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Syökö kuntauudistus 
perinnöt?, s.2 

Tässä lehdessä teemana 
MATKAILU JA LOMA, s. 4

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!

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!

Nakkilassa rakennetaan 
teatteria, s. 3

Nyt kannattaa 
katsastaa

Henkilö- ja pakettiauton määräaikaiskat-
sastus 46 € + päästömittaus

alk. 46€

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

Ratsastuskoulu Zilpa
- 20 vuotta ratsastuksen opetusta -

Ajo-ohje: Porista Vaasaan päin 10 km, 
Kellahdentieltä opasteet.

Työpaikka avoinna
palkkatukikelpoiselle,
 huoltomies/isännöinti

RATSASTAMAANRATSASTAMAAN
Tervetuloa rentoon joukkoon

Uuden asiakkaan 
tutustumis-
ratsastustunti

Talutettavat• 15,-15,-
10,-10,-

Ratsastuksenopettaja Päivi Uusimäki, p. 040 771 2347Ratsastuksenopettaja Päivi Uusimäki, p. 040 771 2347
www.ratsastuskouluzilpa.com, paivi.zilpa@gmail.comwww.ratsastuskouluzilpa.com, paivi.zilpa@gmail.com
Ratsastuksenopettaja Päivi Uusimäki, p. 040 771 2347
www.ratsastuskouluzilpa.com, paivi.zilpa@gmail.com

18. leirikesä lähestyy!

Lasten ja nuorten

kesäleirit myynnissä!

Meillä on talutettavien lasten sekä 
nuorten ja aikuisten tasoryhmät.
   10-kortti 220€

tunnit su-pe 17-21•

valoisaan maneesiinvaloisaan maneesiinsuureen 24x85 metrin valoisaan maneesiin

Kuljetus Markku SundellKuljetus Markku Sundell
Maansiirtoa ja maa-ainesten kuljetuksia 
Porissa ja Satakunnassa
Erikoiskuljetuksen liikenteenohjausta
Pyöräkuormaajatyöt

•

•
•

T:mi Markku Sundell
Kurjenpolventie 3, 28430 Pori

0400 594 7450400 594 745
posti@kuljetusmarkkusundell.fi 
www.kuljetusmarkkusundell.fi 

www.hyundai.fi  |  TERVETULOA LAADUKKAIDEN AUTOJEN MAAILMAAN!  

ix20 Premium -mallisto alk. 18.996,42 €
autoveroton hinta 15.290 € + arvioitu autovero 3.706,42 € + tk 600 € =19.596,42 €  
Malliston CO2-päästöt 114–154 g/km. Kulutus 4,3–6,5  l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

YLLÄTY. YLELLISESTI.

KOMPAKTI TILAIHME YLLÄTTÄÄ
Monikäyttöauton tyyylikäs ulkokuori kätkee avarat, runsaat ja joustavasti muunneltavat sisätilat. Kattavaan premium-luokan varusteluun kuuluu aina mm. 
automaattinen ilmastointilaite, integroitu audiojärjestelmä, kuusi turvatyynyä, ESC-ajovakauden hallintajärjestelmä, vakionopeussäädin, mäkilähtöavus-
tin, peruutustutka, 16” kevytmetallivanteet ja ekoedullisuus. Manuaalivaihteisissa malleissa on käytetty edistyksellistä, polttoainetta säästävää ja CO2-
päästöjä vähentävää ISG (Idle Stop and Go) -tekniikkaa.

Valita voit moottorin, vaihteet ja värin – varustetaso on aina yhtä ylellinen Premium.

2011 LAADUKKAIMMAT AUTOMERKIT2011 LAADUKKAIMMAT AUTOMERKIT
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Lakkauttamista ja pakkoliitosta!

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

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

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

Imestymispäivät
ke 14.3. 2012
ke 4.4. 2012
ke 25.4. 2012
ke 9.5. 2012

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

ke 23.5. 2012
ke 13.6. 2012
ke 4.7. 2012

HARJAVALTA

Pitsinnypläystä-
työnäytökset
23.2.2012 klo 16 Emil Ceder-
creutzin museo. Työnäytös pit-
sinnypläyksestä

Kuutamohiihto 
Kokemäenjoen jäällä
24.2.2012 klo 18 Jokijää, Pirk-
kalan koulu. 

Chagall ja minä -luento
8.3.2012 klo 12 Emil Ceder-
creutzin museo. Luento Marc 
Chagallin taiteesta.

Rakkaudella maailmalta
11.3.2012 klo 16 Harjavalta-
Sali. Salonkiorkesterin kon-
sertti Harjavalta-salissa.

KOKEMÄKI

Uimahallin ilmainen 
uintivuoro
22.2.2012 Kokemäen uima-
halli. Ilmainen uintivuoro kou-
lulaisille klo 13-15. Uinninval-
voja Marja-Leena Pihlava.

Koko perheen 
lasketteluretki Himokselle
24.2.2012 Hiihtokeskus Hi-
mosvuori. Lähtö linja-autoase-
malta perjantaina 24.2. klo 8 ja 
paluu samaan paikkaan n. klo 
21. Retken hinnat: aikuinen 
55€.

Paperinarutyöt
28.2.2012 Teljän Talo, luokka 1. 
Tiistaisin ja perjantaisin klo 18-
21. Opettajana Hannele Selin. 

Tietokoneen käytön 
jatkokurssi
3.-17.3.2012 klo 10-13.45 Lu-
kion ATK-luokka. Opettajana 
Matti Brandt. Kerrataan lyhyes-
ti peruskurssin asioita. Tehdään 
harjoituksia.

Lasinmaalaus 
viikonloppukurssi
9.3.2012 Teljän Talo, luokka 1. 
Pe klo 18-21, la ja su klo 11-
14.45.Opettajana Kristiina Pre-
pula.

Satutunti
10.3.2012 klo 11 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Teatteriseu-
rue Variksen Saappaat järjestää 
satutunnin Kokemäen kirjastos-
sa. Aiheena “Valtterin talvinen 
seikkailu”.

Naistenpäivätapahtuma
11.3.2012 klo 12 Koulukeskus. 
Ohjelmassa mm. Eija Vilpas, 
hiusmuoti 2012, tanssiesityksiä, 
hauska yllätysesitys, ajankohtai-
nen luento naisille.

Pianisti Anne Kaupin 
konsertti
11.3.2012 klo 16 Kokemäen 
seurakuntakeskus. Johann Se-
bastian Bachin, György Ligetin 
ja Frederic Chopinin musiikkia.

Kansa on äänensä antanut 
ja presidentiksi tuli valittua 
odotetusti Sauli Niinistö. Sa-
takuntalaiset saivat parem-
man puoliskon virasta, sillä 
vaimo tulee Porista.

Revitäänkö kunnat 
kappaleiksi
Hallitus järjesti meille black-
keskiviikon, jolloin ilmoi-
tettiin varuskuntien lak-
kauttamisista sekä kuntien 
pakkoliitoksista. Alueellamme 
varuskuntauudistus koski vain 
pieneltä osin Kankaanpäätä. 
Ministeri Virkkusen pakkolii-
tosehdotukset sen sijaan vai-
kuttaisivat koko valtakunnan 
alueella perusteellisesti, hei-
kentäen maaseudun ihmisten 
elämää ja toimeentuloa.

Keski-Satakunnan alueen 
kunnat revittäisiin kappaleik-
si, mikä minnekin suuntaan. 
Ministerillä ei ole yhtään käsi-
tystä siitä, miten tulee toimia. 
Ei päätöksiä tässä asiassa voi-

da tehdä Helsingissä, ne pitää 
tehdään jokaisessa kunnassa 
erikseen, normaalin käytän-
nön mukaan.

Mielestäni alueen kansan-
terveystyön kuntainliiton 
kuntien pitäisi kuulua yhteen 
tulevaisuudessa, jos yleensä 
kuntien yhdistymiä tapahtuu. 
Ulvila tietysti haluaisi pysyä it-
senäisenä, mutta syksyn kun-
nallisvaalit tulevat näyttämään 
suunnan, mihin mennään ja 
missä ollaan.

Yhtä juhlaa
On ollut ystävänpäivää ja lu-
kiolaisten moninaisia tilai-
suuksia, on painettu penkkiä, 
on potkittu pois 3-luokkalai-
set, on ollut juhlatanssiaisia, 
missä on saanut panna paras-
taan, nimittäin tanssikaval-
jeerin kanssa.

J Virtanen

TAPAHTUMIA

Musta keskiviikko

NAKKILA

Hiihtokoulu
26.2.2012 klo 13-16 Nakkilan 
liikuntahallin maasto.

Aikuisten hiihtokoulu
26.2.2012 klo 13–16 Nakkilan 
liikuntahallin maastossa. 

Nakkilan kunnan avoimet 
mestaruushiihtokilpailut
27.2.2012 klo 18-20 Nakkilan 
liikuntahallin maasto. Vapaalla 
tyylillä.

PORI

Hiihtoloman työpaja: 
Maskotti on pop!
22.2.2012 klo 11-15 Satakun-
nan Museo. Maskotti on pop! 
Askarellaan kierrätysmateriaa-
leista huippusuosittuja maskot-
teja eli pieniä pehmoleluja.

Mini-Pitkis Liikuntapäivä
23.2.2012 klo 10-16:00 Porin 
Urheilutalo. 7-13-vuotiaille ala-
koululaisille. Osaavat ohjaajat 
vastaavat opetuksesta.

Hiihtoloman työpaja: 
Nikkarointi on kivaa!
23.2.2012 klo 11-15 Rakennus-
kultturitalo Toivo. Toivossa pää-
see taas nikkaroimaan hauskoja 
puuleluja. Malleja on monenlai-
sia, mutta lelusta voi tehdä myös 
ihan omanlaisensa.

Punaisen metsän hotelli -
dokumenttielokuva
23.2.2012 klo 18.30-23.59 Elo-
kuvakeskus Promenadi. Doku-

menttielokuva Punaisen met-
sän hotelli tulee Poriin! 

Matin päivänä 
emalityöpajat aikuisille ja 
lapsille!
24.02.2012 klo 11-15 Rosen-
lew-museo. Porin Matti -läm-
mitysuunin kunniaksi vietet-
tävää Matin päivää juhlitaan 
työn merkeissä. Mm. lasten 
emalipaja. 

Intialaisen päähieronnan 
kurssi
25.2.-26.02.2012 Balans-
si, Pori. Tervetuloa oppimaan 
tämä ihana, rentouttava hoito-
muoto. 

Lasten lauantai. 
25.2.2012 Porin taidemuseo. 
Ohjelmaa lapsiperheille. Lap-
set 5-8-vuotta kello 12-13.30 
ja lapset yli 8-vuotta kello 14-
15.30. Ammattitaitoisen oh-
jaajan johdolla.

Yleisöluento Ajatuksia 
väkivallattomuudesta
26.2.2012 klo 14 Otsola. Ter-
vetuloa kuuntelemaan esi-
telmää. Mahdollisuus juoda 
kahvit ja jatkaa keskustelua ai-
heesta.

Lasten Liikuntamaa
26.2.2012 klo 15 Porin Kar-
huhalli. Vapaata, vauhdikasta 
ja monipuolista perheliikuntaa 
Karhuhallissa sunnuntai-ilta-
päivisin. Toiminta on valvot-
tua. 

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

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

Hautauspalvelua

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistoja

Viestintä, mainonta

MeilläMeillä
PALVELLAAN

Jos kuntauudistus epäonnistuu, 
nuoret ikäluokat voivat unohtaa 
perinnöt vanhemmiltaan. Kunta-
uudistuksella voidaan muutaman 
vuoden tähtäimellä alentaa kun-
nallisten menojen määrää. Alku-
vaiheessa menot kunnissa kasva-
vat, kun kuntien yhdistäminen 
nostaa palkkakuluja, kun teh-
täväkohtaiset palkat yhtenäiste-
tään aina ylöspäin. Toinen kunta 
on voinut maksaa samasta työs-
tä alempaa palkkaa kuin toinen 
kunta ja kuntaliitosten jälkeen 
nämä palkat yhtenäistetään.

 Syödäänkö perinnöt
Jos kuntauudistuksessa onnistu-
taan ja huoltosuhdetta voidaan 
muuttaa, niin on mahdollista, 
että kunnallisesti verovaroin ja 
verontasauksella subventoitujen 
palveluiden tuottamista voidaan 
jatkaa tulevaisuudessakin, muus-
sa tapauksessa vanhuspalveluista 
maksetaan todelliset kustannuk-
set eli silloin syödään vanhempi-
en säästämät perinnöt seuraaval-
le tai seuraaville sukupolville.

Tällöin on vaara, että kaikki 
vanhuksen varallisuus käytetään-

kin hänen hoitamiseensa eikä 
enää voida siirtää varallisuut-
ta sukupolvelta toiselle. Todel-
linen kustannusvastaavuus voi 
tällaisessa tilanteessa sitten mer-
kitä sitä, että vanhuspalveluiden 
tuottamisesta tulee rasvasen hy-
vää bisnestä. Ehkä ulkomaalais-
ten palveluyritysten omistajat 
ovat ajatelleet asiat näin tulles-
saan Suomen palvelusektorille.

Kuntauudistuksessa vertail-
taessa kuntien määrää muualla 
Euroopassa pitää huomata, et-
tei kaikissa maissa kunnat hoi-
da terveyspalveluita tai vastaa 
koulutuksesta. Kunnat saattavat 
olla eräänlaisia kiinteistöjen ja 
tiestön hoitajia. Ranskassa, jossa 
lienee suurin määrä kuntia, eivät 
kunnat hoida samoja palveluita 
kuin meillä Suomessa.

Eläkeläisen iltarukous
Kuntauudistus voidaan hoitaa 
myös niin, että terveys- ja sosiaa-
litoimi sekä koulutus siirtyisi val-
tiolle, jolloin kunnat muuttuisivat 
lähes samanlaisiksi muiden Eu-

roopan maiden kuntien kanssa.
Kuntauudistuksen alttarilla ei 

kannata uhrata tulevien suku-
polvien rahallista perintöä ku-
ten asunto-, osake- ja kiinteis-
tövarallisuutta kuntapalveluiden 
kalliisiin palvelu- ja hoitomak-
suihin.

Kuntien rahat saadaan kyllä 
riittämään, jos kunnalliset palve-
lut toteutetaan kustannusvastaa-
vasti ja hoidettavat maksavat to-
delliset kustannukset palveluista. 
Sama koskee eläkekertymää. Elä-
kemaksuja vain nostetaan niin 
paljon, että homma hoituu. Elä-
keläisten kannattaa iltarukouk-
sessaan toivoa kuntauudistuksen 
toteutumista ja sitä, ettei infl aa-
tio ala jyrätä Euroopassa.

Tommi Anttila

Mitä uhrataan 
kuntauudistuksen alttarilla

Kymmeniä autoja jonotti Ulvilan Nesteellä, kun poltto-
aineet oli Ystävätarjouksessa. Hinta 98 oktaaviselta oli 
1,402, päivämääräksi muutettuna 14.02. Euroiksi muutet-
tuna 53 litraa teki 14 € alennuksen. 

Olisipa näitä Ystävänpäiviä useammin!

Neste Oil Ulvila, Ystävänpäivänä

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

Marko Niinivirta

050 369 6237 - sataeuro@jippii.fi 

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Avoin yhtiö€

- Kirjanpidot
- Palkanlaskut
- Tilinpäätökset

- Yritysten   perustamiset
- Veroilmoitukset
- Verosuunnittelu

Satakunnan alueella

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)
• 

Helposti siirrettävä. Kylpytilaa n. 6 henkilölle.
Tiedustelut ja tilaukset: 
P. 0500 984 386, 0500 427 930, 050 491 3073

Vuokrataan tai myydään

Vuokrahinta alk.

150€/viikonloppu

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
Keskusta 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 pikakampaukset 

ILMAN AJANVARAUSTA Ma-Pe klo 10-18 ja La klo 9-14.
UUTTA! Nyt meiltä myös ilmainen korvien  rei´itys ostaessasi korvakorut.

Penttalassa on tehty nukke- ja 
satuteatteria ennenkin, mutta 
nyt ollaan rakentamassa navetan 
vintille 110 paikkaista - kansain-
välistä - teatteria. Tilat tulevat lä-
hes ympärivuotiseen käyttöön eli 
ne lämpöeristetään, jolloin niitä 
voidaan käyttää aikaisin keväästä 
myöhäiseen syksyyn saakka.

Elokuvatuottaja Erkki Airik-
kalan monivuotinen haave on 
toteutumassa, mutta vielä on 
pitkä matka ensimmäiseen ensi-
iltaan; rakentaminen on vielä 
kesken.

Jotain erikoista
Draama- ja improvisointiharjoi-
tukset ovat jo täydessä käynnissä. 
Monenlaisten ruumiin ja kehon 
ilmaisumuotojen keskellä kuu-
lee myös monia kieliä: englantia, 
suomea, saksaa ja vielä espanjaa-
kin. Jokaisessa ihmisessä on eri-
laisia piirteitä ja ominaisuuksia, 
joita tutkitaan, kehitetään ja nii-
tä voidaan käyttää myös tulevis-
sa esityksissä.  Liikkeet, eleet ja 
äänet harjoitusten lomassa osoit-
tavat, että jotain erikoista on tu-
lossa.

Kolumbialainen Bibliana Lo-
pera ja Saksalainen Peter Igel-
mund (ISE Matkalla) tapasivat 
Intiassa ja ovat nyt  Nakkilassa 
tekemässä ’kansainvälistä har-
rastajateatteria’, ’lyötyjen teat-
teria’. He kertovat tämän teat-
terimuodon (’lyötyjen teatteri’) 
syntyneen noin 50 vuotta sitten 
Brasiliassa. Teatteria ylipäänsä 
Bibiana on tehnyt jo 20 vuot-
ta ja erityisesti juuri tätä tyyli-

Nakkilan 
Penttalassa 

rakennetaan 
teatteria

lajia 7 vuotta. Peter puolestaan 
on tehnyt lyötyjen teatteria 9 
vuotta.

Jokainen tyylillään
Tähän teatteritoimintaan ha-
luavilla ei tarvitse olla ennestään 
mitään tekemistä teatterin kans-
sa, mutta ei haittaakaan, jos on 
harrastanut musiikkia, tanssia, 
lausuntaa tai jotain muuta il-
maisukulttuuria. Erityistä kieli-
taitoa ei myöskään tarvitse olla, 
vaan jokaisella on mahdollisuus 
toimia omalla kielellään ja tyy-
lillään.

Teatteri-esityksissä voidaan 
käydä läpi niin yksilöllisiä kuin 

yhteiskunnallisiakin imiöitä. 
Esitykset ovat varmasti katsojille 
mielenkiintoisia. Yleisö voi pääs-
tä itsekin mukaan esitykseen. 
Tätä teatteri-ilmaisumuotoa voi 
pitää myös eri ilmiöiden tutki-
muslaboratoriona.

Mukana harjoituksissa on 
myös Penttalassa asuvia Saksalai-
sia nuoria vapaa-ehtoiselta poh-
jalta. Tässä tekemisessä on myös 
terapeuttinen puoli.

Jos on kiinnostusta tätä asiaa 
kohtaan voi ottaa yhteyttä Mat-
kalla-projektiin (P.Igelmund & 
B.Lopera) tai Penttalaan. 

J Virtanen 

Erkki Airikkalan haave on toteutumassa.

Keskiajalta lähtien Suomessa 
tunnettu karkauspäivä ei ole saa-
nut nimeään kosittavien miesten 
pakoon juoksuista, vaan hyvin 
vanhasta kalenterista. Aikaa on 
joskus laskettu käyttämällä le-
vyä, jossa oli reikä jokaista päi-
vää varten. Meneillään olevan 
päivän reiässä oli tikku, jota aa-
muisin siirrettiin. Karkauspäivä-
nä tikkua ei siirretty vaan nos-
tettiin ylös ja laskettiin takaisin 
samaan reikään. Sanottiin, että 
tikku hyppäsi eli ”karkasi” reiäs-
sään. Kustaa Vilkunan mukaan 
sana ”karata” tarkoitti ennen 
hyppäämistä.

Neljällä jaollinen
Vuoteen 2000 asti karkauspäivää 
oli 24. helmikuuta, mutta vuon-
na 2000 se lisättiin ensimmäisen 
kerran helmikuun viimeiseksi 
päiväksi ja on nykyään siis 29. 
helmikuuta. Karkauspäivä lisä-
tään vuoteen, jotta kalenterin 
vuodenajat vastaisivat todellisia 
vuodenaikoja.  Karkauspäivä ei 
ole kenenkään nimipäivä.

Karkauspäivää vietetään nel-

Lupa kosia

jällä jaollisina vuosina. Poikke-
uksen tekevä täydet sadat vuo-
det, jolloin vuosiluvun tulee olla 
jaollinen 400:lla. Tästä johtuen 
esimerkiksi vuosi 1900 ei ollut 
karkausvuosi, vaikka luku onkin 
jaollinen neljällä.

Neidon mieli miehelään
Ennen uskottiin, että karkaus-
päivä on nurinkurisuuksien päi-
vä. Vaikka naiset eivät yleensä 
voineet kosia miehiä, sallittiin 
moinen kummallisuus karkaus-
päivänä, sillä olivathan maail-
mankirjat silloin muutenkin se-
kaisin. 

Nykyään naimisiin mielivät 
sinkkunaiset kosivat minä päi-
vänä tahtovat, toisin kuin ai-
kaisempina vuosina eläneet si-
sarensa, mutta karkauspäivä on 
heillekin ainoa päivä, jolloin hy-
lätyksi tullut saa lohdutukseksi 
rukkasten lisäksi hamekankaan. 
Pitää kuitenkin muistaa, että 
uuden mekon toivossa ei kan-
nata mennä kosimaan varattua 
miestä, sillä heillä ei ole velvoi-
tetta hamekankaan ostoon. 

Mauri Tom-
mila syntyi 
N a k k i l a n 
Punapakas-
sa 1951, hän 
kävi Puna-
pakan kan-
s a k o u l u a 
neljä vuot-

ta, jonka jälkeen opiskelu jatkui  
Nakkilan Yhteiskoulussa, silloi-
sen opettajan Antti Koivumäen 
muistin  mukaan , hän oli oikein 
hyvä mm.  historiassa. Nuo-
rena miehenä hän oli kiinnos-
tunut  monista  asioista, joten 
koulutyö  sujui  oikein  hyvin.  
Elimme  60-luvun puoliväliä, 
veljeni  Ismon  kanssa  kävim-
me heillä muutamia kertoja ky-
lässä, oli keväällä hauen narraa-
mista lähiojasta, myös kävimme 
polkupyörin ja mopojen kanssa 
Luvian Pinkjärvellä uimassa ja 
krapuja pyydystämässä, myös 
Maurin veli Erkki, oli mukana 
yhteisillä retkillämme.

Ylioppilaaksi valmistuessaan 
Nakkilan Lukiosta,  Mauri  läh-
ti opiskelemaan muualle,  ja  val-
mistui  Arkkitehdiksi  Oulun 
Yliopistosta 1982.  Hän perusti 
Espooseen oman arkkitehtitoi-
miston, jolla on ollut isoja pro-
jekteja pääkaupunkiseudulla,  
mm.  Iso Omena kauppakeskuk-
sen suunnittelu  ja  myös maail-
malla on ollut eri projekteja.

DigiEcoCity 
Mauri Tommilan ajatteluun vah-
vasti perustuva DigiEcoCity-
malli on muuttumassa kahdeksi 
oikeaksi kaupungiksi, Gongqing 
ja Danyang, Kiinassa. Se on ihan-
nekaupunkimalli, jossa yhdistyvät 
kestävän kehityksen periaatteet ja 
digitaalisen teknologian mahdol-
listamat innovaatiot.

Tommila on kertonut, että Di-
giEcoCity-suunnitelma on moni-
kansallinen yhteistyöhanke, jossa 
on ollut mukana myös isoja suo-
malaisia yrityksiä. Tommilan mu-
kaan uusillekin olisi vielä tilaa. 

Gongqingin ekokaupungin 
rakentaminen alkaa ensi kesänä 
Kiinan kaakkoisosassa.

J Virtanen

Puna-
pakasta 
mailmalle
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Oma tontti Siikaisista
Eteläpään matkailu- ja virkistysalueen vierestä

Tontit 
myynnissä  

nyt! 

www.siikainen.fi 
Siikainen – Luontoa Käydä Edellä

Rakenna nyt toiveittesi talo 
keskelle kauneinta luontoa.
Nauti kesäisin kimaltavista 
järvinäkymistä ja talvella 
lähes kotiovelta avautu-
vista hiihtoladuista.
Tervetuloa tutustumaan! 
Lisätiedot :
Kunnanjohtaja 
Päivi Rantanen, 
puh. 044 720 1021 
Tekninen  johtaja 
Anne Järvenranta
puh. 044 720 1028

Talviasuttava 6-hengen pyöröhirsimökki 
Hulausjärven rannalla, 25 km Tampereelta.

Sauna, lapinkota 
Oppaan palveluja, moottorikelkkavaellukset, 
kalastusretket

•
•

www.myllyvainionkuhat.fi 
Myllyvainiontie 58, 37500 Lempäälä
Mökkivuokraus: 050 302 0802
Kalastusopas: 0400 840 901

MYLLYVAINION KUHAT

Kauniit huvilat Selkämeren rannalla 
tarjoavat mainiot puitteet lomailuun, 
perhejuhliin, majoitukseen ja edustus-
tilaisuuksiin ympäri vuoden. 

Tervetuloa Eurajoen Kuivalahdelle viettämään lomaa.

Tervetuloa Rantahelmeen
Tiedustelut ja varaukset:
Puh. 040 559 0254, www.rantahelmi.fi

Pyhä ja Luosto vierekkäisinä 
matkailukeskuksina ovat toi-
sistaan poikkeavat ja toisiaan 
täydentävät alueet, joita yhdis-
tää kansallispuisto. Alue tarjoaa 
runsaasti ainutlaatuisia kulttuu-
ritapahtumia ja ulkoilumahdol-
lisuuksia. Kokemisen arvoisia 
ovat mm. kesän Luosto Clas-
sic-konsertit ulkoilmassa Ukko-
Luoston tunturin juurella, Pyhä 
Unplugged-tapahtuma mykistä-
vässä ympäristössä tunturikurus-
sa sekä Sodankylän elokuvajuh-
lat kesäkuussa. 

Vuoden hiihtokeskus
Mittavien rinneinvestointien 

ansiosta Pyhä on valittu vuoden 
2011-2012 hiihtokeskukseksi. 
Pyhän uudistuksiin kuuluu mm. 
FIS-rinne sekä PyhäExpress-tuo-
lihissi, jolla pääsee huipulle nel-
jässä minuutissa. Hyviä vierailu-
kohteita ovat myös poropuisto 
ja ainutlaatuinen Luoston ame-
tistikaivos. Alueita yhdistää hyvä 
kelkkailureitistö.

Porilaiset pohjoisessa
Porilaiset Iiris Järvinen ja Ju-
hani Paloviita tekivät yhteisellä 
Lapin kiertomatkallaan lyhyen 
vierailun Luostolle. Paikka miel-
lytti rauhallisuudellaan ja aito-
udellaan ja siitä jäi kipinä pala-
ta takaisin pohjoiseen. Luoston 
sydämestä löytyi Kotitunturin 
ensimmäinen loma-asunto, ke-
lohuoneisto Pikku-Hukka, joka 

sai myöhemmin seurakseen jy-
kevästä kelohirrestä rakennetun 
tilavamman Hukan. 

Toiminta laajeni Pyhän suun-
taan, kun sieltä löytyi viihtyisä 
hirsimökki, joka sai nimekseen 
Kuurankukka. Pyhälle valmistui 
myös uusin mökki Tunturituuli, 
joka sijaitsee samalla tontilla hir-
simökki Karhunkainalon kans-
sa. Kotitunturilla on nyt yhteen-
sä viisi vuokramökkiä Lapissa, 
joista kolme sijaitsee Pyhällä ja 
kaksi Luostolla

Uusia elämyksiä
- Mökkiemme varustelun ja si-
sustuksen lähtökohtana on ollut 
viihtyisyys ja toimivuus. Tavoit-

teena on antaa Lapin matkai-
lijalle unohtumaton kokemus 
majapaikan suhteen, kertovat 
Järvinen ja Paloviita.

Mökkivieraiden positiiviset ja 
kannustavat kirjoitukset vieras-
kirjoissa lämmittävät yrittäjien 
mieltä ja innostavat tarjoamaan 
uusia elämyksiä pohjoisen mök-
kivieraille.

Erinomaiset yhteistyökump-
panit Pyhällä ja Luostolla ovat 
mahdollistaneet Kotitunturin 
kasvun ja kehittämisen. Toimiva 
ja mutkaton yhteistyö paikallis-
ten toimijoiden kanssa on vah-
vistanut sidettä Lapin suuntaan. 
Ehkäpä sinne vielä joskus on 
mahdollisuus jäädä pysyvästi. 

Rt-lomahuoneistoja Saariselällä
tilat 2-5 hengelle,  alkaen 380 €/vko

Kevätviikonloppuja vapaana!
Tiedustelut 0400 720 804

Vuokrattavana asuntoauto
– rekisteröity 6 hengelle
– makuutilat 7 hengelle

Tiedustelut 040 551 3909

KYLPYLÄMATKAT PÄRNUUN
Estonia Puistotalo
*11.-17.03.  365,-/hlö
*08.-14.04.  405,-/hlö
*22.-28.04.  405,-/hlö
Hinta sisältää: bussimatkat +
laivamatkat + täysihoito kylpylässä
+ lääkärin tark. + 2-4 hoitoa/pvä

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Aaro E. Mäkelä Oy
Isojoki (06) 263 5159 / –2635259
aaro.makela@co.inet.fi 
www.aaroemakela.fi 

MATKAILE - MÖKKEILE - HARRASTA

Aitoa Lapin taika Aitoa Lapin taika 
Pyhä-LuostollaPyhä-Luostolla Tunturituuli talviauringossa. 

Osoitteessa www.kotitunturi.fi  
voi tutustua muihin mökkeihin.

Kotitunturi on porilaisten Iiris Järvisen ja Juhani Paloviidan yhteisen innostuksen 
ja Lapin hulluuden tulos Pyhä-Luostolla.

IL
M

O
IT

U
S

IL
M

O
IT

U
S

Klikkaa:
turist.fi/bestseller

KE 22.2. DISCO KASKELOTIN NUORISO-
TILASSA KLO 18-20.30, LIPUN HINTA 2 €.
MUSIIKISTA VASTAA DJ VESKU
DISCO ON TARKOITETTU 
ALA-ASTEIKÄISILLE

PE 24.2.-SU 26.2.
LÄMPIMÄN VEDEN 
VIIKONLOPPU KASKELOTISSA

JÄRJ. ULVILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMI

LÄHDE MUKAAN PELTOENDURANCE AJOTAPAHTUMAAN 
LA 25.2. 2012 ALKAEN KLO 12  Huom! SÄÄVARAUS!
Mouhijärven Pukara Lauhamo (Pukarantie 613) 
Ilmoittautumiset: minna.hasanen@kopteri.net
Paikalla oltava hyvissä ajoin (n. 1½ ennen ajon alkua)
Hinta: 60€/autokunta
Yleisölle vapaa pääsy!Yleisölle vapaa pääsy!
Kahvia, munkkeja, makkaraa!Kahvia, munkkeja, makkaraa!

www.pukara.fi www.pukara.fi 
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Lomaosake
2+4 hengen 55 m2 
200 m Ikaalisten kylpylään!
Ks. lisätietoja netistä.
Myydään tai vuokrataan.

Tarvitsetko kyytiä?
Kaikenlainen tilausajo yksin tai 
porukalla, lyhyet ja pitkät matkat! 
1+8 h taksilla tai 1+14 h bussilla! 
Soita milloin vaan: 
040 745 0884.

Klikkaa: www.sepanlomapalvelut.fi  ja tutustu meihin tarkemmin!
Sepän Lomapalvelut, Anni ja Tapani Seppä, Sävintie 1010, 38510 Suodenniemi

Puh. (03) 517 6131, 0400 838 850, 040 745 0884, tapani.seppa@kopteri.net 

Sepän Lomapalvelut
Paistaa tai pakastaa,meillä viihdyt!

Suodenniemellä kalaisan Suodenniemellä kalaisan 
Sävijärven rannalla!Sävijärven rannalla!

Vuokrattavana ympäri vuoden 
tasokkaita 6 hengen hirsimökkejä!

TOIMI NOPEASTI, PAIKOJA ON RAJOITETUSTI!TOIMI NOPEASTI, PAIKOJA ON RAJOITETUSTI!

Soita ja kysy lisää!:
Hannu 02-5336220 ja Riitta-Liisa 02-6741447

TILAUSAJOA LÄHELLE JA KAUAS!TILAUSAJOA LÄHELLE JA KAUAS!  
Aina asiakkaan toiveiden mukaan!Aina asiakkaan toiveiden mukaan!
www.valtaliikenne.com

Lähde nauttimaan keväisestä Lähde nauttimaan keväisestä 
auringosta ja upeista maisemistaauringosta ja upeista maisemista
ENONTEKIÖN HETTAAN viikolla 15ENONTEKIÖN HETTAAN viikolla 15

Viikon matka 530€ /hlö sisältää:
Matkat laadukkaalla bussilla + retket kohteessa
Majoitus Hotelli Jussantupa, sauna ja uima-allas käytössä joka päivä
Aamiainen, retkieväät, päivällinen

14.-19.5.201214.-19.5.2012
KYLPYLÄMATKA, PÄRNU + RIIKAKYLPYLÄMATKA, PÄRNU + RIIKA

Matkan hinta 480€ /hlö, sisältää;
Matkat maitse laadukkaalla bussilla + merellä kansipaikoilla
Majoitus Estonia Medical Spa -kylpylässä, 2hlö/ huone
Aamiainen ja lounas tai päivällinen noutopöydästä
Saunan ja allasosaston käyttö
Puolihoitopaketti, sis. mm. lääkärin koostaman hoitokortin, 
vesijumppaa tai lääk.voimistelua, hierontoja, kylpyjä ym.
Opastettu kiertoajelu Pärnussa.
Päiväretki Riikaan.

»
»
»

»
»
»
»
»

»
»

Sari ja Timo Vuorela
Vuorijärventie 86
29810  Siikainen
gsm Sari +358 41 501 7439
sari.vuorela@niiniontto.net
www.niiniontto.net

Auki:
MA-KE 13-19
TO 9-16
PE 12-16

Hyvät ystävät ja kylän väki!

Olett eko huomanneet, ett ä

Kullaalla on kirjasto?
Siinä entisen kunnantalon 
vieressä.

Kullaan kirjasto - kylän keskus!

Uusi ratsastuskoulu avattu Yyterissä!
Viikoittain ratsastustunteja kaiken tasoisille 
ratsastajille hyvin koulutetuilla poneilla ja 
hevosilla.

Yyterin Ratsastuskeskus
Linjamäentie 128 A, 28800 Pori, puh. 044 2910 482 
marju.kauppinen(at)yyterinratsastuskeskus.fi 
www.yyterinratsastuskeskus.fi 

Järjestämme supersuosittuja
ratsastusleirejä! Varaa

kesäleiripaikkasi

nyt!

aamiaismajoitusta
juhlatilat 70-100 hengelle
kahvi- ja ateriapalvelut
sauna- ja mökkivuokraus
satakuntalaiset säilöntäaineettomat perinneleivät
(saaristolais-, silakka- ja 100% ruisleipä sekä kakko ja prötti)

•
•
•
•
•

www.vanhaheikkilanmajatalo.palvelee.fi 

Vietä erilainen loma Merikarvialla!

Puh. 050 533 7836
Aino Itäkylä, Kaasmannintie 14, Merikarvia

www.vanhaheikkilanmajatalo.palvelee.fi , majataloon@luukku.com

Tervetuloa hiihtolomalla

monoviikoille

leipomaan oma leipä!

www.monoviikot.com

Hiihtoladuille suoraan pihasta. Lähituntureiden, 
Olos ja Pallas laskettelurinteille matkaa on 6-30 km, 
Leville ja Ylläkselle n.60 km.

Saunalliset paritalohuoneistot 2-4 h
Kevät-mökki 3-5 hengelle, 45 m2
Ruska- ja Kaamos-mökit 4-6 hengelle, 45 m2
Huoneita 2 hengelle

Olet tervetullut meille majoittumaan!
Kysy vapaita tiloja!

Tapaamisiin,
Paula ja Pentti Pekonen

LOMAMAJA PEKONENLOMAMAJA PEKONEN
Puh. 040 550 8436
info@lomamajapekonen.fi , www. lomamajapekonen.fi 

-
-
-
-

LÄHDE LOMALLE!LÄHDE LOMALLE!
TULE MUONIOON!TULE MUONIOON!

Kaamos on voitettu ja
“timantit” hohtavat taas

hangilla auringon paistaessa!

MATKAILE - MÖKKEILE - HARRASTA



6

Bestseller 3/2012

Valkjärven rannalla, Pomarkun ja Siikaisten rajalla 
sijaitsevan lomakylän 15 mökistä löytyy jokaiselle sopiva! 

Korpirämäkässä voi vaellella metsissä, levähtää laa-
vussa, paistaa makkaraa, uida avannossa, lämmitellä 
vaikkapa savusaunassa. Valtakunnallinen moottorikelk-
kareitti sivuuttaa lomakylän... 

Kysy lisää mahdollisuuksista
viihtyä ja viettää aikaa!

Lomakylä on auki joka päivä ympäri vuoden!

www.korpiramakka.fi 

Lomakylä Korpirämäkkä | Valkjärventie 591A 29630 Pomarkku | 02-541 1157/Kunvik

Vietä talvilomasi 
rauhallisessa paikassa 
viihtyisissä 1-2 h huoneissa.

Hotel Restaurant Crystal
Tohkantie 32, 27100 Eurajoki
puh. (02) 868 2999, fax (02) 868 29992

www. hotelrestaurantcrystal.com

Lähde mukaan!Lähde mukaan!
Ostosmatkalle
su 26.2. Raision Ikea ja Mylly
 hinta 22€ (sis. matkan)

Terveysmatkalle
26.-31.3. Kaustisten kansanlääkintäkeskukseen
 paketin hinta 400€/420€

Messumatkalle
su 25.3. Puutarhan kevät messut, Turku
 hinta 30€ (sis. matkan ja lipun)
su 1.4. Turun Käsityömessut
 hinta 30€ (sis. matkan ja lipun)

Bussi-KetonenBussi-Ketonen
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: (02) 537 3352

The Monoviikot tulee, 
oletko valmis?
Iloinen joukko merikarvialaisia 
valtasi 9. helmikuuta Porin kau-
punginkirjaston aulan. Huopa-
tossujalkaiset, karvalakkipäiset 
miehet ja naiset olivat tulleet 
avaamaan Merikarvian talvi elää 
–näyttelyä kirjaston näyttelyti-
laan. Kirjastonjohtaja Jouko Il-
vosen ja lypsäjäemäntä Sirkkis 
Koivuniemen johdolla tarjoiltiin 
tyrnimehua ja esiteltiin näytte-
lyn lisäksi 20.2.-4.3. järjestettä-
viä The Monoviikkoja, joiden 

aikana tekemistä löytyy laidasta 
laitaan. Monoviikoilla voi pe-
rinteisten talvilajien lisäksi har-
rastaa vaikka talvi-paintballia tai 
laulaa lurauttaa, kenenkäs muun 
kuin Monosen tangoja. 

- Ei muuta kun äkkilähtö 
Merikarvialle, kuulutti lypsäjä-
emäntä ja kertoi, että tarkem-
pi ohjelma löytyy osoitteesta 
monoviikot.com. 

Merikarvian talvi elää -näytte-
ly on avoinna 24.2. asti.

Merikarvian kirjastonjohtaja Jouko Ilvo-
nen  ja kirjastovirkailija Marja Luukkonen 
Porista pitivät tervetuliaispuheet.
Ilvonen oli varustautunut matkaan mm. 
huopikkaaseen työnnetyllä ”yleisavai-
mella”, jolla voi tarvittaessa availla vaik-
ka porilaisten solmuja. 

Lypsäjäemäntä Sirkkis Koivunie-
mi jakoi tietoa ja piti puhetta yllä.

Tilaisuudessa Maria Lindgrenin (raitapaita) johdolla esiintynyt Proosit-
kuoro komennettiin välillä kyykkyyn näyttelyä ”pimentämästä”.

MATKAILE - MÖKKEILE - HARRASTA

Mantan SaaritilaMantan Saaritila

Tunnelmallinen Jokikahvila on 
avoinna kesä-heinäkuussa 
viikonloppuisin.

Mantansaaressa on mahdollisuus lomalöhöilyn lisäksi harrastaa 
monipuolista ulkoliikuntaa, esim. kesällä luontopolulla patikointia, 
lenkkeilyä, pyöräilyä, veneilyä, melontaa, kalastusta ja erilaisia 
pallopelejä sekä talvella hiihtoa ja luistelua. Tarjolla on runsaasti 
harrastusvälineitä, joiden käytössä opastamme tarvittaessa. 

Järjestämme tarvittaessa retkiä 
Kokemäen ympäristön nähtävyyksiin

ja muihin kohteisiin. 

Mantan Saaritila
Mantansaarentie 29, 32800 
0400 801 500, 040 837 0476

www.mantansaari.net
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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 alv 23%. 

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 

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 

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

Jartin Jurinat

Tosielämän täydellinen nai-
nen paljasti bikinikroppansa 
– katso kuvat
”Taita oll tosi-Tv :n sortsikropan 
kevennys”

Sähköposti paljastaa, että po-
mon sihteeri on mielestään 
pomo

”Tosi on, ko anta pikkusormen, 
nii vie koko käde”

Suomalaismies pysäytti ryös-
täjän Texasissa
”Joskus kuule Suomalaisi brändi 
työläisi maailmalt”

Pori Jazz pyörii tuulen voimalla

”Toist  se o ko sonispere pyöri mys-
kyll”

Mies rakastui kassaneitiin – 
häät kaupan kassalla
”Olis rakastunu sorvaaja, olis häät 
pidett sorvi ääres”

Pässi ja peura menivät naimi-
siin
”Mitä niist lapsist mahta tull”

Ministeriö muutti tiedotettaan 
vähin äänin
”Ei sanot ainaka takinkääntä-
jäks”

Raju autopalo Helsingissä - 
hevonen pelastui
”Millai autoll kävi, ko hevone sel-
viss”

Mies vangittiin kissojen syö-
misestä

”Oliks isoki tuomio, ko oli pien 
eläi”

Elorannan laskuoppi käyt-
töön
”Ei nykyää oll voimass edes Oja-
la opit”

Varaudu ruokalaskusi kasvuun 
– ei enää sikaa sikahalvalla
”Maksa mitä maksa, vaikk mat-
tee maksa”

Tämän sukupuolitaudin voi 
haistaa!
”Kump o , kupp vai kuptöölös”

Pekkariselle on nyt tilaus
”Ei o helppo, viel pittä Paavo 
ohitta”

J Virtanen

TÄSTÄ EI LÄMPÖPUMPPUJEN 
HINTA-LAATUSUHDE PARANE

Uskomaton HITACHI Summit
Pohjolan vaativiin olosuhteisiin ympärivuoti-
seen käyttöön.

1695€
Hinta alkaen. Asennettuna.

SANYO CO2 Eco
Laaduka ja edullinen ilma-
vesilämpöpumppu

8995€
Hinta alkaen. Asennettuna

HITACHI Premium 
– Loistava hyötysuhde

2050€
Hinta alkaen. Asennettuna.

www.innovalampopumput.fi 
Pohjoisen ankariin toimintaolosuhteisiin.

1395€
Mallisto alkaen. Asennettuna.

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

SanyoShop Pori
Otavankatu 15, 28100 Pori
044 320 2022
044 320 2604 

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

Hyvä valikoima täkkejä, 
tyynyjä, kankaita...

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

suositut
suositut

terveys-tyrni

terveys-tyrni

-tuotteet!
-tuotteet!

Petauspatjoja!
Uusia kuoseja!
Useita kokoja!
Esim. 120x200 5€/kpl

Havupuu-uutejuoma
Vuoden 2010 luontaistuote!

Nyt saatavana meiltä!
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Bestseller 3/2012

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

•
•
•

Suksipaketit alk.
SUKSET + SITEET + MONOT! 

129,-

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

- Kestovahaukset -  Päälipesut
- Alustapesut - Tehdastakuun lisäturva

- Ruosteenestokäsittelyt

Kartanon Autosuojaus
Mäkipuistontie 8, 28430 Pori

Puhelin (02) 6460113

keittiökalusteet, eteisryhmät
kodinhoitohuonekalusteet
 komerot
WC-kalusteet
hanat, altaat, tasot
mittatilauksesta 
keittiökalusteovet
kodinkoneet

Liukuovet: 
suunnittelu ja asennuspalvelu

•
•
•
•
•
•

•

•

Emilia Keittiöt Oy

040 0651842 
Himotuntie 3, 28220 Pori

Toteuta UnelmasiToteuta Unelmasi
Soita jaSoita ja

pyydä tarjous!pyydä tarjous!

Alumiini- ja teräsovet
Julkisivut sekä teräsrakenteet

050 597 7001

•
•

Huollatko autoasi säännöllisesti? 

Muistitko myös korihuollon?

Älä anna ruosteen pilata autosi 
kalleinta osaa ennenaikaisesti!

Henkilö-, paketti- ja asuntoautojen 
ruosteenestokäsittelyt.

Valvottua FI-laatua

KIUKAISTEN TAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544, (02) 864 7554, 050 530 4726

- 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

Nyt 99,-99,-OVH 149,-

Power BootsPower Boots

pilkkisaappaatpilkkisaappaat
alk.

 89,-89,-

KuuraKuura

potkukelkkapotkukelkka
Täysin kotimainenTäysin kotimainen

LOPUTLOPUT
TALVIVAATTEETTALVIVAATTEET
-30%   -30%         -50%-50%

 -40% -40%

Alk. 95,-
Kaikki osaavatKaikki osaavat
LUMIKENKÄILLÄ!LUMIKENKÄILLÄ!

Hiihtolomaksi

TUBBS-lumikengät

koko perheelle!

NAHKURINKUJA 7, 27400 KIUKAINEN

Polttopuiden myynti


