !!LLLLahhhjjLLLLLLLLLLLLLLahhhjjjaakko il a!!LLLLaa aakorttiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLaahhhjjjjaaaaaaaakkkoooorrrttiiilll aa!!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Joulu on tulossa!

Muistathan, että Muistathan, että 
lahjakorttimme on aina lahjakorttimme on aina 

mieluisa lahja!mieluisa lahja!

PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
- PIRKANKATU 3, HARJAVALTA - PUH. (02) 674 3260 - 

Tule katsomaan
malleja myymälään!

3 kpl
hyväkuntoisia

K ÄYTETT YJÄK ÄYTETT YJÄ
RUOHONLEIKKUREITARUOHONLEIKKUREITA

Börjesson pipot, 
tumput, käsineet, 

karvalakit, kaulurit, ym. 
TARJOUSHINNOINTARJOUSHINNOIN

Zafi r 5 Led
otsavalo

Basta 
taskulamppu

Toimi Toimi 

nopeasti!
nopeasti!

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271


