
Homekoulut vievät 
rahat ja terveyden, s. 4

Syksyn 
ylioppilaat, s. 4

Ammattikuskeista on jo pulaa!
Hanki meillä kuljettajan

perustason ammattipätevyys!
ALOITUSPAIKKOJA RAJOITETUSTI! 

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

www.ulvilanajo-opisto.fi 
Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymä

koulutuskeskus (Dnro. TRAFI/12353)

UUTTA UUTTA

AVOINNA
ark. 8-17
la 9-14

Testamme akkusi kunnon

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

ONKO AKKUSI KUNNOSSA?

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

www.akkujatyokalu.fi 

Täydelliset
naiset, s. 7

Aina iloinen Dima,
suutari Tikkulasta, s. 6

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

 MATOT 
 PEITOT 
 TYYNYT ym.

puh. 0102716620
Varjuksentie 217, Nakkila

Vältä ruuhka
ja tuo joulumattosi

ajoissa pesuun.

Pesemme myös kirjopyykkiä!
KONEPESU JA LAAKAPESU

Suomen Europeus Oy,
Satakunnankatu 29, Pori

suomen.europeus@dnainternet.net
Puh. (02) 646 9131, fax (02) 646 9171

 HUOM mitoitus: Meiltä kaikki kalusteet ja 
ovet sekä standardi-, että erikoismitoin

 Meiltä myös liukuovet sekä mitoitus- 
ja asennuspelvelu

 Tule tutustumaan uudistettuihin esittely-
tiloihimme ja laajaan tuotevalikoimaamme 

tai varaa maksuton suunnittelu palvelu

Porinkeittiokeskus.fi 

0400 593 654

Tarjoamme 
kaikki kotisi 
tarvitsemat 
kalusteet 
laadukkaasti 
sekä edullisesti.

Vuokrattavana Porin keskustassa
100-300m2 HALLITILAA!

123
459459

18 / keskiviikko 20.11.2013
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti



Bestseller 18/2013

2

Bestseller 18/2013

Painos: n. 22 000 kpl

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

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

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

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

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:

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

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori

Mediatiedot ja näköislehti:
www.best1.fi

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

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

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

4.12. 2013
18.12.2013

Bestbook-taskukalenteri 2014 
ilmestyy 5.2.2014.

Kiukaisissa jakelu seuraa-
vana viikonloppuna!

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

5.2.2014
5.3.2014
5.4.2014

Nakkilan kirjaston 
150-vuotisjuhla

torstaina 21. marraskuuta
klo 12-19 kirjastossa

Kahvi-, mehu- ja täytekakkutarjoilua
Musiikki- ja lauluesityksiä, lasten ohjelmaa

Kirjaston historiikin julkaisu
Kirja joka muutti elämäni -näyttely

Valokuvia kirjastosta

Juhlapäivänä palvelemme
asiakkaitamme normaalisti.

Tervetuloa! 
Nakkilan kirjasto 

Porintie 9 
29250 Nakkila

puh. 044 7475920

 
        NAKKILAN APTEEKIN 
              PERINTEISET 
           JOULUKAHVIT 

        pe 29.11. klo 9-19 
                Tervetuloa! 
 
    

             NAKKILAN APTEEKKI 
    Palveleva apteekki ... lähelläsi ... ”siin Nakkila kirko vaiheill” 

Manniskan
Joulupuoti

Ma-Pe 10 -17, La 10 -14 
Tervetuloa

Kauppatie 5 Nakkila
(samassa talossa kuin R-kioski)

1.12.2013 sunnuntaina klo 10-18
Seuratalo Karhulassa, Tuottajantie 6, Nakkila

Klikkaa: best1.fi

• imubetonilattiat
• käsilattiat
• pesubetoniliuskat
• akryylibetonilattiat
• lattioiden hionta
• pinnoitukset
• epoksimassauslattiat
• sinkopuhallukset
• ym. muut alaan

liittyvät työt

Rakennuspinnoite Levola Oy
Varasto Eteläväylä 17, Tiiliruukki

Puh. 0400 322 608, (02) 637 6182
Fax (02) 637 6060

LOPPUVUODEN 
TAPAHTUMIA

* JOULUKONSERTTI  - CHRISTMAS JAZZ
Mariah Hortans & M. Sandberg Duo

Ke 27.11.2013 klo 19.00  Nakkilan kirkko. 
Ohjelma  8 €

* JOULUASKARTELUA – 
Tehdään yhdessä Joulu 

Pe 29.11.2013   klo 17.30–19.00
La 30.11.2013   klo 13.00 – 15.00

Lapset ja aikuiset nyt yhdessä 
loihtimaan Joulun tunnelmaa
Paikka: Viikkalan  vanha koulu

Ilmoit. viim. 26.11.
vapaa-aikatoimistoon puh. 044 7475914

Osallistua voi joko yhteen tai molempiin kertoihin. 
Vapaa pääsy!

* JOULUISET YHTEISLAULUT  
VILLILÄN KARTANOLLA

Su 1.12.2013  klo 15.00    Vapaa pääsy!

* KUUTAMOUINNIT  
JOULUISISSA TUNNELMISSA
Nakkilan uimahallissa keskiviikkona 

4.12.2013 klo 18.00 – 21.00
Normaali uintimaksu.   Glögi+piparitarjoilu!

* ITSENÄISYYSPÄIVÄN KONSERTTI
Pe 6.12.2013 Villilä Studioilla klo 12.15. 

Juhlakahvit klo 11.30 – 12.15

* UUDEN VUODEN AATON 
LAPSIPERHEIDEN TAPAHTUMA

Ti 31.12.2013  Nakkilan liikuntakeskuksella
klo 14.30   Mehu- ja piparitarjoilu

klo 15.00   Musiikillista ohjelmaa lapsille
klo 16-18   Ilmaisuinnit Nakkilan uimahallissa

Tapahtumat järjestää  
Nakkilan kunnan  vapaa-aikatoimi

LEIKKIUIMAKOULU 
4-7-vuotiaille

16.-20.12.2013 Nakkilan uimahallissa
1. ryhmä klo 17.00 -18.30
2. ryhmä klo 18.30-20.00

Osanottomaksu  3,50€/kerta
Ilmoittautumiset:

2.-5.12. sähköpostitse
marjo.elomaa@suomi24.fi 

ja 2.12. klo 8-16 puhelimitse 0440 585269

Ilmoita: nimi, ikä, huoltajan nimi ja puh.

Järj. Nakkilan liikuntatoimi

Koti-irtaimiston vapaaehtoinen

HUUTOKAUPPA
NAKKILASSA
Su 1.12. klo 12

Korpikuja 12. Näyttö tuntia ennen.

Heli ja Aki Palsanmäki

VEKSA MUUTTAA RIVITALOON JA
HUUTOKAUPPAA TULEVAT PITÄMÄÄN

TV:stä
tutut!

MYYNNISSÄ SOHVIA, SÄNKYJÄ, PÖYTIÄ, TUOLE-
JA, KAAPPEJA, HYLLYJÄ, KEHTO, NAKKILALAISIA 
KEINUTUOLEJA, KÖNNIN-
KELLO, KIPPOJA JA KUP-
PEJA, ASTIANPESUKONE, 
HELLA, KUIVAUSRUMPU, 
PESUKONE, MUITA 
KODINKONEITA, KÄSI-
TYÖKALUJA JA KONEITA
mm. PUUSORVI. 
LISÄKSI ERILAISTA 
LAHJATAVARAA 
YM. YM. YM.

”PÄIVÄ PALOASEMALLA” -TAPAHTUMA
NAKKILAN PALOASEMALLA

lauantaina 23.11.2013 klo 10-14
Myynnissä:

Palovaroittimia ja sammutuspeitteitä,
grillimakkaraa ja kahvia pullan kera,

ohraryynivelliä ja rusinasoppaa.
Mehutarjoilu!

Tervetuloa!

Nakkilan VPK
Paloauto-

ajelua
lapsille!

TEE ITSE
UPEAT JOULUKORTIT!

LAAJA VALIKOIMA 
TARVIKKEITA, 

TULE OSTOKSILLE JA 
TUTUSTUMAAN

KORTTIMALLEIHIMME.

NAKKILAN KIRJAKAUPPA
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Näillä toreilla keskiviikkoisin
Nakkila 8.00-12.00 
Panelia 12.30-13.30

Puh. 0440 532 440

KALAKAUPPIAS
Ke Nakkilan Torilla 8-11.30

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

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

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

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autostaMajatalo Tyrni

0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Majoitus, matkailu

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Myymälät

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

info@sataeuro.fi 

€
Tilitoimistot

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

Lakiasiaintoimisto

Varatuomari Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

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

www.karipessi.fi 
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

Kuukausihinnat Meillä PALVELLAAN -palstalla: 1 palsta x 30mm: 35€, 
1 palsta x 20 mm: 25€,  2 palsta x 30 mm: 60€   Hintoihin lisätään alv 24% 

Hautauspalvelut
EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

Jakelupalvelua

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/
COVIRE OY

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

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

Sisustusverhoomo
Wanhat Toolit
Katariinankatu 1, Pori

040 534 1804
verhoomowanhattoolit.fi

 www.

HAJOTTAMO
.com

TALVIRENKAATTALVIRENKAAT
EDULLISESTIEDULLISESTI

 RENKAAT 
 VANTEET
 VARAOSAT

Kaffeli

Tul syömään ny
ja syö niin paljon
et napa natisee 

ARKILOUNASPÖYTÄ
MA-PE

 11-15 

VATSAN TÄYTTÄVÄ NAKKILALAINEN

LOUNASRUOKAPAIKKA

www.askarteluliike.fi 
Eteläpuisto 17 D, Pori, 

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

Askarteluliike

Askarteluliikkeet

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot Verhoilua

 IT-ASEMA
ATK-laitteiden

myynti ja huolto
Sovi asiakaskäynti 
puh. 045 673 2373

Atk-palvelut

Erikoishammasteknikko
Kirsi Ehoniemi
Kauppatie 3, Nakkila
Sorkkistentie 11, Eura

(02) 865 4636
Pohjaukset ja korjaukset
saman päivän aikana!

Hammasteknikot

Bestseller-lehden 
lukijakilpailussa 
40 € lahjakortit 

voittivat:
Vesa Kuusisto

(Akku 24.fi ), 
Hilkka Koivuviita 

(Porin Taidekeskus). 

Voittajille on 
ilmoitettu!

ONNEA!

Eura, Kiukainen

Omaistaan hoitavien ta-
paaminen
25.11.2013 Pikku-Pirtillä 
(Eurantie 18). Vertaistapaa-
minen, kahvittelun lisäksi 
asiaa muistin huollosta.

Omaishoitajien viikko 
Euran pääkirjastossa
25.-30.11.2013 Tietoiskuja 
ja opastusta maanantaista 
perjantaihin.

Harjavalta

Näyttelyt
27.10.2013-2.2.2014 Emil 
Cedercreutzin museo
Pohjoistuuli Noolan – Mar-
ja Rak 
Pukuja ja kuoria ihmiselle, 
Päivikki Reinamo
Satakunnan kulttuuriym-
päristöt eilen, tänään, huo-
menna 

Kokemäki

Joulumyynti Juustolassa
11.11.-23.12.2013 klo 
Juustola. Myymälä avoin-
na: ark. klo 9-17 lauantai-
sin klo 9-14 

Avoimet ovet Sataedussa
23.11.2013 klo 9 Sataedu 
Kokemäki. 

Nakkila

Nakkilan kirjaston 
150-vuotisjuhla
21.11.2013 klo 12-19 Nak-
kilan kirjasto.

Päivä paloasemalla -ta-
pahtuma
23.11.2013 klo 10 Nakki-

lan Paloasema. Järj. Nakki-
lan VPK.

Christmas Jazz -konsertti
27.11.2013 klo 19   Nak-
kilan kirkko. Ohjelmisto 
esitetään suomeksi ja eng-
lanniksi.

Joulun avaus ja myyjäiset 
Nakkilassa
29.11.2013 Klo 15-20. Jou-
lumyyjäiset K- Supermar-
ket Onnipekan kahviossa 
sekä pihalla.

Jouluiset yhteislaulut Vil-
lilän kartanolla
1.12.2013 klo 15:00 Villi-
län kartanon salissa.

Kuutamouinnit
4.12.2013 klo 18 Nak-
kilan uimahalli. Tunnel-
moidaan lyhtyjen ja jou-
luisen musiikin tahdissa. 
Glögi+piparitarjoilu.

Ulvila

Avoimet ovet Sataedussa
23.11.2013 klo 9 Sataedu  
Ulvila

Ottelumatka Tappara-
Ässät
3.12.2013 klo 16 Lähtö: Ul-
vilan uimahalli, Kaskelotti. 
Ulvilan kaupungin vapaa-
aikatoimi järjestää ottelu-
matkan jääkiekon Liigan 
peliin Tappara – Ässät. 

Pori

PÄIVÄ PALOASEMAL-
LA-tapahtuma Porin 
VPK:lla
23.11.2013 klo 10 Porin 
VPK:n paloasema. Koko 

perheen tapahtuma, jossa 
voi kartuttaa tärkeitä arjen 
taitoja ja pääsee tutustumaan 
palokunnan toimintaan.

Satutunti venäjän kielellä
23.11.2013 klo 12 Porin 
seudun kansalaisopisto. 
Tule kuuntelemaan satuja 
eri kielillä! Tarinan sisäl-
tö kerrotaan lyhyesti myös 
suomeksi. Kielen taitoa et 
välttämättä tarvitse.

MESTARIN SEURASSA 
23.11.2013 klo 15 Porin 
Raatihuone. Ralf Gothon 
ja Pori Sinfoniettan muu-
sikkoja, mm.W.A. Mozart: 
Kvintetto pianolle ja puhal-
tajille.

Joulutyökurssit Sunnie-
men Pajutilalla
23.11.-4.12.2013 Sunnie-
men Pajutila. la 23.11. klo 
10-14 Jouluiset havutyöt
ke 27.11. klo 18-21 Valo-
puut jouluksi

Hårrårhuset - Tuomion 
talo
24.11.2013 klo 15 Annan-
katu, Annis. Porin Teatteri-
nuoret (mukana tänä vuonna 
myös Vihreä teatteri!) jär-
jestävät tänäkin vuonna jo 
perinteeksi muodostuneen 
Kauhutalon Annikselle.

Joulutaulut –näyttely ja 
joulumyyjäiset Sunnie-
men Pajutilalla
25.11.-8.12.2013 Sunniemen 
Pajutila, Leinontie 41. Avoin-
na joka päivä klo 11-17.

Seniori-iltapäivä: Ihan 
epänormaalia
26.11.2013 klo 14 Satakun-

nnan Museo. Satakunnan 
Museossa aukeaa marras-
kuun alussa näyttely Ihan 
epäNormaalia, joka kertoo 
vammaisuudesta ja siihen 
liittyvistä kysymyksistä 
ennen ja nyt.

Porin perusturvan vam-
maispalveluiden joulu-
myyjäiset
27.11.2013 klo 9 Pääterve-
ysaseman ala-aula. Myyn-
nissä kehitysvammaisten 
päivätoiminnoissa valmis-
tamia kädentaidon töitä.

Eläkeläisten kuntohum-
pat
27.11.2013 klo 14 Porin 
nuorisotalon alasali. Hinta 
2 €/hlö.

Pikkujoulu-uinti keskus-
tan uimahallissa
29.11.2013 klo 18 Keskus-
tan uimahalli. Rauhallista 
ja rentoa pikkujoulun tun-
nelmaa kynttilöiden lois-
teessa, jouluista musiikkia, 
tarjoilua , joulupukki... So-
pii kaiken ikäisille uinnin 
ystäville. 5 €, lapset 2,80 €

Vanhan Ajan Joulutori
30.11.2013 klo 10 Raken-
nuskulttuuritalo Toivo. Ra-
kennuskulttuuritalo Toivon 
pihassa ja pihapiirin talois-
sa järjestetään lauantaina 
30.11. jo 17. joulutori. 

Myyjäiset
30.11.2013 klo 11 Porin 
seudun kansalaisopisto. 
Tervetuloa Porin seudun 
kansalaisopiston käsityö-
koulu Taitiksen oppilaiden 
järjestämiin myyjäisiin 
opistotalon aulaan!

TAPAHTUMIA
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Lauran blogi
Homekoulut vievät 
rahat ja terveyden

 
Yli sata vuotta vanhas-
sa taloyhtiössämme 
oli myytävänä asunto. 
Näytöllä kävi useampi 

katsoja. Keskustelin pi-
halla yhden pariskunnan 
kanssa. He kysyivät, että 
koska taloyhtiö on ajatel-
lut vaihtaa ikkunat. Sa-
noin, että sellaista ei ole 
suunnitelmissa lainkaan. 
Nämä alkuperäiset ikku-
nat toimivat edelleen hy-
vin. Usein ihmetellään 
miksi vanhat jopa yli sa-
tavuotiaan ikkunat voi-
vat olla parempia kuin 
parikymmentä vuotta 
vanhat. Syitä on useita, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjattujen ryhmien tuntiseloste on nähtävissä Harjavallan kaupungin Internet-sivuilta www.harjavalta.fi 

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 

 7.00-7.45 

Sisäpyöräily 

� 

9.00-10.00 

Naisten ohjattu 
kuntosali 

� 

7.15-7.45 

Vauhdikas 
vesijumppa 

� 

   

14.30-15.30 

Kehon tasapaino 

� 

8.15-8.45 

Rauhallinen 
vesijumppa 

� 

10.15-11.15 

Ohjattu kuntosali 

� 

15.00-15.45 

Seniori-
kuntotunti 

� 

11.00-11.30 

Vesijumppa 

� 

10.00-11.00 

Täydellä teholla! 

� 

 

17.00-17.45 

Sisäpyöräily 

� 

  16.30-17.30 

Äijäjumppa 

� 

 11.15-12.00 

Syvävenyttely 

� 

15.00-15.30 

Vesijumppa 

� 

18.45-19.30 

Kahvakuula 

� 

17.30-18.30 

Kuntosalilla 
ohjaaja paikalla 

� 

17.30-18.00 

Vesijumppa 

� 

18.30-19.30 

Trimmi 

� 

15.00-15.30 

Sykkeet ylös! 

� 

15.30-16.15 

Kahvakuula 

� 

 

19.45-20.30 

Syvävenyttely 

� 

19.30-20.30 

Trimmi 

� 

19.30-20.30 

Sisäpyöräily + 
lihaskunto 

� 

19.45-20.30 

Keskivartalo 
voimakkaaksi 

� 

18.30-19.30 

Aikuisten 
uintitekniikkatunti

� 

  

Monitoimitila Sisäpyöräilytila Kuntosali Monitoimiallas 

Kevyt � Keskiraskas � Raskas � 

HARJAVALLAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
SYKSY 2013, 14.10. – 15.12.2013

joista keskeisin on puu-
tavaran laatu.

Terveitä kouluja on 
myös aikojen saatossa pi-
lattu väärillä remonteilla. 
Koulujen homeongelmat 
ovat valitettavan ylei-
siä. Liian monessa kou-
lussa kärsitään vakavis-
ta sisäilman ongelmista. 
Perusopetuslain mukaan 
oppilaille tulee turva-
ta turvallinen ja terveel-
linen oppimisympäristö. 
Samaan aikaan, kun kor-
jataan homevaurioita, ra-
kennetaan uusia kohta ho-
meisia taloja. Vaatimukset 
talojen energiatehokkuu-
desta on viety Suomen 
oloissa liian pitkälle. Hy-
vin eristetyssä talossa 
entistä pienempi raken-

nusvirhe kostautuu. Kun 
lämmöneristepaksuus 
kasvaa, ulkorakenteet 
kylmenevät ja homeen-
kasvulle otolliset olosuh-
teet lisääntyvät. Rakenta-
minen tehdään kiireellä. 
Valitettavasti joskus jopa 
kodinkoneelle saa pidem-
män takuun kuin talolle. 
Takuu sekoitetaan usein 
10 vuoden vastuuseen. Se 
rajoittuu kuitenkin törke-
ästä huolimattomuudesta 
johtuviin virheisiin. Käy-
tännössä on vaikea osoit-
taa vuosien päästä, mikä 
johtuu rakennusaikaisesta 
laiminlyönnistä ja mikä 
kiinteistön huollon lai-
minlyönnistä. Rakennus-
virheet tulevat ilmi vii-
veellä.

Rakennusten huolto- 
ja korjaustoimet aloite-
taan vasta sen jälkeen, 
kun kallis vahinko on 
jo tapahtunut. Jos kor-
jauksia ja kunnostus-
töitä ei tehdä ajois-
sa, ongelmat ja niiden 
kustannukset vain kas-
vavat. Huonolaatui-
nen rakentaminen pitää 
lopettaa. Sen jälkeen 
kannattaa aloittaa van-
hojen hometalojen kor-
jaaminen. Tarvitaan 
myös asennemuutosta, 
että korjaamisen peri-
aatteesta päästään pa-
remman rakentamisen- 
ja ylläpitokulttuuriin.

Laura Huhtasaari 
EU-vaaliehdokas

Perinteinen Nakkilan 
Joulunavaus on tänä 
vuonna perjantaina 
29.11. klo15 - 20 Joulu-
myyjäiset K- Supermar-
ket Onnipekan kahvi-
ossa sekä piha-alueella 
klo 16-20. Tänä vuon-
na suurin osa keskustan 
liikkeistä on avoinna klo 
19 asti. Liikkeissä on 
myös jouluinen kilpai-

Joulun avaus ja 
myyjäiset Nakkilassa

lu, jossa pääpalkintona 
on herkkukori. Joulu-
pukki ja kulkue lähtevät 
Siwan edestä klo 17.45 
ja joulukuusen valojen 
sytytys tapahtuu klo 18. 
Joulumyyjäiset. Joulu-
myyjäisten myyntipaik-
kojen varaus Terhi Mä-
kitalo, p. 050 306 9100 
tai info(at)udutar.fi  

Lidl Suomen toimitus-
johtaja Lauri Sipponen 
on huolissaan ruokakau-
poille kaavailluista rajoi-
tuksista, kuten alkoholin 
myyntiaikojen kiristyk-
sistä ja keskioluen me-
netyksestä Alkolle. Lidl 
käyttää vuosittain 10 

miljoonaa euroa myy-
mälöiden modernisoin-
tiin. Sipposen mukaan 
valtiovallan rajoitukset 
aiheuttavat suoraan li-
säinvestointien, kuten 
laajentumisen Ulvilaan, 
laittamisen jäihin. 
Lähde: Kauppalehti

Lidl ei laajene Ulvilaan

Keva-edut, Miljoona-asunto, 
avo-Bemari ja potkuista 
jopa 255 600 euroa

 Miksi tällaista annetaan tapahtua? Eikö Suomes-
sa ole mitään virastoa, mikä valvoisi näitä väärin-
käytöksiä, kun hukataan miljoonia ja miljoonia. 
Onko se hyvä veli verkosto, joka valvoo sisäises-
ti, mikä on hyvän säännön mukaista. Tavallisten 
palkansaajien kimppuun kuitenkin mennään ja 
kaadetaan kaikki kivet, löytyisikö mitään väärin-
käytöksiä. 

Sopimuksen mukaan Merja Ailuksella on käy-
tössään autoetu, matkapuhelinetu ja asuntoetu. 
Hänellä on lisäksi oikeus ”Kevan hallituksen vah-
vistamien perusteiden” mukaiseen tulospalkki-
oon. Bonuksen suuruutta tai suhdetta kokonais-
palkkaan ei sopimus määrittele

Ailuksen virkaehtosopimus on voimassa toistai-
seksi. Jos Keva sanoo Ailuksen irti Kevasta joh-
tuvasta syystä, Ailus on oikeutettu vuoden raha-
palkkaa vastaavaan korvaukseen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa siis 255 600 euron erorahaa. Mik-
si näin? Mitä isompi johtaja, onko hän aina kor-
vaamaton?

Ailus asuu Helsingin Katajanokalla Kevan 
vuonna 2012 hankkimassa yli 1,1 miljoonan ar-
voisessa asunnossa. Ailus ajelee 1-sarjan avo-Be-
marilla, jossa on runsaat lisävarusteet.

Ailus 250 000 euron rempasta: 
”Siellä on Idon kaappeja, 
ei mitään marmoria”
Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Merja 
Ailuksen mukaan hänen kohutussa keittiössään 
ei ole luksuskalusteita. Ailus kommentoi Kevan 
tiedotustilaisuudessa kohuttua työsuhdeasunton-
sa remonttia, jonka noin 250 000 euron yhteishin-
nasta noin 100 000 kohdistui keittiöön.

Keva selvittää nyt sisäisesti asian yksityiskoh-
tia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Laura Räty 
(kok) kertoi tiedotustilaisuudessa hallituksen ol-
leen yksimielinen siitä, että Ailus ja muu johto 
voivat jatkaa tehtävissään normaalisti.

Ailuksen työsuhdeasunnon pinta-ala oli ilmoi-
tettu väärin verottajalle, minkä vuoksi asunnosta 
oli vuosien ajan maksettu liian vähän veroa. Ai-
lus toisti selityksensä, jonka mukaan kyse oli yhti-
ön kiinteistöyksikön teknisestä ja ”inhimillisestä” 
virheestä.

Kuntien eläkevakuutusyhtiön Kevan hallitus on 
päättänyt aloittaa selvitystyön yhtiön johtamisjär-
jestelmästä ja johdon työsuhde-eduista. Selvityk-
sen tekee Kevan talousjohtaja Tom Kåla. 

Mielestäni ko. väärinkäytöksissä pitäisi tehdä 
ulkopuolinen selvitys, koska nykyinen selvittäjä 
on oman talon porukkaa ja hän kuuluu myös sel-
vityksen alla oleviin henkilöihin.

Kevan hallituksen puheenjohtajan Laura Rädyn 
mukaan hallitus oli päätöksissään yksimielinen. 
Rädyn mukaan Kevassa on tapana selvittää ensin 
ja tehdä vasta sitten johtopäätöksiä.

Ailus halusi 6 100 euron 
palkankorotuksen
Kevan toimitusjohtaja Merja Ailus esitti viime 
vuonna Kevan hallitukselle, että hänen kuukau-
sipalkkaansa nostettaisiin 6 100 eurolla 25 000 
euroon 18 900 eurosta. Ehdotus ei mennyt halli-
tuksessa kuitenkaan läpi. Hallitus korotti toimi-
tusjohtajan kuukausipalkkaa tämän vuoden alusta 
kuitenkin 21 300 euroon.

Kevan johdon Quatarin matka ja yleensäkin 
kaikki Kevan johdon ja hallituksen kaukomatkat 
pitäisi selvittää. Viimeiseen Aasian matkaan osal-
listujien (19 henkilöa) nimet olisi myös mukava 
tietää. Se että viikon reissu maksaa yli 10 000 eu-
roa per henkilöä on aika paljon.

Kuuluvatko nämä ulkomaanmatkat työnkuvaan 
ja onko kunnallisella eläkevakuutusyhtiöllä varaa 
näihin?

J Virtanen

Sivistysjohtaja on esit-
tänyt Kiukaisten yh-
teiskoulun sulkemista 
ja oppilaiden siirtämis-
tä sieltä Euran yhteis-
kouluun. Tämä tapah-

Eurassa esitetään 
koulujen sulkemista

tuisi sen jälkeen, kun 
Euran koulukeskuksen 
peruskorjaus on valmis-
tunut. Sorkkisten kou-
lua on esitetty suljetta-
vaksi jo vuonna 2015 

Harjavallan lukiosta yli-
oppilaiksi valmistuvat Ris-
tomatti Paavilainen, Jerita 
Ruusunen ja Kaisa Saarinen.
Nakkilan lukiosta ylioppi-
laiksi valmistuvat Mika Haa-
visto ja Jarkko Virtanen.
Ulvilan lukiosta valmis-

tuvat Jussi Hippi, Karolii-
na Järvinen, Aleksi Koivu-
la, Vertti Koivula ja Joonas 
Nurmela.
Porin Suomalaisesta Luki-
osta valmistuu mm. Matti 
Mattsson.
Bestseller-lehti onnittelee!

ja Kirkonkylän koulun 
erityisluokat siirrettäi-
siin Ahmasojan kou-
luun. Sulkemisesityk-
sen taustalla ovat muun 
muassa taloussyyt.

Syksyn 2013 
uudet ylioppilaat

Keski-Satakunnassa ve-
roprosenttia korottavat 
Harjavalta, Huittinen, 
Kokemäki ja Luvia. 
Suurimmat korotuksen 
alueellamme tehdään 
Harjavallassa ja Huit-
tisissa. Vuonna 2014 
maksetaan Jämijärvellä 
ja Kankaanpäässä kor-
keinta veroprosenttia 
21,50.

Verot 
nousussa
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Varhaisimmat muistoni 
Kauko Röyhkästä osu-
vat ala-asteikään. En ole 
varma oliko meillä koto-
na herätyskelloa, mutta 
äidilläni oli tapana avata 
radio töihin lähtiessään. 
Herääminen radiomusii-
kin tahtiin oli lempeäm-
pi ja kiireettömämpi tapa 
heräillä koulupäivään. 
80-luvun puolivälin 
usein soitetut melodiset 
pop-kappaleet Lauralle 
ja Pikku enkeli syöpyi-
vät jonnekin tajuntaani 
aamun varhaisina hetki-
nä. Myöhemmin totesin, 
että miehen tuotannosta 
löytyy ammennettavaa ja 
paljon muutakin kuin ke-
vyitä pop-ralleja. 

Ostin ensimmäiset vi-
nyylit ja sen jälkeen lä-
hes kaikki albumit ovat 
päätyneet levyhyllyyni. 
En osaa vieläkään eri-
tellä miksi Röyhkän ja 
Narttu-yhtyeen musiikki 
toimi paljon paremmin 
kuin muu suomalainen 

rockmusiikki. Ehkäpä 
Röyhkän ulkopuolisuus 
ja ”haistakaa v” -asenne 
teki vaikutuksen. Sanoi-
tukset olivat jotakin muu-
ta kuin Dingot ja Yöt, 
niissä inhottiin pöyhkeää 
keskiluokkaa ja herättiin 
pilkottuna pihakaivosta. 
Romanttiset päiväunet ja 
tyttö duffelitakissa, sopi-
vat myös maailmanku-
vaani. Röyhkä on aina 
jakanut mielipiteet ja se 
on tarkoituskin. Jotenkin 
onkin koomista, että hän 
yrittää olla samaan aikaa 
rakastettu ja vihattu ja 
onnistuu siinä mainiosti. 
Viime vuosina on nähty 
jo naistenlehtihaastattelu-
ja, mutta samalla Röyhkä 
antaa piiskaa ja herättää 
keskustelua facebook-si-
vuillaan kaikille seuraa-
jilleen.

Röyhkän suuruuden ta-
kana on aina ollut myös 
lahjakkaita muusikoita. 
Narttu-yhtyeen tarina al-
koi 80-luvun alussa ki-

taristi Riku Mattilan ja 
rumpali Heikki Tikan as-
tuessa remmiin. Kokoon-
panot vaihtuivat läpi vuo-
sikymmenen, mukaan 
tuli mm. basisti Mats 
Hulden ja kitaristi Tommi 
Viksten. Syntyi kymme-
nen studioalbumia, pari 
EP-levyä ja päälle vielä 
livet ja kokoelmat. Nart-
tu tuli tiensä päähän 1990 
ja Kauko jatkoi soolona 
ja eri bändiensä kanssa. 
Mittavasta tuotannostaan 
huolimatta ne 80-luvun 
Narttu-levyt muodosta-
vat Röyhkän musiikilli-
sen kivijalan. Niitä biisejä 
on kuultu eri kokoonpa-
nojen esittäminä myös 
pitkin 2000-lukua, mut-
ta vasta 2012 Narttu pa-
lasi lavoille uudestaan. 
Nyt saamme herkullisen 
maistiaisen näiltä keikoil-
ta uuden live-levyn muo-
dossa. Kokoonpano on 
lähes vahvinta Narttua. 
Vain Riku Mattila loistaa 
poissaolollaan. Tällä le-

vyllä kitarassa on Tom-
mi Viksten sekä jo 1981 
bändissä ensi kerran vai-
kuttanut Jarmo Heikki-
nen. Bassossa on Hulden 
ja rummuissa itseoikeu-
tetusti Nartun ainoa rum-
pali Heikki Tikka. Sointia 
rikastuttaa Pekka Gröhn 
koskettimissa.

Levyn 20 kappalet-
ta on äänitetty syksyn 
2012 aikana eri keikoil-
ta, tarkempaa tietoa ää-
nityspaikoista ja päivä-
määristä ei valitettavasti 
ole tarjolla. Olisin myös 
toivonut enemmän mate-
riaalia levynkansien vä-
liin. Nartun historia, eri 
kokoonpanot ja disko-
grafi a yhdessä liveku-
vien kera olisi toiminut 
mukana. Mutta kannet 
ovat toki tällaisenaan 
tyylikkäät ja pääasia on 
totta kai musiikki itses-
sään ja se kyllä toimii. 
Levy on sopiva läpileik-
kaus yhtyeen tuotannosta 
raskaammasta progeilus-
ta helkkyviin pop-me-
lodioihin ja on mukaan 
mahtunut myös jazzah-
tava hempeily Laulujen 
nainen. Kauko osaa olla 
sopivan herkkä ja heti 
seuraavassa biisissä ää-
rimmäisen raaka. Lähes 
kaikilta Narttu- levyiltä 
on tarttunut biisejä mu-
kaan kun lasketaan mu-

kaan erikoispainoksen 
lisälevy kahden bonus-
biisin myötä. Vain vuo-
den 1990 Joko-tai -levy 
on jäänyt kokonaan il-
man edustajaa. Eniten 
kappaleita on tarttunut 
mukaan Pikku enkeli -le-
vyltä, peräti viisi biisiä. 
Hyvin edustettuina ovat 
myös Paha maa -EP ja 
vuoden 1988 Ihmelapsi.
Bändi soittaa napakas-
ti ja välillä hyvin juure-
valla otteella. Kaksi ki-
taristia ja koskettimet 
rikastuttavat monia bii-
sejä. Osa kappaleista on 
ehkä vähän turhankin 
lähellä sitä alkuperäistä 
levyversiota kuten mys-
tinen Ihmelapsen vii-
meiset hetket. Muutama 
biisi menee myös mie-
lestäni liian kauas lähtö-
kohdastaan. Alun perin 
lähes täydellinen pophit-
ti Majavalakki on saa-
nut laiskan country-rock 
sovituksen. Pääosin so-
vitukset ovat kuitenkin 
herkullisia. Raskaalla 
riffi llä alkava ja slideki-
taroilla ja Hammondilla 
koristeltu Nivelet edus-
taa sitä kiehtovinta antia. 
Levyn alkupuolelle on 
myös sijoitettu kaikista 
upein veto Mieluummin 
vanha kuin aikuinen. 
Kappaleen kitaratun-
nelmointi ja säkeistöjen 
välin nostatukset ovat 
tehneet tästä  keikka-
suosikkini. Ensimmäi-
seltä levyltä mukaan 
tullut Kotikaupunkini 
toimii myös, mutta on 
jotenkin epäsopiva me-

lodisten biisien välis-
sä. Keskivaiheen koho-
kohdaksi nousee iskevä 
Mainostaulujen taakse, 
joka räjähtää täyteen toi-
mintaan  puolentoista 
minuutin kohdalla.  Le-
vyn loppupuolelle olisi 
toivonut jotakin yhtä is-
kevää, mutta nyt se jää 
vähän vaisuksi. Onnek-
si sieltä sentään löytyy 
aina toimiva väkival-
tainen Paha maa. Biisi 
täynnä rujoa ja kieroa 
bluesrockia jostakin rä-
meiden ja Kyllikki Saa-
ren suohaudan välimaas-
tosta.  Mukana kulkevat 
Nick Caven murhatari-
nat ja Doorsin Riders on 
the storm. Kauko antaa 
myös parastaan ja elää 
ja kuolee kappaleen mu-
kana. Levyn loppuun si-
joitetut popimmat biisit 
Onnellinen laiva ja Pik-
ku enkeli soivat toki nä-
tisti, mutta eivät saa mi-
nua hyppimään kattoon. 
Mukaan olisi mahtunut 
mainiosti Paska kau-
punki, joka on varmaan-
kin kuulunut useasti set-
tiin. Toki nyt mukaan on 
mahtunut myös pari vä-
hemmän tunnettua bii-
siä, jotka pitävät mielen-
kiinnon paremmin yllä 
kuin puhki soitetut rallit.

Jokaisella Röyhkä-
fanilla on omat suosik-
kinsa, kaikkea ei tieten-
kään voi saada, mutta 
toki olisin ollut valmis 
vaihtamaan pari biisiä 
välittömästi saman le-
vyn parempiin. Varsin-
kin Röyhkän parhaim-

mistoon kuuluva Maa on 
voimaa -levy jää kovasti 
altavastaajaksi. Onneksi 
nimikappale on kuiten-
kin mukana bonuslevyllä, 
joka jää niukkuudessaan 
kuitenkin ihmetyttämään. 
Olisi luullut, että ylijää-
mämateriaalia olisi löyty-
nyt hieman enemmänkin.  
Kahden biisin sijoitta-
minen toiselle levylle 
tuntuu jotenkin turhalta, 
varsinkin kun sitä yhden 
cd:n versiota ei edes löy-
tynyt kaupan levyhyllys-
tä. Myös biisien sijoittelu 
kiusaa. Välispiikit puut-
tuvat ja biisit on monesti 
erotettu toisistaan liiankin 
tylyllä kädellä.  Varmasti 
paras materiaali on pääs-
syt mukaan, mutta keik-
kataltioinnin autenttisuus 
on samalla kärsinyt pa-
hasti.

Viimeiset Narttu-kei-
kat ovat juuri meneillään 
ja 5.10. oli päätöskeikka 
Tavastialla. Sinne ei enää 
ehdi kun luette tätä arvi-
ota lehdestä, mutta levy 
paikkaa hieman sitä ikä-
vää. Live-levyn ajatus 
itsessään on aika mah-
doton. Todistaa jotakin, 
joka olisi pitänyt oikeas-
ti kokea paikan päällä. 
Kauko Röyhkän ja Nar-
tun Pois valoista pääsee 
suomalaisten live-levy-
jen parhaimmistoon. Se 
ei tuo paljon uusia aartei-
ta vannoutuneelle Röyh-
kä-ihailijalle, eikä se 
todennäköisesti tuo mon-
taa uutta kuuntelijaa tälle 
musiikille, silti se tuottaa 
iloa nykyisen kertakäyt-
tömusiikin täyttämässä 
maailmassa. Häivähdyk-
siä 80-luvun parhaista 
hetkistä.

3,5 / 5 pistettä
Jani Virtanen

3,5/5 KUUKAUDEN LEVY
Tällä palstalla arvioidaan kerran  
kuukaudessa uusi ja mielenkiintoinen 
kotimainen tai ulkomainen albumi. 
Arvosteluasteikko 1-5

KAUKO RÖYHKÄ & NARTTU
POIS VALOISTA (2 CD)(live 2012)
Svart Records

”Haistakaa”-asenne 
teki vaikutuksen

1. Pois valoista
2. Nivelet
3. Lauralle
4. Majavalakki
5. Mieluummin vanha kuin 

 aikuinen
6. Kotikaupunkini
7. Laulujen nainen
8. Kovat pojat
9. Crescendo
10. Mainostaulujen taakse
11. Ihmelapsen viimeiset hetket
12. Talo meren rannalla
13. Ruosteinen kuu
14. Kaukana
15. Korsikalainen
16. Paha maa
17. Ennen olin kokonaan toinen
18. Sukellan taivaalle
19. Onnellinen laiva
20. Pikku enkeli
 

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

045 673 2373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

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

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

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

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

rami.salo@netti.fi 

Porin parveke- 
ja terassilasitus

Asennuspalvelu Jukka Halme
p. 0400 324 857

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

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

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus-  
ja remonttityöt

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

y

Sinun
paikkasi?
Vain 25€/kk

 020 447 64 0 
020 447 64 0

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

ILMALÄMPÖPUMPUTILMALÄMPÖPUMPUT
Soita ja kysy tarjousSoita ja kysy tarjous

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

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

Jartin Jurinat

Vähävaraiset britit 
siirtyvät epäterveelli-

seen ruokaan
”Niin ne brititki, suo-
messaki o siirrett”

Koululaiset vähensivät 
ruokahävikkiä kam-
panjavoimin

”Milla ny bisnes mene, 
ko kaupp lopetetta ja 
ruveta lahjotta”

Yhdysvaltalaisvahti 
jatkaa Lukossa kau-
den loppuun asti

”Mikä ei o varma hok-
keiss, kuka syksyll alotta, 
nii kevääl ei hajuuka”

Hyvästit sianlannan 
hajulle

”Sitä haju ei saa pois 
edes loppuiäks”

Lynn liittyi Macaon 
valloittajiin
”Taita tykätt suklaast, 
ko alko vallotta”

Misseilyni on nyt his-
toriaa!
”Yleensä se o kestäny 
vuos, joskus vähempiki”

”Oliks jok jekk mieless, 
ko ruok hävitetti”

Osuuskauppa Hä-
meenmaa lahjoittaa 
nyt ruokaa

Sinun
paikkasi?
Vain 35€/kk
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Ekoarkut, uurnat, kuljetukset.

050 3474 500

myynti@ekoarkku.fi 

www.ekoarkku.fi 

Luonnollinen valinta

Pitopaakarit
     Ansa ja Lempi
Pito
   

Pitopalvelut kaikkiin
elämäntilanteisiin.

050 326 4540, 050 337 2426

pitopaakarit@luukku.com
www.ansajalempi.net

AK-Kivi
Hautakivet, 
kaiverrukset.

Kiviveistämöntie 39, Pori 
(02) 648 6075, 0400 533 296

www.ak-kivi.fi 

HautauspalvelutHautauspalvelut MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

Hautamuistomerkit PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Palveluksessanne Satakunnassa!

Varatuomari Kari Pessi
Palvelee kaikissa lakiasioissa.

(02) 641 0310, 040 548 6900

kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 

§

Jääräpäinen tiilitehtailija
ensi-iltaan Porissa
Porin Teatterin päänäyt-
tämön vuoden 2013 vii-
meinen ensi-ilta lähes-
tyy! Itsenäisyyspäivän 
aattona, torstaina 5.12. 
saa ensi-iltansa Ilma-
ri Turjan vuonna 1944 
kirjoittama komediak-
lassikko S. Lasse Linde-
manin ohjauksessa näyt-
telijä Ilkka Aro tekee 
raikkaan tulkinnan.

Särkelä on jääräpäi-
nen, mutta samalla sym-
paattinen Rautatiili Oy:n 
omistaja, johtaja Julius 
Särkelästä, joka on omin 
käsin raivannut tiensä 
köyhästä töllin pojasta 
paikkakunnan mahtimie-
heksi. Hän on kovalla 
työllä rahansa ansainnut 
eikä kaihda komennella 
kotonaan ja konttorissa.

Paikkakunnan toi-
nen silmäntekevä, kar-

tanonherra Fallsten, ei 
ole Särkelän suosios-
sa, eikä hän siedä sil-
missään edes Fallstenin 
kissaa. Fallstenin poika 
Martti kosiskelee Särke-
län tytärtä Saaraa, joka 
ei uskalla kertoa isälleen 
seurustelustaan eikä 
opiskeluhaaveistaan. 
Kunnanlääkäri Koso-
nen ja salaviisas Hero-
jan isäntä tietävät myös, 
miten Särkelä saadaan 
ärtymään. Kaikeksi har-
miksi häneltä halutaan 
lainata fl yygeliä uuden 
sillan vihkiäisiin. Juhliin 
odotetaan itse maaher-
raa, mutta kuka saatai-
siin pitämään juhlapu-
he?

Särkelä itte kuuluu 
Suomen suosituimpiin 
ja esitetyimpiin komedi-
oihin. 

Ohjaaja Lasse Linde-
man (s. 13. heinäkuuta 
1951 Turku) on suoma-
lainen teatteriohjaaja ja 
teatterinjohtaja. Hän on 
toiminut teatteriohjaaja-
na Kuopion kaupungin-
teatterissa 1975–1981, 
Helsingin kaupungin-
teatterissa 1981–1983 
ja Suomen Kansallis-
teatterissa 1983–1985. 
Vuosina 1985–1990 hän 
oli koulutusohjelman 
johtaja ja teatteripääl-
likkö Tampereen yli-
piston näyttelijäntyön 
laitoksella. Sen jälkeen 
Lindeman on toiminut 
teatterinjohtajana Lah-
den kaupunginteatteris-
sa 1991–1997, Vaasan 
kaupunginteatterissa 
1997–2001 ja Kuopi-
on kaupunginteatterissa 
2004–2013.

Neuvostoliitossa, Le-
ningradissa 52 vuotta 
sitten syntynyt Dimitri 
Ivonen (Murazov) asus-
teli poikasena Borovaja 
kadulla vanhempiensa 
kanssa, kävi kansakou-
lua 8 vuotta, ajatteli me-
nevänsä ammattikou-
luun, mutta äiti järjesti 
hänelle työpaikan lähel-
tä kotia. Yrityksessä teh-
tiin metallikoneistusta 
alihankintana armeijal-
le, palkka oli hyvä, 300 
ruplaa/kk  + urakkali-
sät. Samaan aikaan leipä 
maksoi 13 kopeekkaa, 
linja-auto biletti 3 ko-
peekkaa., tulitikkuaski 
1 kopeekan. Dima oppi 
nopeasti talon työt, kos-

Aina iloinen Dima, 
suutari Tikkulasta

ka suvussa on ollut pal-
jon ammatti-ihmisiä, 
mm. äidin isä on toimi-
nut suutarina Valko-Ve-
näjällä, tehnyt kotoa kä-
sin ammattiupseereille 
narina saappaita. Isoäiti 
pesi ja saunotti saksa-
laisia sotavankeja sodan 
aikana, isoisä oli putki-
mies, korjasi sodan aika-
na myös ikkunoita pom-
mituksen jäljiltä. 

Dima kertoi, kuinka 
”iloisesta kylästä”, joka 
oli saksalaisten asuttama 
jo Tsaarin ajoilta, vietiin 
1939 samoin kuin Inke-
rinmaan ihmisetkin so-
taa piiloon Siperiaan, 
Inkeriläiset puettiin suo-
malaisiksi vakoojiksi, 

kun kuljetukset alkoi-
vat. Inkerinmaan asiat 
ovat hänelle hyvin lähei-
siä ja tuttuja, sillä vai-
mo  Nadja on sieltä ko-
toisin, Toksovan kylästä 
(Heppojärvi) Käkisal-
men tien varrelta, lähel-
tä Suomen vanhaa rajaa.

Maahanmuuttajana 
1998 Suomeen  Poriin  
tultaessa kielitaitoa ei ol-
lut paljonkaan, hän pää-
si ensin työharjoitteluun 
Reima Niemen suutarin-
liikkeeseen ja myöhem-
min kävi opiskelemassa 
suutarinoppia koulussa 
Kankaanpäässä ja jatkoi 
työharjoittelua suutarin-
liikkeessä. Nyt on kulu-
nut seitsemän vuotta siitä, 

kun Dima on aloittanut it-
senäisenä yrittäjänä Tik-
kulan ABC:llä. Liikkees-
tä saa iloista palvelua 
kahdella kielellä, tehdään 
kaikenlaisia Suutarintöi-
tä, korjataan kenkien li-
säksi nahkatakit, laukut, 
hevosen varusteet. Hän 
valmistaa myös miesten 
jalkineet, bootsit, bike-
rit ym. Kilpikaiverrukset 
ja avainpalvelut kuuluvat 
myös toimenkuvaan. Hän 
pitää työstänsä, sillä sii-
nä tapaa päivittäin uusia 
asiakkaita. Päivät kuluvat 
nopeasti, kun on töitä.

- Enemmänkin työtä 
voisi olla, kertoo hän. 

J Virtanen

Kokemäki-Pori -ra-
taosuuden kunnosta-
miseen on myönnetty 
valtion lisätalousarvi-
ossa miljoona euroa. 
Rahat suunnataan rai-
devälin huonokuntois-
ten vaihteiden korja-
uksiin. Eduskunnan 
hyväksymässä lisäta-

Kokemäki-Pori-rataa 
kunnostetaan miljoonalla eurolla

lousarviossa vuodel-
le 2013 myönnettiin 
perusväylänpitoon 25 
miljoonaa euroa lisää. 
Lisäyksen tavoitteena 
on edistää työllisyyttä 
sekä elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä ja 
talouskasvua aikaista-
malla teiden, ratojen ja 

siltojen kunnostamista. 
Lisärahoituksesta koh-
distetaan 18 miljoonaa 
tienpitoon ja 7 miljoo-
naa radanpitoon. Sa-
takuntaan summasta 
suunnattiin 1 miljoona 
Kokemäki-Pori -radan 
vaihteiden korjauksiin.
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Tyhjän käden taito

Karate
Karate on Aasiassa vuosisatojen kuluessa 
kehitetty aseettoman kamppailun mene-
telmä. Aasian maat, kuten Japani ja Kiina, 
olivat 1800-luvulle saakka eristäytyneitä ja 
eurooppalaisilta vaikutteilta suojassa ole-
via feodaalivaltioita, joissa ikivanhat sotu-
riperinteet ja - tavat oli hyvin säilytetty. 

OSA 3:  KARATEN KEHITYS JAPANISSA

Järjestämme pieniin ja 
suuriin juhliin ruokapalvelua 

Räätälöimme yksilöllisen ruokapöydän 
• häihin
• syntymäpäiville
• lakkiaisiin
• ristiäisiin
• pikkujouluihin ym.

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

www.eijairmeli.com

VARAA PIKKU-
VARAA PIKKU-

JOULURUUAT
JOULURUUAT

AJOISSA!
AJOISSA!

Koko 30-luvun Japani 
eli sotataloutta. Mant-
shuria vallattiin vuonna 
1932, sota Kiinan kans-
sa alkoi 1936 ja lopuksi 
vuonna 1941 Pearl Har-
bor sekä ajautuminen 
suureen tyynenmeren 
taisteluun. Monet kara-
tekat sijoitettiin meren 
taakse, nuorten oppilai-
den vaihtuvuus oli suuri 
ja menetykset raskaita. 

Shotokan dojo tuhou-
tui pommi-iskussa ke-
väällä 1945. Elämä oli 
kovaa ensimmäisinä so-
dan jälkeisinä vuosina 
eikä sensei Funakoshi 
ollut juuri karaten kans-
sa tekemisissä tuona ai-
kana. Funakoshi muutti 
Kyushulta takaisin Toki-
oon vaimonsa kuoleman 

jälkeen 1947. Junamat-
kan aikana kaikilla ase-
milla oli hänen entisiä 
oppilaitaan esittämässä 
surunvalittelujaan jot-
ka saivat vanhuksen sil-
miin kyyneleet. Sodassa 
oli kaatunut monia hy-
viä karatekoita. 

Karatelta kului joita-
kin vuosia sodasta toi-
pumiseen ja tämän jäl-
keen lajin kehitys oli 
nuoremman sukupolven 
käsissä. Funakoshi oli 
Shotokan karaten kes-
kushahmo, mutta tuo-
hon aikaan hän oli jo 
80-vuotias eikä voinut 
ottaa enää kovin aktii-
vista roolia, mutta hänen 
rakkautensa lajiin säilyi 
ja hän opettikin aina kun 
siihen kykeni. Hän opet-

ti rajoitetusti Wasedassa, 
Keiossa ja satunnaisesti 
ehkä muissakin yliopis-
toissa. Hänen tuntinsa 
Wasedassa olivat lau-
antaisin ja kävijämää-
rä oli olematon. Kehi-
tys oli mennyt eteenpäin 
ja vain harva nuorempi 
harjoittelija halusi saada 
opetusta 80-vuotiaalta 
vanhukselta etenkin kun 
hän oli kiinnostunut vain 
katasta, ja nuoret halusi-
vat harjoitella mieluim-
min kumitea. Jossa-
kin vaiheessa Tsutomu 
Ohshima otti käyttöön 
säännön jonka mukaan 
oppilaat eivät voineet 
tulla vyökokeisiin ell-
eivät he olleet osallis-
tuneet Funakoshin tun-
neille. Näin Funakoshin 

tunneilla kävi enemmän 
oppilaita, tosin vastaha-
koisesti. 

Sodan jälkeisenä aika-
na monet budokat koki-
vat lajiensa harjoittelun 
tuovan heidän elämään-
sä sisältöä, se oli myös 
jotakin hyvin japanilais-
ta. 

Vuonna 1954 pidet-
tiin budolajien suur-
näytös Tokiossa. Näy-
tökseen osallistuivat 
kaikkien lajien par-
haimmat kuten Mifu-
ne (judo), Nakayama 
(Kendo) ja jo 86-vuo-
tias Gichin Funakoshi 
joka sai valtavat aplo-
dit. Kun hän saapui ko-
rokkeelle, nousi yleisö 
seisaalleen osoittamaan 
suosiotaan.

Karaten 
jakaantuminen
Funakoshin kuoleman 
jälkeen vuonna 1957 ja-
panilaisessa karate-elä-
mässä tapahtui muutok-
sia. Heti sodan jälkeen 
Shotokanin ryhmä oli 
hajallaan ja kykeni jär-
jestäytymään joidenkin 
vanhempien harrastajien 
voimin vasta 40-luvun 
lopulla. Silloinkin alku 
oli hapuilevaa. Mielen-
kiintoisessa artikkelis-
saan (Fighting Art Inter-
national No 51) Hidetaka 
Nishiyama muistelee että 
monet vanhat konkarit 
olivat unohtaneet katoja 
ja he kokoontuivat usein 
yhteen kartuttamaan tie-
tojaan. Kuitenkin sel-

laisten ihmisten, kuten 
Genshin Hironishi, sit-
keiden ponnistelujen jäl-
keen eri Shotokan ryhmät 
yhdistyivät ja niin Japan 
Karate Association (JKA) 
perustettiin vuonna 1949.

Hironishi ja Shigeru 
Egami perustivat Sho-
tokain. Hänestä tuli sen 
presidentti ja Egami otti 
vastuun teknisestä kehi-
tyksestä. Hironishi oli Fu-
nakoshin lempioppilaita ja 
hän opetti Shotokan dojol-
la sodan viimeisinä vuosi-
na. Vuonna 1937 alkaneen 
Kiina-Japani sodan aikana 
hän osallistui taisteluihin 
Kiinan rintamalla. Hän oli 
tarvikeupseeri, mutta sosi-
alistisen taustansa vuok-
si hän joutui palvelemaan 
rivimiehenä. Kuitenkin 
sitkeän luonteensa ansi-
osta hän lopulta yleni ker-
santiksi. Palatessaan Japa-
niin 1943 häntä pyydettiin 
opettamaan Shotokan do-
jolle.

JKA perustettiin siis 
1949. Alkuperäisessä 
JKA:ssa Isao Obata oli 
puheenjohtaja, Kichino-
suke Saigo presidentti. 
Masamoto Takagi kuului 
hallitukseen ja Masatoshi 
Nakayama toimi päävetä-
jänä. Gichin Funakoshin 
rooli oli toimia lähinnä 
kelakuvamaisesti ”kun-

niapäävetäjänä”. Koska 
liitto oli yhdistänyt mo-
nia eri Shotokan tyylin 
ryhmiä, olivat ristiriidat 
ilmeisiä. Jokaisella kam-
puksella oli hieman oma 
versionsa Shotokanista ja 
ongelmia esiintyi esimer-
kiksi vyökokeissa jos ar-
vostelijoiden joukossa oli 
eri yliopistojen ohjaajia.

A m e r i k k a l a i s e s s a 
Black Belt lehdessä oli 
(”A New Day in Karate”, 
10/1965) artikkeli joka 
valaisi JKA:n varhais-
vuosien ongelmia. Siinä 
kerrottiin eri yliopistojen 
”Vanhojen Poikien Ker-
hoista” ja niiden erilaisis-
ta lähestymistavoista ka-
rateen. Monet johtopaikat 
JKA:ssa menivät Takus-
hokun yliopistolle (Naka-
yama, Takagi ja Nishiya-
ma). Sen sijaan henkilöt, 
kuten Obata ja Saiko jäi-
vät syrjään mielipiteineen 
joiden mukaan karaten 
opettaminen tulisi olla 
pääasiassa palkatonta toi-
mintaa. Takushokun ka-
ratekat saivat palkkaa ja 
heidän lähestymistapan-
sa oli muutenkin kaupal-
lisempi.

Eri lähteistä koonnut
Lasse Kalliokorpi

Tarina jatkuu...

Uinnin MM-pronssi-
mitalisti Matti Matts-
son joutuu leikkaukseen 
kaaduttuaan elokuussa 
polkupyörällä. 

- Lääkärit arvioivat en-
sin, ettei leikkausta tarvi-
ta. Käsi oli kuitenkin luu-
tunut väärään asentoon 
ja nyt edessä on leikka-
us ja pari viikkoa joutuu 
olemaan altaasta pois, 
Mattsson kertoi Yle Ur-
heilulle.

Leikkauksen myötä 
Mattssonilta jäävät lyhyen 
radan EM-kilpailut väliin, 
mutta heti vuodenvaihteen 
jälkeen hän aloittaa har-

joittelun pitkän radan EM-
kilpailuihin.

Lähde:  Yle Urheilu

Matti Mattsson 
leikkaukseen

Rouva fox teki huike-
an 4 päivän ulkomaan-
matkan, koska äidithän 
tarvitsevat joskus omaa 
aikaa. Paluumatkalla 
lentokentällä rouva tu-
tustui Tossavaisen per-
heeseen. Tossavaisia oli 
äiti ja isä Tossavainen 
sekä jälkikasvua kolme 
kappaletta, joista pienin 
oli n. 2-vuotias ja suurin 

teini-ikäinen. Lähtösel-
vityksessä se sitten al-
koi, äiti Tossavaisen or-
ganisointi. Ohjeita tuli 
kaikille tasaisesti ja suu 
kävi taukoamatta. Saa-
tiin sitten sellainen här-
delli aikaan, että koko 
muu jonottava poruk-
ka ohjattiin toiselle ra-
dalle. Äiti Tossavaisen 
kun piti järjestää jokai-

nen muovilaatikko, jo-
hon tavarat laitettiin ja 
ohjeistaa kaikki kerral-
laan, että miten ja miksi 
näin tehdään. Siinä hä-
täkässä äiti itse unohti 
hoitaa oman laatikkon-
sa ja piippaili sitten tur-
vaportissa mennen tul-
len. Pienin Tossavaisista 
huusi kurkku suorana 
roikkuen isän kainalos-
sa. Isä puolestaan seisoi 
tuskaisena ja hikisenä 
ottaen ohjeita vastaan. 
Katsellessani sitä puu-
haa tunsin suunnatonta 
myötätuntoa isää koh-
taan. Oli nyssykkää ja 
pussukkaa, rattaat ja tie-
tysti pikku Tossavainen, 
joka tosiaan karjui kurk-
ku suorana ihan tauko-
amatta. Mies poloinen 
näytti yhtä alistuneelta 
kuin monet monituiset 
miehet Ikeassa seisoes-
saan tai pikemminkin 
notkuessaan kärryissä 
odottaen pois pääsyä lo-
puttoman suuresta os-
tosparatiisista. Kasvojen 

ja kehon viestiessä ”eikö 
tämä ikinä lopu”.

No selvittiin kuiten-
kin porteista shopbailu- 
ja ravintolamaailmaan. 
Tossavaisen perhe piti 
tietysti ruokkia ennen 
koneeseen ryömimis-
tä. Taas se alkoi; Rou-
va Tossavainen istui 
pöytään ja hätisti Pert-
ti ”isä” Tossavaisen 
hommiin. Isä ja lap-
set seisoivat kiltisti pi-
karuokajonossa ja äiti 
kiljui ohjeita pöydästä. 
Ottakaa kaksi pitsapa-
lasta ei kun kait teille 
nyt yksi riittää tai mis-
tä minä nyt voin tietää 
kuinka monta te tarvit-
sette, kun en ole nähnyt 
minkä kokoisia ne ovat. 
Samaan aikaan pikku 
Tossavainen karkaili 
joka suuntaan ja Pert-
ti juoksi perässä hen-
ki hapatuksessa. Täs-
sä kohtaa ajattelin, että 
on kauhian hankalaa 
huolehtia 2-vuotiaas-
ta, tilata ruokaa koko 

perheelle ja ottaa vielä 
taukoamatonta ohjeis-
tusta vastaan.

Olihan ne sitten väärät 
sapuskat ja juomat kun 
Pertti ne pöytään asti 
kiikutti. Taas olisi rou-
va Tossavaisen pitänyt 
tämäkin asia hoitaa. Ys-
tävättäreni seurasi myös 
tilannetta ja tokaisi, että 
me muuten menemme 
sitten koneessa mahdol-
lisimman kauas Tossa-
vaisista tai minä saatan 
jotain sanoa äiti Tossa-
vaiselle. Näin me tehtiin 
ja istuttiin kiltisti aivan 
koneen toiseen päähän 
ja siitä huolimatta kuun-
neltiin äiti Tossavaisen 
ohjeita ja pikku Tossa-
vaisen kiljuntaan. Ar-
vosteltiin äitiä ja oltiin 
äärimäisen erinomaisia 
itse. Eihän me nyt olla 
tuollaisia.

Vihdoin viimein Rou-
va Fox pääsi uuvuttavan 
matkan jälkeen kotio-
velle. Avasin kotioven, 
kompuroin kengissä ja 

katsoin kaaosta ympä-
rilläni antaen samantein 
ohjeita siitä, mitä kotona 
tulee kenenkin tehdä ja 
miten… Pidin sulkeisia 
siitä, miten keittiörätti 
huuhdellaan ja taas on 
lautaset väärässä paikas-
sa. Mieheni kutsuu tätä 
mäkätykseksi eli yksi-
suuntaiseksi kommuni-
kaatioksi. Pojat olivat 
tehneet parhaansa ja sii-
vonneet ennen kuin äiti 
tulee kotiin, mutta eihän 
se riitä, koska kukaan ei 
osaa hoitaa näitä hom-
mia niin kuin minä ne 
teen. Edes muutamaa 
päivää ei voi olla pois 
kotoa kun jo koko ko-
meus kaatuu päälle. On 
se vaan komiaa olla kor-
vaamaton.

Huomasin yllätyk-
sekseni, että äiti Tos-
savainen oli muuttanut 
meille. Tehokas orga-
nisaattori, joka uupuu 
kaiken vastuun ja työn 
orjuuttamana. Muiste-
lin hetkeä jolloin pako-

tin tyttäreni imuroimaan 
ja kuten tehokas johtaja 
tekee, tarkastin työn tu-
loksen. ”Nurkat on huo-
nosti imuroitu” Johon 
alistunut teini vastasi 
että ”mä arvasin, sulle 
ei mikään riitä hoida ite 
imurointisi kun olet niin 
hyvä kaikessa”. Asuuko 
teillä muuten äiti Tos-
savainen? Sitä on ehkä 
joskus hyvä miettiä var-
sinkin jos siippaa tai 
jälkikasvua ei kiinnos-
ta hommat kotona. Tu-
leeko liikaa ohjeita! Saa 
sitten jatkossakin teh-
dä kaikki hommat ihan 
itse. Se oikeuttaa tietys-
ti pieneen marttyyrimei-
ninkiin kun kukaan muu 
ei tee mitään. Tästä ni-
menomaisesta syystä äi-
dit siis tarvitsevat välillä 
omaa aikaa ja muita täy-
dellisiä naisia havaitak-
seen oman täydellisyy-
tensä.

Terveisin
rouva Fox

Täydelliset 
naiset

Krista L, 2013
- Tämä rakentamasi pesä on niin kamala, että 
   sillä voisi heittää vesilintua!

TIPUTELLEN



KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Valtuutettu Tulikiven ja Kermansaven

uunimestari Markku Peltonen

0400 736 006
myynti, 

huolto ja 
mittauspalvelu

MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

Pyörä ja Vapaa-aika OyPyörä ja Vapaa-aika Oy - - Pirkankatu 3, Harjavalta - (02) 674 3260Pirkankatu 3, Harjavalta - (02) 674 3260

LOPPUUNMYYNTILOPPUUNMYYNTI
NYTNYT MYYDÄÄN  MYYDÄÄN KAIKKIKAIKKI
TAVARATAVARA POIS POIS

ULOSKANTOHINTAAN!ULOSKANTOHINTAAN!
TOIMI NOPEASTITOIMI NOPEASTI

• fysioterapia
• hierontaa – myös ilman 

lääkärin lähetettä
• akupunktiohoito 
• lymfaterapia
• kinesioteippaus
• veteraanikuntoutus
• lentosukat
• lääkinnälliset kompressio-

sukat ja –hihat
mittatilauksena

• erikoisniskatyynyt ja patjat

Lauttaranta 5, Ulvila, 
puh. 538 9444

Myös kotikäynnit
ja ilta-aikoja

Meiltä KELAN vähennys suoraan

Muista 
jouluna 

lahjakortilla!

• Uudisrakentaminen
• Saneeraukset
• Kosteusvauriokorjaukset
• Toimistorakentaminen
• Teollisuuden alihankinta

JJM-RAKENTAJAT OY 

Juha Mäkelä 040 702 2471
Janne Mäkelä 050 410 7518

www.jjm-rakentajat.fi 

JJM-Rakentajat Oy, Harjulantie 76, 29340 Kullaa

Länsi-SuomenLänsi-Suomen
Rakennus- ja konetyötRakennus- ja konetyöt

Tapio Salmi puh. 0400 767 944Tapio Salmi puh. 0400 767 944
MUISTA KOTITALOUSVÄHENNYS

* korjausrakentaminen * saunaremontit
* laatoitukset * kaivinkonetyöt * vesieristykset

Huolto- ja siivousalan työt
yli 30 vuoden kokemuksella

T:mi Timo Aakula
       uolto- ja si vousala

    Pyydä tarjous!
Lmminkäisentie 5 A 9, 28330 PORI

Puh. 040 599 073

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Joulukankaat saapuneet!
Tattarantie 42, Nakkila, Av. la klo 10-14


