
    

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

Riikka Laaksonen 044 560 1274 Huolto 044 560 1277
Varaosat 044 560 1276

MONIMERKKITALO Autoja
nopeaan

toimitukseen!

1 / keskiviikko 11.1.2012
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Myrsky teki tuhojaan 
Satakunnassa, s. 6

Bestsellerin Asiamiespiste 
avattiin Harjavallassa, s. 4

Satoveräjän fl ikat, s. 4
Rippikoulusta on vierähtänyt 55-vuotta. ”Flikat” 
muistelevat hyvillä mielin entisiä aikoja.

AKUT AUTOIHIN alk.
45Ah 49,5049,50€ 75Ah 75,0075,00€
60Ah 59,5059,50€ 100Ah 99,0099,00€

Satakunnan teollisuustalo,
Satakunnankatu 33-35, Pori

Avoinna ark. 8-17, la 9-14
Päivystys 24 h p. 044 5050580Päivystys 24 h p. 044 5050580

Betonityöt
J. Kangas
Koivistontie 176,
38600 Lavia

Puh. 050 528 4896

RAKENNUSTYÖT 
POHJASTA
PIIPPUUN!

- PARHAAT LAITTEET
- MONIPUOLISET JUMPAT
- INNOSTAVAT VETÄJÄT
- ILMASTOIDUT SALIT
. KULKU SIRUKORTILLA 6-22

pumppi

Nakkilan Kuntokeskus Oy Kauppatie 2, 29250 Nakkila

044-3353143

Tee
päätös

ja aloita
kevyempi elämä. 

Ryhmä alk.
23.1.

Soita heti 045 8765 465 xtravaganza Klubi Nakkila
ja kysy miten voimme auttaa juuri sinua!
Kauppatie 2, 29250 Nakkila
nakkila@xtravaganza.fi  • Lue lisää www.xtravaganza.fi 
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Mitä saa kehitysavulla?

Painos: n. 20 000 kpl

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

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

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

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

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

Painopaikka:
Allatum Oy

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

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

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

Imestymispäivät
ke 1.2. 2012
ke 22.2. 2012
ke 14.3. 2012
ke 4.4. 2012
ke 25.4. 2012

Kiukaisissa jakelu seuraavana vii-
konloppuna!

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

ke 9.5. 2012
ke 30.5. 2012
ke 13.6. 2012
ke 4.7. 2012

HARJAVALTA

Kuparikiekko II-divisioonaa
Lauantai 21.1 klo 18.45 KuKi 
- Tarvasjoen Urheilijat Puustel-
liareenalla

KOKEMÄKI

Tulkkilan 4H -kerho
24.1.-15.5.2012 Kokemäen 
Vanha Yhteiskoulu. Kerhopäi-
vät vuonna 2012 ovat parillisten 
viikkojen tiistaisin klo 17-18.

Aseeton Suomi -taidenäyttely

30.1.-17.2.2012 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Väinöla Yh-
teisön järjestämä näyttely Koke-
mäen kaupunginkirjastossa. Li-
sätiedot: 040 488 6176. 

NAKKILA

Kertomus kuvausmatkalta
12.1.2012 klo 17:30-19:45 Vil-
lilä Studiot. Dokumentinteki-
jä Anja Ahola vierailee Villiläs-
sä. Luennolla katsotaan Aholan 

Maakunnan valtalehti uu-
tisoi 8.1.2011, että kehitys-
ministeri Heidi Hautala on 
innostunut nostamaan ho-
mojen oikeudet kehitysavun 
kärkeen. Myös Yhdysvallat ja 
Britannia ovat uhanneet lo-
pettaa kehitysavun maille, jos 
homoseksuaalisuus on maassa 
säädetty rikokseksi. Britannia 
tuki Tansaniaa 2009-2010 
kaikkiaan 174 miljoonalla 
eurolla, Yhdysvallat ilmeisesti 
paljon isommalla summalla. 

Tansaniassa, joka on Suo-
men vanhimpia ilmaisen 
rahan saajamaita, homo-
seksuaalisuudesta voidaan 
tuomita jopa 30 vuotta van-
keutta. Tansanian ulkominis-
teri Bernard Membe vannoi 
lisäksi marraskuussa, että ho-
moseksuaalisuus ei kuulu af-
rikkalaiseen kulttuuriin, eikä 
sitä tulla koskaan sallimaan 
vaikka kehitystuet loppuisi-
vat.

Tämä uutinen, jos se pitää 
paikkansa, helpottanee Suo-
menkin kireätä valtion ta-
loustilannetta; Suomi antoi 
Tansanialle 36,2 miljoonaa 
euroa kehitysapua v. 2010. 
Tarkkoja tilastoja ei ole, mut-
ta voitaneen turvallisesti ar-
vioida Tansanian imuroineen 
erilaista ”ilmaista rahaa” ym-

päri maailmaa satoja miljoo-
nia joka vuosi. Tätä taustaa 
vasten lienee kohtuullista 
olettaa, että laskutaitoisena 
miehenä herra Membe muut-
tanee mieltään piakkoin?

Suomen aiemmat, nyt jo 
surullisen kuuluisat ”kai-
voprojektit” eivät ole olleet 
kovin onnistuneita; kehi-
tysapuna ympäri Tansaniaa 
kaivetuista sadoista juomave-
sikaivoista oli parisen vuotta 
sitten tehdyssä tarkastuksessa 
vain muutama käyttökuntoi-
sia. Muut olivat ns. entisiä, 
johtuen huollon puuttees-
ta, rikotuista osista jne. Syy 
kaivojen hunningolle jättä-
miseen liittyi sekin afrikka-
laiseen kulttuuriin (tansa-
nialaiseen käytäntöön), jossa 
lahjan antaja myös vastaa lah-
jan toimivuudesta - ikuisesti.

Mitä Suomen jokavuotisel-
la ja jo vuosikymmeniä jatku-
neella Afrikan maiden ”kehi-
tysavulla” tarkkaan ottaen on 
koskaan todellisuudessa saa-
tu? Se lienee selvää vain rahan 
saajalle; siis sille jonka tas-
kuun rahat nopsasti sujahtaa. 
Eikä se todistetusti useimmis-
sa tapauksissa ole se, tai ne 
jotka hädässä on. 

Nakkilan viisas

TAPAHTUMIA

Hölmölän kylän hommia?

Lehtemme levikkialueella Keski-
Satakunnassa vuoden 2011 lo-
pun talvimyrskyjen tuhot olivat 
melkoiset, Suomen pahimpiin 
kuuluneella myrskytuhoalueella 
pienet sähkölaitokseemme hoi-
tivat homman hyvin nopeasti, 
muutaman päivän aikana kaik-
ki alueen kotitaloudet olivat saa-
neet sähköt takaisin.

Tapanin päivän aamuna, kun 
sähköt olivat menneet poik-

Tapanin myrsky 
tuli ja meni, 
mutta elämä jatkuu

ki, lähdin jakamaan mainok-
sia Nakkilassa, kilometrin jaet-
tuani, olivat Nakkilan VPK:n 
miehet raivaamassa Soinilassa 
katkenneita puita pois omako-
titalon katolta. Ei muuta kun 
suunta kohti Harjavaltaa. Het-
ken ajettuani oli iso kuusi poi-
kittain tiellä katkaisten matka-
ni. Ja ei kun takaisin jatkamaan 
hommaa keskustan rauhallisille 
alueille.

Iltapäivällä vasta uskalsin lähteä 
Hormisto-Pyssykankaan alueelle, 
josta oli jo raivattu isommat puut 
tieltä ja pääsi puikkelehtimaan 
puuröykkiöiden ohitse. Kolmen 
tunnin lenkkiin meni yli kuu-
si tuntia ja kilometrit lisääntyivät 
myös paljon. Tietääkseni alueel-
tamme ei jouduttu viemään ihmi-
siä kodeistaan hätämajoituksiin.

Vaikka näillä alueilla homma 
hoitui, vielä perjantaina ennen 

uuden vuoden alkua, kehtasi 
Fortum tiedottaa asiakkailleen 
sähköverkon korjausten edisty-
neen suunnitelmien mukaan, 
vaikka heidän asiakkaistaan 
1300 taloutta oli vielä ilman 
sähköä Satakunnassa. Taitaisi 
olla ”kirveellä töitä” muuallakin 
kun teitä raivaamassa.

J Virtanen

Kännykän kameralla jakelulenkin varrelta otetuissa kuvissä 
näkyvät myrskyn jäljet.

INFO

HÄTÄNUMERO  112
TERVEYSKESKUS
HARJAVALTA . . . . . . . . . . . .02-6773111
NAKKILA . . . . . . . . . . . . . . . .02-6773444
KOKEMÄKI . . . . . . . . . . . . . .02-6773361
ULVILA . . . . . . . . . . . . . . . . .02-6772230
Panelia/terveysas. . . . . . . . . . .02-83980611
Kiukainen/hammaslääkärit . . .02-83980618
EURA/lääkäripäivystys . . . . . .02-83980400
PORI, terveyskeskus . . . . . . . .02-6213500
Satakunnan Keskussairaala . . .02-62771

Satakunnan Keskussairaalan
terveyskeskuspäivystys . . . . . .02-6276868

HARJAVALLAN KAUPUNKI  . . . .02-5359011
NAKKILAN KUNTA . . . . . . . . . . . .044 7475800
KOKEMÄEN KAUPUNKI . . . . . . .02-5406111
ULVILAN KAUPUNKI . . . . . . . . . .02-6774511
EURAN KUNTA  . . . . . . . . . . . . . . .02-839901

TAKSI
HARJAVALTA . . . . . . . . . . . .060030035
NAKKILA . . . . . . . . . . . . . . . .0100-85222 
KOKEMÄKI . . . . . . . . . . . . . .1060664
ULVILA . . . . . . . . . . . . . . . . .0600-30033
KIUKAINEN/Rosenberg J.  . .0500-598340

Mainos ja tiedotusjakelua 2 kertaa viikossa Ydin-
Satakunnan alueella, Harjavallan jakelupalvelu ja 
Covire Oy p. 0500-597259

Nakkilan Kuriiri, joka keskiviikko Nakkilaan 
jaettava julkaisu p. 0400-723085 / Markus Ketola

dokumentti Veljeni buddhalais-
munkki sekä kuullaan tarina do-
kumentin takaa. Vapaa pääsy.

PORI

Syksyn satoa Cygnaeuksen 
kuvataideluokilta
16.12.2011-14.1.2012 Porin 
kaupunginkirjasto - Satakunnan 
maakuntakirjasto. Syksyn satoa 
Cygnaeuksen kuvataideluokilta 
-vuosinäyttely on esillä kirjaston 
lasten ja nuorten osastolla.

Torstai-Akatemia
12.1.2012 klo14 Seurakuntakes-
kus Itäpuisto 14. Luennoitsijana 
rakennustutkija Liisa Nummelin 
ja teemana Pori puutalokaupun-

kina. Tilaisuus kuuluu senio-
reille suunnattuun luentosar-
jaan ja on maksuton. 

Avoimet ovet Porin seudun 
Steinerkoulussa
14.1.2012 klo 10-13 Karhu-
linna. Tervetuloa tutustumaan 
steinerkoulun toimintaan. Voit 
tulla seuraamaan opetusta tai 
juttelemaan opettajien ja van-
hempien kanssa.

Porin Häämessut
29.1.2012 klo 12-18 Porin Pri-
poli, Teknologiakeskus. Vuo-
den suurin Hää- ja Juhla-alan 
tapahtuma. N. 50 eri näytteil-
leasettajaa Porista ja lähikun-
nista.

Otsikoista poimittua
Valkovenäläinen pilasi Joki-
sen juhlat
”Paremmat eväät olis ollu Joki-
sell Kossu-Cola”

Auto kolaroi laivan kanssa 
Kuopiossa

Jartin Jurinat ”Auto tais men vett pitki”

Ravien jättipotti melkein Suo-
meen
”Tais men ahvenamaal”

Juhlimasta tullut peruutti au-
tosta renkaat irti
”Taito tämäki vaati, tais oll juh-
latuulel”

Naisten auto törmäsi petäjään
”Ei kai hiihtopomo Paavo ollu 
tiel”

Älä sijoita, jos et ymmärrä
”Taita oll hyvä neuvo”

Näissä postinumeroissa asun-
not kallistuivat eniten
”On aikoihi eletty, ko postinume-
roissaki  on asunt”

Alkolukko laajempaan käyt-
töön
”Vois otta polkupyöriiki”

15-vuotias aloittaa uuden elä-
män
”Hyvä neuvo, vois alka elämä 
vähä myöhäs”

Nuoret saavat selkävaivoja tie-
tokoneella

”Taitava kuljetta kompuuteri seläs”

Siellä missä miehiä tehdään
”Synnytyslaitos vai  armeija, ei 
varma kumpika ”

Saksassa syntyi erikoiset kak-
soset: Toinen musta, toinen 
valkoinen
”Naine oli varma syöny suk-
laat Nigerias”

Obaman uusi linjaus tuntuu 
Suomessakin
”Varma jenkki  pressan  pierasu-
ki  näky pörssis” 

Humalaisen miehen lupaus 
ei pitänyt
”Kyll juopot o huijannu naisi iät 
ja ajat”

J Virtane

Voit ilmoittaa tapahtumasta sähköpostitse bs.tapahtumat@maisanpaja.info. 
Bestseller-lehti pidättää oikeuden lyhentää tai muuttaa ilmoitusta sekä joissain 
tapauksissa jättää ilmoituksen kokonaan julkaisematta.



3

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

Marko Niinivirta

Loma- ja toimintakeskus Säkylän Pyhäjärven rannalla
Lomasäkylä on myös tunnettu juhlien ja erilaisten 
tapahtumien järjestämispaikkana. 
Meillä on erinomaiset majoitus- ja ravintolapalvelut.

Lomasäkylä palvelee ympäri vuoden.

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

Meiltä tilat ja ruokailutMeiltä tilat ja ruokailut
pikkujouluihinne!pikkujouluihinne!

Meiltä tilat ja ruokailut
pikkujouluihinne!

LOUNASBUFFET

Sunnuntaisin klo 12-16
Perjantaisin ja lauantaisin
karaoke alkaen klo 21!

Kysy vapaita mökkejä!
Kankaanpää 
Jämintie 14, puh. 020 759 5887*

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

*lankapuhelimesta8,21 snt/puh+6,9snt/min(alv 23%)matkapuhelimesta8,21snt/puh+14,9snt/min(alv 23%)

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

Autokorjaamo Seppo Karilahti, Harjavalta
Puhelin 044 292 7044, www.autokorjaamokarilahti.fi  

! ! !   H I N T A P O M M I  ! ! !
KAIKKI VARASTOTARVIKKEET.

PAKOPUTKET / VARAOSAT / JARRUOSAT
VM 80-90   -70%  OVH:sta.      KANNATTAA
VM 90-00   -60%  OVH:sta.      KYSYÄ!!!!!!

Maanrakennustyöt 
Kuljetuspalvelut kuorma-autolla
Viemäröinnit
Salaojitukset 
Kunnallistekniikka

Jms-Kaivuu
Fatiporintie 18, 29310 Kaasmarkku
Puhelin 044 2950787 www.jms-kaivuu.fi 

Siivoussieppari
Teemme puhdasta jälkeä
luottamuksellisesti!
Toimistot, liiketilat sekä muut yritystilat.
Puh. 040 717 2164

Myydään
Vanhoja hevoskäyttöisiä 

maatalouskoneita, Sampo puimakone
SEKÄ 2 KIRKKOREKEÄ. 

Lisäksi putkityökaluja, putkitarvikkeita, 
polttopuita, puutavaraa, leppäpanelia 

n. 200m ja muuta irtaimistoa.

Kaikkea löytyy!
Tiedustelut 046 532 2297

TIMO SOINI PORISSA. Tervetuloa kuulemaan!
PE 13.1. klo 15.00-16.00 Kauppakeskus BePop, Yrjönkadun 
ja Mikonkadun kulma. Vaalipaneeli.
PE 13.1. klo 17.00-18.30 WinNova, auditorio, Liisankatu 20. 
Kahvitarjoilu klo 16.45 alkaen. Puhetilaisuus. 

IL
M

OI
TU

S

Alakoulujen kansanlaulukilpai-
lun fi naalissa nähdään peräti vii-
si nakkilalaista kokoonpanoa. 
Satakunnan kansanmusiikkiyh-
distyksen järjestämän kilpailun 
fi naali on Laviassa Talvenselän 
taittajaisten yhteydessä sunnun-
taina 29.1.

Monipuolista ohjelmaa
Henni Alhonpää, Kalle Mon-
ni, Severi Mäenpää, Aku Saar-
ni, Pinja Valkeapää, Eeva Kari, 
Sara Kaunismäki, Jan Laine, 
Elia Viinamäki, Sini Suominen, 
Eeva Koski, Jonna Kuusinen, 
Herman Mäenpää, Roosa Mä-
kelä, Katri Ruohoneva, Kaisu 
Tukiainen, Ina Laine, Ulriika 
Loula, Lyydi Mitikka, Ida Saar-
ni ja Annika Westergård Mato-
mäen koululta esittävät fi naalis-
sa sikermän Kukkuva lammas 
Kurikasta. Eeva Koski, Jonna 
Kuusinen, Roosa Mäkelä, Kat-

ri Ruohoneva, Kaisu Tukiainen, 
Ina Laine, Ulriika Loula, Lyydi 
Mitikka, Ida Saarni ja Annika 
Westergård puolestaan esittä-
vät kappaleen Jänikseltä housut 
putoo.

Kukonharjan koulusta olevat 
Viviika Hakala, Leevi Kallioi-
nen, Siiri Kantomäki, Juho Lat-
vala, Juulia Suonpää ja Rasmus 
Viitanen valitsivat fi naalikappa-
leeksi Suutarin emännän keh-
tolaulun. Myös Kukonharjasta 
olevat Inkeri Hakanen, Marika 
Hakanen, Sanni Hakanen, Aki 
Karlund, Jenna Ketola, Riik-
ka Ketola, Markus Korhonen, 
Esa Nummela, Kristian Räihä 
ja Rasmus Viitanen esittävät fi -
naalissa itse säveltämänsä ja sa-
noittamansa kappaleen Maito-
alus. Seitsemän miehen voiman 
esittävät puolestaan Lauri ja 
Markus Korhonen Kukonhar-
jan koululta.   

Nakkilalaiset 
hyvin edustettuna 
kansanlaulu-
kilpailussa
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Nakkilan Satoveräjän fl ikat – 
55 vuotta rippikoulusta

Satoveräjässä oli paljon lapsia 
sodan jälkeen. Oli yhteisiä har-
rastuksia, kisailijoita paljon, pe-
lattiin kymmentä tikkua, käy-
tiin pum-pum sotaa, lyötiin 
latkua ja tehtiin pahnakasoihin 
onkaloita.

Kengät kastuivat puusillalla
Koulua käytiin Tattarassa, kul-
jettiin pyörillä, vankilan autos-
sa ja maitokärryjen rattailla. Yr-
jölän kohdalla pikkujoessa oli 
puusilta ja usein vesi oli kor-
keammalla kuin silta ja kengät 
kastuivat. Uusi kivisilta raken-
nettiin 50-luvun alussa, jolloin 
koulumatkat taittuivat kuivem-
min jaloin.

Pyöräiltiin, ja harrastettiin 
yleisurheilua ja hiihtoa. Tatta-
ran koulussa opettajana toimi 

Rantamo. Kaija Viitanen, Maija 
Alimaa ja Riitta Viinamäki kä-
vivät rippikoulun 1956 ja lähti-
vät kaikki yhdessä valokuvauk-
seen pirssillä Poriin. Ja kuinkas 
ollakaan, pirssikuskina tuolla 
matkalla toimi herra Pentikäi-
nen.

Maija Pentikäinen, 70 vuotta 
Maija harrasti urheilua nuo-
rena tyttönä ja yleisurheilussa 
oli 5-ottelu hänen mielilajinsa. 
Talvella hän harrasti hiihtoa ja 
tämä harrastus säilyi vielä pit-
kään aikuisiälläkin. 14-vuoti-
aana Maija meni puotipuksuksi 
Korventaustan Kallen kauppaan 
Harjavaltaan ja oli myös nuore-
na aikuisena Tattaran Kansassa 
myyjänä. Maija ja Aatos Penti-
käinen avioituivat 60-luvulla ja 

heille syntyivät lapset Reetta ja 
Raimo.

Työelämä jatkui JW Suo-
misen nahkatehtaalla erilaisis-
sa tehtävissä 31 vuoden ajan. 
Maija osallistui useisiin urhei-
lutapahtumiin vuosittain, mm. 
Nahkatehtaiden karvarikisoi-
hin. Hän osallistui innokkaasti 
myös ammattiautoilijoiden ki-
soihin ympäri Suomea. Hän on 
harrastanut liikuntaa monipuo-
lisesti näihin päiviin asti.

Nykyään Maija Pentikäisen 
aika kuluu paljolti eri harras-
tuksissa, on mm. taide- ja näy-
telmäpiiriä ja mieluisa harrastus 
on myös pojan tyttärien kaitse-
minen.

J Virtanen

Kaija Viitanen (vas.), Maija Alimaa ja Riitta Viinamäki Porissa otetussa rippikuvassa vuonna1956.

Rippiruusut ovat vaihtuneet Maijan syntymäpäiväkukkiin, mutta fl ikat ovat samat: Kaija Hakala (vas), Maija Pentikäinen ja 
Riitta Perkiökangas.

Porin teatteri ylsi vuonna 2011 
jo viidennen kerran yli 50 000 
katsojamäärään. Ennätykselli-
set 57431 katsojaa oli viisi tu-
hatta enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kevätkauden menes-
tys oli draama Kuin ensimmäis-
tä päivää, joka keräsi yli 14 000 
katsojaa yhteensä 52 esitykses-
sä. Myös koko perheennäytel-
mä Aladdin ja taikalamppu sekä 

Porin Teatterilla 
huimat katsojaluvut

Porin Teatterissa nähdään kevätkau-
della mm. Maiju Sallaksen ohjaamana 
Hella Wuolijoen Niskavuoren Heta. 
Vahvan draaman pääosissa nähdään 
Katariina Lohiniva ja Vesa Haltsonen. 

musikaali The Producers vetivät 
yleisöä kiitettävästi. 

Niskavuori aloittaa 
kevätkauden
Menestyksen odotetaan jatku-
van tänäkin vuonna. Kevätkau-
den aloittaa 14.1. Hella Wuoli-
joen Niskavuoren Heta, jonka 
ennakkokysyntä on ollut suuri. 
Kokoperheen näytelmät aloit-

taa Risto Räppääjä ja Villi kone, 
jonka ensimmäinen esitys on 10. 
maaliskuuta.
Vuonna 1950 kantaesityksen-
sä saanutta Niskavuoren Hetaa 
pidetään jopa parhaana Hella 
Wuolijoen näytelmistä. Porissa 
näytelmästä nähtävä versio ra-
kentuu monipäisen työryhmän 
ympärille ja lavalla nähdään yli 
toistakymmentä näyttelijää.    

Kuva: Janne Alhonpää

Monitoimiyrittäjä Matti Hau-
tala on aloittanut uudelleen 
matkahuollon pitämisen Harja-
vallassa. On kulunut 18 vuot-
ta siitä, kun hän viimeksi hoiti 
matkahuoltoa. 

- Systeemit ovat muuttuneet 
monelta osin paljon ja on ope-
teltu moni asia uusiksi, mutta 
kuitenkin hommassa on päästy 
eteenpäin ja palvelu pelaa jo hy-
vin, kertoo Matti Hautamäki.

BS-lehden asiamiespiste
Aivan uutena palveluna mat-
kahuollossa on avattu Bestsel-
ler-lehden asiamies- ja ilmoi-
tusmyyntipiste. Pisteestä löytyy  
aina uusin Bestseller-lehti ja siel-
lä voi, paitsi jättää ilmoituksia 
lehteen edulliseen hintaan, myös 
antaa juttuvinkkejä sekä palau-

Tuttu mies Tuttu mies 
Harjavallan Harjavallan 
matkahuollossamatkahuollossa

Vuosien tauon jälkeen Matti Hautala palasi Harjavallan matkahuoltoon.

tetta tai toivomuksia lehden si-
sällöstä.

Jos olet kiinnostunut mai-
nostamaan tuotteita, palvelui-
ta tai kokouksia Harjavallan ja 
lähinaapureiden alueella, niin 

paras tapa on tehdä se Bestsel-
ler-lehdessä, joka jaetaan joka 
talouteen Harjavallassa. Lehteä 
jaetaan Keski-Satakunnan alu-
eella yhteensä 20.000 talouteen 
lähikunnissa.  

Ehdokkaiden näköiskuvat ovat 
ilmestyneet kylille. Ehdokkai-
ta on kahdeksan, näkökantoja ja 
sukupuolia löytyy jokaiseen ma-

Presidentin vaalit 2012, 
äänestämisen aika

kuun, joten käytä kansalaisvel-
voitettasi.

Ennakkoäänestys alkaa 11. 
tammikuuta ja päättyy 17. tam-

mikuuta. Varsinainen äänes-
tyspäivä on Sunnuntaina 22. 
tammikuuta omilla äänestyspai-
koilla.   



5

Kartanon Autosuojaus
Mäkipuistontie 8, Pori (Ulvilan rajalla)

Puhelin (02) 6460113

Kestovahaukset

Päälipesut

Alustapesut

Tehdastakuun lisäturva

Ruosteenestokäsittelyt

TAMMIKTAMMIKUUNUUN
TÄRKEÄTTÄRKEÄT

KONTAKONTAKTITKTIT

Kartanohostel/Anttilan tila
Sonnilantie 111, Kokemäki
Puh. 040 769 0599, (02) 546 0485

Nakkilan Kuntokeskus Oy, NKK
Kauppatie 2, 29250 Nakkila, 
P. 044 335 3143, www.nkk.fi 

Tilitoimisto Sata-Euro
Satakunnan alueella P.02-6742072

Öljypoltinhuolto ja Asennus Matti Rekola
Öljypoltinten myynti, asennus ja huolto
NAKKILA P. 0400 456 925

Parturiliike Mallu Savikontie 1
Nakkila Puh. (02) 537 2225

Maisan paja, viestintätoimisto
040 503 6149, www.maisanpaja.info

Tattaran Romu
Nakkila, romunkierrätys
Puh. Vesku 0400 461 422

Anolan Vuokratyö Oy, puh. 0400 152 067
Pienkaivinkone- ja maanrakennustyöt, 
viheralueiden hoito, multa ja koristekivet

Autosähkö- ja konekorjaamo M. Nieminen
Harjuntie 23, 29250 Nakkila
Puh. (02) 537 3768

Kylmätekniikka Ulver Oy
Jari Saustamo, puh. 040 5280 417

Sarin Lounaskahvila ja Pitopalvelu
Harjavalta Pirkankatu 6,  P. 02-6743800

Majatalo Tyrni, Tattarantie 42
Nakkila, puh. 0500 597 259

Valtapaino Ky, Mikaelintie 11, Nakkila
Puh. (02) 5374 070, 0500 456 882

Nuohous- ja kattoturva
tulisijat, iv-puhdistus
www.macitalo.fi , puh. 0400 217 215

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14!
Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

Biojätepusseja 
25 kpl/pakkaus

  4 pakkausta 10 € 
10 pakkausta 20 €

2,802,80€€

Tarjou
s!

Havupuu-uutejuoma
Vuoden 2010 luontaistuote!

Nyt saatavana meiltä!

Hyvä valikoima täkkejä, tyyny-
jä, kankaita ja petauspatjoja!

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

�����������	�	

���������

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Synttäriarvonnassa 50 € 
lahjakortin tuotemyymälään voitti:
Lauri Ukkonen
Nakkilasta
Onnittelut voittajalle!

suositut
suositut

terveys-tyrni

terveys-tyrni

-tuotteet!

-tuotteet!

050 369 6237 - sataeuro@jippii.fi 

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Avoin yhtiö€

- Kirjanpidot
- Palkanlaskut
- Tilinpäätökset

- Yritysten   perustamiset
- Veroilmoitukset
- Verosuunnittelu

Satakunnan alueella

AVASIMME UUDEN
PALVELUPISTEEN!

Asiamies- ja ilmoitusmyntipiste toimii 
Harjavallan Matkahuollon tiloissa ja 
on avoinna Matkahuollon aukioloai-
koina. Tervetuloa tutustumaan!

Asiamiespiste
HARJAVALTA
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Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

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

P. 044-9688529 Nakkila

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

HS Saneeraus & MaalausHS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila

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

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

Suomalaisentie 5, Nakkila 
p. 0400 914 733

Rakennussaneeraukset ja uudis-
rakentamiset ammattitaidolla.

RAKENNUS
TuovilaTuovila Oy

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

Kuukausihinnat: 1 palsta x30mm: 35€.
1x20 mm: 25€. 2x30 mm: 60€. Kaikkiin hintoihin lisätään Alv23%. 

VESI-, MAA- JA ILMALÄMPÖPUMPUT
KODINKONEHUOLTOA

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

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

Alkaen
4,92 €/m
(sis. alv).

UUTUUS!   NYHET!   UUTUUS!   NYHET!

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Iltaruokailun ja pienen Ravin-
tolakierroksen jälkeen, ei muu-
ta kuin nukkumaan Pohjola 
Hotelliin ja herätys aamulla hy-
vin nukutun yön jälkeen aamu-
palalle.

Kontupohja ja Kivaz
Jälleen bussiin ja kohti poh-
joista Murmanskin valtatietä. 
Taakse jää Jänispelto. Poike-
taan Kontupohjaan, jossa asuu 
Nakkilalaisten sukulaisia. An-
ton Hohkala muutti Venäjälle 
1920 ja hänelle jäi jälkikasvua 
tähän kaupunkiin. Teemme 
pienen kierroksen kaupungilla 
ja käymme Äänisjärven rannal-
la vanhassa puukirkossa. Ja me-
noksi kohti Kivazin vesiputo-
uksia. Kivazin putoukset ovat 
Euroopan tasankoalueiden 
suurempia putouksia ja alueel-
la on myös kuuluisaa Zunkiti 
kiveä.

Matkaa jatkettiin kohti alle 
20 000 asukkaan Karhumäkeä, 
missä poikkeamme mm. rau-
tatieasemalla. Sieltä jatketaan 
kohti entistä Boventzan kaup-
palaa, mistä lähtee kuuluisa Sta-
linin kanava kohti Vienanme-
rta. Kanava on rakennettu 1930 
luvulla vankityövoimalla, aikaa 
siihen kului 20 kuukautta, mat-
kaa on 227 km ja sulkuja 19. 

Sodan aikana täällä käytiin 
taisteluja. Venäläiset aukaisivat 
sulut ja suomalaisia hukkui yli 
1000 ihmistä, kun veden pinta 
kauppalassa nousi useita metre-
jä. Pietarista tänne on tullut hy-
viä teitä pitkin matkaa 615 km. 
Oppaamme on ollut opettajana 
kolmen vuoden ajan kauppalas-
sa valmistuttuaan opettajaksi.

Teloitus ja uhripaikka
Lähdemme takaisin kohti Kar-
humäkeä ja poikkeamme mat-
kalla paikalle nimeltään Can-
darmoh uhripaikka, johon on 
Stalinin vainojen aikana 30-lu-
vulla teloitettu lähes 10 000 ih-
mistä. Ensin Solovetskin luos-
tarisaarelta tuotiin yli tuhat 
ja myöhemmin mm. Suomen 
sukuisia Karjalan asukkaita n. 
1000 henkeä. Paikka ei jätä ke-
tään kylmäksi, sen karu kerrot-
tavaa vetää hiljaiseksi. Paikka on 
ollut vasta noin 13 vuoden ajan 
yleisessä tiedossa. Kun 90-luvun 
puolivälissä kävin Boventsassa, 
niin ystäväni kertoivat vähän 
huhuina, että tällainen paikka 
on jossain metsässä, mutta sitä 
ei voinut uskoa todeksi.

Siirrettyjen ihmisten kylä
Matkamme jatkui ohi Karhu-
mäen Muurmanskin valtatietä 

Laatokan kierros:Laatokan kierros:

Petroskoi-Boventsa-PetroskoiPetroskoi-Boventsa-Petroskoi

etelään, kohti Petroskoita. Mat-
kan varrella oli kyltti: Suojär-
vi. Noin 10 km tieltämme on 
paikka, missä kuoli kymmeniä 
matkustajia kun kesällä puto-
si lentokone Petroskoin lento-
kentälle menevälle tielle. Siitä 
noin 3 km päästä on Inkerin-
maalta sodan jälkeen siirretty-
jen ihmisten kylä, Tzalna, jossa 
olen käynyt mm. saunomassa ja 
uimassa pienessä Tzalna joessa 
useita kertoja 90-luvulla ystävä-
perheeni Virolaisten vieraana. 
Nyt koko perhe on muuttanut 
Suomeen ja taloa asuttaa Einari 
Virolaisen sukulaisperhe, hekin 
tuttuja vuosien takaa.

Saavumme illalla pimeässä 
Petroskoihin. Hotelli Pohjolas-
sa on vastassa ystäväni vuosien 
takaa, Andrej Tikkajev, jutte-
lemme jonkun aikaa kuulumi-
siamme. Hänellä on ollut tuk-
kirekka jo 10 vuoden ajan ja 
ajoja on riittänyt hyvin. Andrej 
puhuu Venäjää ja minä ploha 
Ruzky. Ymmärrämme toisiam-
me oikein hyvin.

Iltaruokailun jälkeen uni 
maistuu pitkän matkan jälkeen 
oikein hyvin. 

J Virtanen

Matka jatkuu seuraavissa nume-
roissa.

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

Nakkilan
Perussuomalaiset ry.
Johtokunnan kokous 25. 

tammikuuta  Klo 18 
osoitteessa: 

Tattarantie 42 Nakkila
Käsitellään viralliset asiat, 
ja tehdään suuntaviivoja 

kuntapolitiikkaan.
Myös muut asiasta

kiinnostuneet Tervetuloa!

HAETAAN
mainospostin

jakajaa
Kullaalle.

Lisätietoja:
Covire Oy

Jarmo Virtanen
P. 0500 597 259

Satakuntaliiton tulevaisuuspal-
kinnon voittaja julkistettiin Po-
rissa 6.1.2012. Voittaja on Län-
si-Suomen Diakonialaitoksen 
Säätiön ehdotus Diakoniapuis-
ton perustamiseksi. Palkinnon 
arvo on 20 000 euroa.

Diakoniapuistosta suunnitel-
laan ikäihmisille avointa ulkoi-
lu- ja toimintapuisto, joka tar-
joaa nuorille opiskeluun liittyviä 
kehittämistehtäviä, tutkimus-
aiheita ja työkokeiluja. Voitta-
ja toteuttaa erinomaisesti myös 
Euroopan Unionin aktiivisen 
ikääntymiseen ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden teema-
vuotta. Palkinnon luovutti maa-
kuntahallituksen puheenjohtaja 
Reijo Kallio ja sen ottivat vas-
taan Sanna-Mari Pudas-Tähkä, 
Aku Keltto, Päivi Saustamo ja 
Johanna Porkka. Tulevaisuuspal-
kinnosta kilvoitteli yhteensä 21 
ehdotusta.   

Tulevaisuus-
palkinto 
jaettu

KAIKKI
MAAN-

RAKENNUSTYÖT
Jms-Kaivuu
Puhelin 044 2950787 
www.jms-kaivuu.fi 
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Arabiemiraatit eli viralliselta ni-
meltään Yhdistyneet Arabiemii-
rikunnat oli kohde, joka tuli 
kohteeksi melko sattumalta, kun 
erinäisistä syistä piti nopeasti 
päästä pois normaalikuvioista ja 
Dubaissa oli tammikuussa mara-
ton. Itse olen ollut melko skepti-
nen Dubain tyyppisiin paikkoi-
hin, joissa merkittävin nähtävyys 
on rahan valta ja sen voimalla 
toteutetut projektit. Tunne Du-
baissa oli saman tapainen kuin 
New Yorkissa, eli kiva kerran 
nähdä, mutta tuskin toiste tu-
lee mitään hinkua. Asuimme 
tosin Sharjahissa, joka on huo-

Rahalla saa
mattavasti alkuperäisempi arabi-
kaupunki kuin lähellä sijaitseva 
Dubai ja siten myös jopa mie-
lenkiintoisempi.

Dubain maratonille oli ison 
rahan avulla houkuteltu maail-
man parhaat maratoonarit, kirk-
kaimpana tähtenä Haile Gebrse-
lassie, joka tavoitteli miljoonan 
dollarin bonusta maailmaennä-
tyksestä. Ennätyksestä Haile jäi 
pari minuuttia, mutta saipa yks 
Kiikan poika olla kerrankin sa-
malla lähtöviivalla häviten hä-
nelle reilusti vajaat pari tuntia, 
joka oli tavoitteenakin. Reitti 
oli tasainen, korkeuseroa tasan 

metri, mutta itse olisin kaivan-
nut hieman enemmän vaihtele-
vuutta.

Vaihtelevuutta olisin kaivan-
nut itse Dubaihinkin, sillä au-
tojen, ostoskeskusten ja pilven-
piirtäjien loputtomaan ketjuun 
kyllästyy muutamassa päivässä 
ja alkaa tekemään mieli maa-
seudun rauhaan ja metsäpoluil-
le. Keinotekoisuuden huippuna 
Dubaissa näin senkin ihmeen, 
että ostoskeskuksen sisään oli 
rakennettu laskettelurinne hiih-
tohisseineen kaikkineen. Rahal-
la saa ja hevosella pääsee, sanoisi 
entinen mies.

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä

Julkaisemme myös seuraavissa 
lehdissä ”Unskin” värikkäitä 
kokemuksia.

Unskin SadasUnskin Sadas
Maraton juostiinMaraton juostiin
Kiikassa 2.4.2011Kiikassa 2.4.2011

VASEMMALLA: Kiikan poika pää-
si samalle lähtöviivalle kuin Haile 
Gebrselassie.

YLLÄ: Dubailaisen ostoskeskuksen 
sisällä on laskettelurinne hiihtohis-
seineen.

Nakkilan Salomonkalliolla pu-
hallettiin tekolunta viikonlop-
puna kolmen tykin voimal-
la. Matkalla Kivialhoon näki 
jo kaukaa, kun tykit puhuivat. 
Taivas oli kokonaan harmaana, 

vaikka oli kaunis aurinkoinen 
päivä.

Laskettelijat pääsevät mah-
dollisesti tosi toimiin tänä tal-
vena vasta aika myöhään. Hy-
vällä tuurilla Salomonkalliolla 

Lumitykit puhaltavat 
Salomonkalliolla Nakkilassa

ja muissakin Satakunnan hiih-
tokeskuksissa päästään lasket-
telemaan jo ensi viikonloppu-
na.

J Virtanen

Porin Urheilutoimittajain ker-
ho on valinnut pyörätuolikelaaja 
Leo-Pekka Tähden vuoden 2011 
parhaaksi porilaisurheilijaksi. 
Tähti on voittanut saman titte-
lin myös vuosina 2004, 2008 ja 

tiin perinteisellä Martti Laippa-
la -palkinnolla ”jalkapallomies” 
Seppo Kaukonen.    

2009. Hän oli äänestyksessä yli-
voimainen saaden 154 pistettä ja 
13 ykkössijaa. 

Toiseksi tuli Porin Ässien 
maalitykki Tomas Zaborsky 
76 pisteellä. Kolmas oli Porin 
Yleisurheilua edustanut 100 
metrin aitojen maaotteluvoit-
taja ja nuorten Euroopan mes-
tari Nooralotta Neziri 75 pis-
teellä. 

Porin Urheilutoimittajain ker-
ho ja Länsi-Suomen Osuuspank-
ki palkitsivat vuoden nuorena 
urheilijana taitoluistelija Evelii-
na Viljasen. Porilaisen urheilun 
hyväksi tehdystä työstä palkit-

Leo-Pekka 
Tähti paras 
porilais-
urheilija

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

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

KORJAA JA HUOLTAA

Polkupyörän

täyshuolto

50,-

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

LUISTINTEN TEROITUKSET
   Normaali 5€    Profilointi 10€

SUKSIEN HUOLTOPALVELU
 Hionta, voitelu, laskettelusuksien kantit

Monot, sukset, sauvat
Voiteita joka keliin
Kaikki tarvikkeet

•
•
•

Huollamme ammattitaidolla TV:t,
videot ja digilaitteet yms,

Valtuutettu AllAway-keskuspölynimurihuolto

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

Avoinna arkisin 8-17, la 9-13

Tule katsomaan
malleja myymälään!

LämpimästiLämpimästi
talveen!talveen!

Lämpimästi
talveen!

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

129,-129,-
IKÄÄN JA KOKOON IKÄÄN JA KOKOON 
KATSOMATTA:KATSOMATTA:
Kaikille sopivat ja mieluisat välineet ja varusteet!

IKÄÄN JA KOKOON 
KATSOMATTA:
Kaikille sopivat ja mieluisat välineet ja varusteet!

Osta heti ja käytäOsta heti ja käytä
talvietutalvietu
hyödyksesihyödyksesi

Laaja valikoima ruohonleikkureita 
ja skoottereita
Vanha kone tai mopo käy vaihdossa!

Talvihintaan

Power BootsPower Boots

pilkkisaappaatpilkkisaappaat
Nyt 99,-99,-OVH 149,-

Kuvassa anorakkipuku:
RUNWAY 1130 LAPPI

KaikkiKaikki
vaatteetvaatteet

-30%-30% -50%-50%
-40%-40%

Tule meille tekemäänTule meille tekemään
hyvät suksikaupat!hyvät suksikaupat!
Myös suksivoiteet 
ja muut tarvikkeet
EDULLISIN HINNOIN!

Konetyö Metsä Ky
Ronkantie 1, 32830 Riste

polttopuu@suomi24.fi 
Puh. 040 775 6593

 MetsätyötMetsätyöt
 MetsurityötMetsurityöt

 Metsäpalvelun tuottajaMetsäpalvelun tuottaja
 Puun ostajaPuun ostaja

 Metsätyöt
 Metsurityöt

 Metsäpalvelun tuottaja
 Puun ostaja

Kosteusmittaukset

Kuivauspalvelut

Homenäytteiden otot

Erikoispuhdistukset

Hajunpoisto/desinfi ointi

Palovahingot

Irtaimiston puhdistus/säilytys

Ilmanvaihtotyö
puhdistus
säätö
pinnoitus
kartoitus

Karjarannantie 14, 28100 Pori
Vahinkopäivystys 24/7: 050 433 4114
Veli-Pekka Uuttu 050 575 5616
veli-pekka.uuttu@carpe.fi 

•

•

•

•

•

•

•

•
-
-
-
-

www.carpe.fi

Non-Stop Parturi
HIUSTUOTEMYYMÄLÄ

Ulvilan Toimipiste
P-K Kirsi Hannele (ajanvarauksella)
Palokuja 68 28400 Ulvila
Puh. 044 255 5196

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

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

ILMAN AJANVARAUSTA

Ma-Pe klo 10-18
     La klo 9-14

Non-Stop Parturissa, leikkaukset ja hiusten muotoilut, ripsien värjäykset, 
kulmien muotoilut ja värjäykset sekä pika kampaukset

ILMAN AJANVARAUSTA Ma-Pe klo 10-18 ja La klo 9-14.


