
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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Myynti lentoon! Ilmoitus alkaen 50 euroa! Lehteä voi lukea netissä: www.turist.fi /bestseller
Jakelu: Nakkila-Harjavalta-Kokemäki-Ulvila-Kiukainen YHTEENSÄ  n. 16 500 TALOUTEEN
Pyydä tarjous tai mediakortti: 0500 597 259 tai bestsellermainos@gmail.com

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

Palvelemme ma-pe 8.30-16.30

Korjuuntie 17-19, 28360 Pori, p. (02) 529 9950

alk. 46 €

045 8765465

xtravaganza Klubi Nakkila
Kauppatie 2, 29250 Nakkila

Avoinna:
MA-TO 10-19,
PE 10-16, LA 10-15
(kesälauantait suljettu)

Ulvilan Kirjasto
Koulukuja 2
28400 Ulvila
Puh. (02) 677 4681

hei, ihan mälsää kun syksy tulee  :(

kui niin?

ku ei pääse biitsille eikä terasseille, nii ja 
rusketusraitoja paikat täynnä!

voisit kyllä välillä kehitt ää tuota sisäistä 
maailmaasi

hei, kiitt i kauheesti, mä kekkasin juuri!

no??

mä meen kirjastoon ja solariumiin  :)

auts!












Ulvilan kirjasto - kehitä itseäsi!

TEET HYVIÄ LÖYTÖJÄ!
Kokoja on: 36-54D

KESÄN MUOTIA

TASARAHALLA!TASARAHALLA!

10,-10,-

40,-40,-
30,-30,-

20,-20,-
15,-15,-

Sinua palvelee

Tyyli-Muoti
Teljäntori puh. 633 1421

Av. ma-to 10-17, pe 10-17.30, la sulj.
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Yksittäistapaus?

Painos: n. 16 500 kpl

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

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma ja 
vanha Prisma, Tikkulassa ABC / 
S-market sekä Prisma Länsi-
Pori (Eteläväylä)
Harjavallassa: K-market Mylly
Nakkilassa: K-market Onnipekka
Ulvila: Kauppakeskus Hansa

Kustantaja: Covire Oy
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259
turist.fi @hotmail.com 
Toimitus: Avoinna kesäaikana 
sopimuksen mukaan.
Karjalankatu 12, 28130 Pori
Puh. arkipävisin: 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 en-
nen ilmestymispäivää.

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi ja tiedotuslehti.

Ilmestymispäivät
Vk 32 .............. ke 10.8.2011
Vk 35 .............. ke 31.8.2011
Vk 38 .............. ke 21.9.2011
Vk 41 .............. ke 12.10.2011
Vk 43 .............. ke 26.10.2011
Vk 45 .............. ke 9.11.2011
Vk 47 .............. 23.11.2011

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

Mediatiedot ja näköislehti:
www.turist.fi /bestseller

Lehden vastuu ilmoituksen 
julkaisemisessa sattuneesta vir-
heestä rajoittuu ilmoituksen 
hintaan.

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

Painopaikka:
Allatum Oy

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

Tragedia Norjassa!
Anders Behring Breivik on 
tunnustanut olleensa sekä 
Utøyan ampumisen että Os-
lon pommi-iskun takana. 
Utøyan saaren ammuskelussa 
ja Oslon pommi-iskussa on 
kuollut ainakin 76 ihmistä. 
Asianajajan mukaan Breivik 
piti tekojaan “julmina mutta 
tarpeellisina”. Hän sanoi, että 
hän uskoo toimiensa olleen 
julmia, mutta hänen päässään 
ne olivat tarpeellisia. Breivik 
sanoi lisäksi suunnitelleensa 
tekojaan jo pidempään. 

Poliittisesti tässä on kyse 
isosta vihasta sosialidemo-
kraatteja kohtaan, mikä on 
kytenyt pitkät ajat, useita 
vuosia hänen pääkopassaan.

Suomessa myös 
mahdollinen
Tämäntapainen juttu voi to-
dellakin tapahtua myös Suo-
messa milloin hyvänsä. Se, 
kuka jotain tekee ja mihin 
hän sitten uskookin, on eri 
juttu. Eihän Suomeen kos-

kaan pitänyt rantautua kou-
luammuskelutkaan ja niin 
kuitenkin kävi. Suomi laahaa 
aina hiukan jälkijunassa sii-
tä, mitä maailmalla pidetään 
jo lähes tapana. Uskonnoista 
en sano mitään, kun minulta 
puuttuu täysin käsitys uskon-
noista. Sen verran uskonto-
jen takia maailmassa on verta 
vuodatettu, ja vuodatus tulee 
vielä jatkumaan.

Yksittäistapaus, traaginen 
sellainen, jokainen voi “ki-
lahtaa” jne. Aseet pois sivii-
leiltä, jolloin voitaisiin lievit-
tää tuhoja, voisi olla tehokas 
ratkaisu.

Pommit eivät niinkään enää 
järkytä (kun uutisia kuunte-
lee), mutta että toinen pistää 
nuoria lapsia riviin, ja alkaa 
ilosta nauraen tappaa...  Se 
on jotain uskomatonta. Ih-
miskunta on läpimätä sielul-
taan. Ei terapia auta, näitä ei 
löydetä massasta.

J Virtanen

TAPAHTUMIA

PORI-NAKKILA

Nakkila 150-vuotta,
juhlanäyttely 
”Eik ol muut ko nahki-
aisii ja keinustoolei?”
9.9.-20.11.2011 Nakkilan 
150-vuotis Juhlanäyttely. 
Satakunnan museon kam-
marissa. Avoinna tiistais-
ta sunnuntaihin klo 11-18, 
keskiviikkoisin klo 11-20 ja 
maanantaisin suljettu.

NAKKILA

Peter Pan
9.-21.8.2011 Nakkilan Kesä-
teatteri. Koko perheen lasten-
teatteriesitys. Tiedustelut ja 
varaukset 046-5451386.

Sadonkorjuu markkinat
Sunnuntaina 14.8.2011 klo 
10.-16. Villilän Kartanon 
puutarhassa. Järj. Kokemäen 
jokilaakson matkailuyrittäjät.

HARJAVALTA-KOKEMÄKI

Satasoitto - 
kamarimusiikkifestivaali 
19.-28.8.2011 Kokemäki ja 
Harjavalta. www.satasoitto.
com.

KOKEMÄKI

Eloravit
14.8.2011 klo 13 Kokemäen 
ravirata. Sykettä syksyyn. Ra-
vitapahtuma.

Pitkäjärvi meeting
19.-21.08.2011 Pitkäjärven 
vapaa-ajankeskus. Moottori-
pyöräilijöiden kokoontumi-
nen.

Eloliirumit & 
Venetsialaiset
27.08.2011    Juustolan piha 
ja Jokiranta, Kokemäki
Juustolan Käsityöläisten jär-
jestämät myyjäiset. Illan oh-
jelmasta vastaa Cafe Kesti.

Yleinen onkikilpailu
28.8.2011 klo 10-14. Kauvat-
sanjoki, Kokemäki. Onkikil-
pailu, aikuiset ja 18-vuotiai-
den sarjat.

Kokemäen Kuhmut
28.8.2011 klo 11-17 Risten 
rata, Kokemäki. Jokamiesluo-
kan autokilpailu.

Vuodesta 2006 lähtien Porissa 
Jazz-viikolla järjestetty Mtv3:n 
ja Porin Kaupungin tapahtuma 
on paisunut kuin pullataikina.

Tänä vuonna tapahtumia oli 
kymmeniä Porissa ja lähikunnis-
sa, mm. Nakkilan Villilässä, sekä 
Kokemäen Anttilan tilalla. Isän-
tä Tommi Anttila kiitteli hyväs-
tä tilaisuudesta ja tuumasi, että 
”näkyvyyttä tuli roppakaupalla”.

Mtv3:n aamu-tv -ohjelmat 
tehtiin Porissa koko viikon 
ajan ja tilaisuuksien yleisömää-
rät nousivat muutamiin satoi-
hin. Tunnelma oli hyvä ja yleisö 
otettiin usein mukaan tapahtu-
maan.

Paneeleissa esiintyi Suomen 
huippukaartia, ministereitä, 

kansanedustajia sekä eri alojen 
asiantuntijoita. Promenadilla 
ja torilla oli kymmeniä teltto-
ja, joissa esiteltiin eri järjestöjen 
ja valtion yritysten toimintaa. 
Myös eri poliittiset puolueet oli-
vat esittelemässä omia tavoittei-
taan ja jakamassa esitteitään.

Ban Ki-moon pitää jazzista
Perjantaina 15. heinäkuuta saa-
pui Poriin YK:n pääsihteeri, ko-
realainen Ban Ki-moon. Pro-
menadi- keskuksessa olleeseen 
tilaisuuteen eivät kaikki haluk-
kaat mahtuneet sisälle, vaan 
osan oli jäätävä ulkopuolelle. Ti-
laisuuden juontajana toimi No-
kian entinen pääjohtaja Jorma 
Ollila.

Ban Ki-moon arvioi Suomen 
mahdollisuuksia päästä YK:n 
turvallisuusneuvoston jäsenek-
si. Hän sanoi, että Suomi on 

Suomi Areenalla 
kymmeniä tapahtumia 

YK:n vahva kumppani ja tukija. 
Erityisesti hän kiitti Suomea pa-
noksesta kehitys-, ihmisoikeus- 
ja rauhanturvaamistyössä. Ban 
Ki-moon korosti kuitenkin, että 
päätös jäsenyydestä on jäsenval-
tioiden käsissä. Pääsihteeri kes-
kusteli Porissa presidentti Tarja 
Halosen kanssa kestävästä kehi-
tyksestä.

- Kestävä kehitys on YK:lle ja 
kansainväliselle yhteisölle ensi-
arvoisen tärkeä asia, jonka eteen 
työskennellään kovasti, hän 
luonnehti päivän teemaa.

Hän totesi lisäksi, että ruo-
kakriisin ja ilmastonmuutoksen 
kaltaiset asiat ovat vahvasti si-
doksissa toisiinsa ja toivoi tämän 
päivän tapaamisen osaltaan kiin-
nittävän maailman huomiota 
kestävän kehityksen asioihin.

Ban Ki-moon sanoi tulevansa 
suurella innolla Poriin, ‘’jazzin ja 
kesän valon kaupunkiin’’. 

- Pidän jazzista kovasti.

J Virtanen

Hyväntuulinen YK:n pääsihteeri, 
korealainen Ban Ki-moon Porin kävelykadulla.

Presidentti Tarja Halonen keskustelee 
Jorma Ollilan kanssa. Takana Mtv3:n 
päätoimittaja Merja Ylä-Anttila.

Mainosjakelua edullisesti
Harjavallan ja Nakkilan talouksiin 

6600 kpl kaksi kertaa viikossa
 Kokemäen, Kiukaisten ja Panelian talouksiin

3800 kpl kaksi kertaa kuussa
Ulvilan talouksiin

5400 kpl kaksi kertaa viikossa
Jakelua myös Porin, Luvian ja Noormarkun alueilla

Vuonna 2010 jaoimme

1.200.000
suoramarkkinointituotetta, joten voimme 

hyvällä omallatunnolla sanoa, että

Meihin voit luottaa!
Soita ja kysy lisää: 0500 597 259, www.turist.fi .

Pitkän odottelun jälkeen nahki-
aispyynti alkaa tiistaina 16. elo-
kuuta. Saa nähdä tuleeko hyvä 
nahkiaissyksy. Jokien virtaamat 
eivät isoja lupaa. Vedet ovat 
myös liian lämpimiä. Myrsky-
jä odotetaan ja tuulen suuntaa 
pohjoisesta etelään päin, jotta 
Satakunnan jokiin nahkiaiset al-
kaisivat nousta. 

Nahkiainen
Ympyräsuisiin kuuluva leua-
ton kala, nahkiainen (Lampetra 
fl uviatilis) nousee loppukesällä 
tai syksyllä merestä jokiin kute-
maan. Toukkana joessa ensim-
mäiset 4-5 vuottaan elävä nah-
kiainen siirtyy aikuisena 1-3 
vuodeksi mereen, jonka jälkeen 

Ensi viikolla niitä saa, 
Nahkiaisia totta kai

se palaa jokeen kutemaan. Nah-
kiainen ei ole jokiuskollinen.

Merta
Vanhastaan pyynti tapahtui kos-
kipaikoissa merroilla, mutta 
1970-luvulta lähtien jokisuis-
sa yleistyi myös nahkiaisrysien 
käyttö. Rysäpyyntiä rajoitettiin 
jossain määrin, eivätkä ne olleet 
merialueilla kovin tehokkaita. 
Vuosittain on saalistettu noin 40 
prosenttia jokiin nousevista nah-
kiaisista, joten kannat ovat kes-
täneet hyvin pyyntimäärät.

Kerppu
Kerppu on kappalemitta, jol-
la nahkiaisten määriä mitataan. 
Yhteen kerpuun menee 31 kpl 

nahkiaisia. Kolmekymmentä lai-
tetaan nippuun ja nippu sidot-
tiin yhdellä kerpuksi.

Vaakuna
Nakkilan vaakunaan (1953) 
nahkiaisen loihti Gustaf Her-
man von Numers (1912-1978), 

joka oli suomalainen heraldikko. 
Hän on suunnitellut useita suo-
malaisia kunnallisvaakunoita ja 
yhteisöjen tunnuksia. Hänet on 
palkittu Pro Finlandia -mitalilla 
ja hänet on kutsuttu Académie 
internationale d’héraldiquen jä-
seneksi. 
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Hiirijärven Koulutie 71 
29200 HARJAVALTA 
Gsm. 040 535 0784 

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

Osapäivätyötä tarjolla 
Nakkilassa
Myyjä Tehtaanmyymälään
- viikkotyöaika 4-10 tuntia (ompelutaito hyväksi)

Mainospostin lajittelija
- viikkotyöaika 5-10 tuntia

Lisätietoja: Covire Oy, puhelin 0500 597 259

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

Kesä on ollut tähän asti varsin 
kaunis ja lämmin. Osa meistä 
on viettänyt kesän lomalla ja 
toiset töiden merkeissä, jotkut 
jotenkin siltä väliltä. Lomalai-
set ovat saaneet nauttia kau-
niista Suomen kesästä erilaisi-
ne tapahtumineen ja läheisten 
seurassa viihtyen, ladaten ak-
kuja taas talven töihin ja uu-

Kesäkiireitä

Postilaatikkojen taustaelementti

Yläreuna Leveys Väri Laatikolle Hinta
Suora 180 cm ruskea 4-5 170 €

Kaareva 180cm vihreä 4-5 270 €
Kaareva 120 cm vihreä 2-3 230 €
Kaareva 90 cm vihreä 1-2 190 €

Hintaan sisältyy maahan lyötävät metallijalat. 
Nupit 10  €/kpl. 

Myynti ja tiedustelut:  Covire Oy,  Nakkila, puhelin 0500 597 259

Postilaatikko Posteri
Rosteria, 31x15x38/44cm.
Lukollinen.                  kpl69,-69,-

170,-170,-Alkaen

Painekyllästettynä!

Painekyllästettynä!

Kotiin kuljetus

Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

ILMAISEKSI

Poriin ja
Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakuntaan!
Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Postilaatikko, metallia, 
Värit: vihreä, punainen 
tai valkoinen
Koko: 31x15x38/44cm. 
Lukollinen.                kpl34,-34,-

Viikkolaatikko. Lukollinen.
                      Rosteri

                      Valkoinen

89,-89,-
129,-129,-129,-

Ma-To   10-22
Pe          10-04.30
La          12-04.30
Su          12-22

Sisätila menee kiinni
viikonloppuisin klo 24

Harjavallankatu 33, HARJAVALTA, puh. 040 8339733

Uudet aukioloajat

rastuksiin. Vai olemmeko osan-
neet tehdä niin? Onko kiireinen 
arki vallannut jo lomammekin? 
Osaammeko enää olla ja nauttia 
tästä hetkestä? 

Yhteiskuntamme perustuu 
entistä enemmän tehokkuuden 
jumaloimiseen ja sen tuomaan 
kiireeseen, onko se rakennettu 
jo sisäämme? Tehokkuus, tuot-
tavuus ja sen tuoma kiire ei aina 
välttämättä ole paras ratkai-
su pitkällä aikavälillä katsoessa. 
Eräs ystäväni kertoi juuri omasta 
tilanteestaan, mikä kertoo nyky-
yhteiskunnasta paljon. Hän 
pohti vuorotteluvapalle jäämis-
tä. Vuorotteluvapaalla hän sai-
si aikaa itselleen ja perheelleen, 
näin tulevien vuosien työinto 
ja työtehokkuus pysyisi hyvänä 
vielä vuosia. Asiassa on vain yksi 
mutta, onko se edes mahdollis-

ta? Hänen työpaikkansa henki-
löstömäärä on tehokkuuden ta-
voittelussa ajettu niin alas, että 
se on jo haavoittuvainen. Haa-
voittuvaisuuden yksi merkki on 
erään työntekijän jääminen sai-
raslomalle, stressi oli koitunut 
hänelle liian kovaksi. Nyt ystä-
väni joutui pohtimaan mahdol-
lisuuksia jäädä vuorotteluvapaal-
le, onko tämä enää tehokasta ja 
tuottavaa pitkällä tähtäimellä 
katsottaessa? Olemmeko ver-
tauskuvallisesti sanottuna maa-
lanneet itsemme nurkkaan, 
maalatessamme komean karta-
non lattiaa ja jäädessämme huo-
neen nurkan vangiksi? Nurkan 
joka voi kuvata työpistettämme, 
kartanossa jonka ulkoiset puit-
teet ovat kunnossa, mutta jossa 
emme voi tehdä mitään? Toi-
voisin mahdollisimman monen 

työnantajan pohtivan näitä 
asioita hieman syvällisemmin 
ja miettivän mikä todella on 
tehokasta?

Kesää on kuitenkin vie-
lä jäljellä ja meillä kaikilla on 
ainakin pieniä hetkiä minkä 
käyttöä voimme pohtia, käy-
tämmekö sen kiireen keskellä 
kaikissa tapahtumissa säntäil-
len, vai käyttäisimmekö sen 
sittenkin heinänkorsi suu-
pielessä nurmikolla maaten ja 
odotellen ongenkohon nyt-
kähtelyä?

Hyvää kesän jatkoa.

Ari

Kirjoittaja, Ati Jalonen on 
porilainen kansanedustaja.
www.arijalonen.fi 

Terveiset Jaloselta

Noormarkun Matti Välimä-
ki toi odotetusti ainoan kullan 
Satakuntaan voittamalla 400 
m juoksun ajalla 47,47. Harja-
vallan Jymyn 17-vuotias Juho 
Vanhala sijoittui hyvin kuuden-
neksi.

Heinäkuun lopussa Juho 
Vanhala oli neljäs Turkissa, Eu-
roopan Nuoriso-olympiafesti-
vaaleilla 400 metrillä.

Hopeaa Kalevan kisoista toi-
vat Porin Nooralotta Neziri 100 
m aidoissa, Popy:n Tuomas Sep-

pänen moukarinheitossa, tulok-
sella 74,47, sekä Suodenniemen 
Jenniina Halkoaho. Nakkilan 
tytöillä ei mennyt ihan niin 
putkeen, Jenna Jokela oli 100 
m:llä kahdeksas. 

Tuomas Seppäsellä on vie-

lä pieni mahdollisuus päästä 
MM-kisoihin Etelä-Korean 
Daeguun, jos O-P Karjalai-
nen heittää yli A-rajan mou-
karissa.

J Virtanen

Kalevan Kisoista 
kulta Satakuntaan

lauantaina 20.8. 
klo 19 Nakkilassa

KRASIVA,
VIIKSET 
ESITTÄÄ
HUOLMAN 
& JONNE

LIVENÄ:

Tattarantie 42
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Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

Ekologiset hautauspalvelut Satakunnassakologiset hautauspalvelut Satakunnassa
kokonaishinnat alkaen 299,-kokonaishinnat alkaen 299,-

www.ekoarkku.fi www.ekoarkku.fi 

Ekologiset hautauspalvelut Satakunnassa
kokonaishinnat alkaen 299,-

www.ekoarkku.fi 

SSuru jauru ja  kkuuolema

www.surujakuolema.fi 
Risti ilmoitukset nettiin ilman maksua.

UlvilanAutohuolto

Sammontie 3, 28400 Ulvila, puh. (02) 538 0745
www.ulvilanautohuolto.com

TUULILASIEN VAIHDOT JA TUULILASIEN VAIHDOT JA 
KIVENISKEMIEN KORJAUKSET.KIVENISKEMIEN KORJAUKSET.
TUULILASIEN VAIHDOT JA 
KIVENISKEMIEN KORJAUKSET.
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Vaikka osanottajien määrä Sa-
takunnan kansansoudussa on 
vuosien kuluessa vähentynyt, 
löytyy vielä sitkeitä sissejä, jot-
ka soutavat kämmenet rakoilla 
ja paikat kipeinä yli sata kilo-
metriä. Se vaatii paljon ”verta 
ja hikeä ”.

Veneitä joka lähtöön
Veneitä oli mukana yhden 
hengen kanooteista isoihin ja 
pieniin soutuveneisiin. Kirk-
koveneitä oli kymmeniä, jois-
sa porukkaa toista kymmentä, 
että vene liikkuisi voimakkaas-
ti.

Kokemäeltä Kuurolan kyläl-
tä oli yksi kirkkovene, jossa oli 
naisia ja miehiä, nuorta ja van-
hempaa soutajaa, kaikilla sidos 
omaan kylään voimakkaana 
yhteishenkenä.

Soutajille soppaa
Nakkilan Arantilankoski on 
vaativimpia koskia Kokemä-
enjoella, mutta kaikki pääsivät 
hyvin ruokatauolle rantaan, il-
man haavereita. Nakkilan VPK:
n naiset olivat keittäneet souta-
jille maukkaat sopat ja pienen 
tauon jälkeen matka jatkui Po-
riin, missä ministeri oli vas-
taanottamassa perille rankan ja 
hikisen reissun soutajat. 

Ihan ilman vahinkoja ei sel-
vitty. Kokemäellä tapahtui ha-
veri, missä ulkomaalainen, 
vanhempi henkilö joutui lo-
pettamaan soudun lopullises-
ti, mahdollisesti sairauskohta-
ukseen.

Kiitokset taustajoukoille
Järjestäjäorganisaatiossa on 
mukana iso joukko ihmisiä, 
jotka ansaitsevat suuren kiitok-
sen, he puurtavat ennen sou-
tuja pitkät ajat ja tekevät sou-
tujen aikana ympäripyöreitä 
päiviä, että homma pelaa.

J Virtanen

”Verta ja Hikeä” 
kansansoudussa
Satakunnan kansansoutu järjestettiin tänä vuonna 
27. kerran. Heinäkuun kolmantena viikonloppuna 
soudettiin kolmen päivän aikana 110 kilometriä Sas-
tamalasta Poriin. 

Yllä: Arantilankoski antoi kirkkoveneelle melkoista kyytiä.   Alla: Kaikkensa antaneet?

Oikealla: Kokemäen Kuurolan kylän 
kirkkovene lähdössä kohti Poria
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Nyt onNyt on
UUSIEN UUSIEN 

IKKUNOIDEN IKKUNOIDEN 
AIKA!AIKA!

Mittojen mukaan uusiin ja
vanhoihin rakennuksiin!

Pyydä ilmainen hinta-arvio!

MAAHANTUOJA:
Covire Oy, Nakkila
Puhelin 0500 597 259
www.turist.fi/ikkunamaailma

Kyllä?  Minä kuljen 
merkkituott eissa 
aina.         

Ei Oopperan rahoi-
tus ole jatkossa 
kirkossa kuulu-
tett u!

Mikä tässä 
ny on kirkoss 
kuulutett ua.

Ministeri Arhinmäki,  
oliko sopivaa mennä 
Oopperajuhlille punai-
sissa tennareissa?

Mitä mieltä olitt e 
Verdin, Don Carlo 
-esityksestä?

OTETAAN
VASTAAN

VANHOJA
TIETOKONEITA

JA
KÄNNYKÖITÄ

Haku mahdollinen.
Puh:  050 324 5363

tai 045 672 6327

Haluatko kohteesi MTV3:n

Jokakoti.fi ohjelmaan?

Meillä se on mahdollista.

Soita ja kysy lisää.

Komeita nelijalkaisia, haukun-
ta hyvin vähäistä ja tunnelma 
lämmin, niin kuin ilmakin. Po-
rin raviradalla oli käynnissä ni-
mittäin kansainvälinen koira-
näyttely.

Tuomarit arvostelivat, mitat-
tiin säkäkorkeudet, katsottiin 
hampaat, hännän suunnat, rin-
tavuus ja paljon muita ominai-
suuksia. Laatuarvosanoja koiril-

Kansainvälinen
koiranäyttely Porissa

le jakoi 24 tuomaria, jotka olivat 
kotoisin eri puolilta Eurooppaa, 
kuten Hollannista, Isosta-Bri-
tanniasta ja Espanjasta.

Kaikkiaan Porin näyttelys-
sä oli yli 2 400 koiraa omista-
jineen. Esillä oli yhteensä 240 
koirarotua.

Nakkilasta kilpailuihin oli 
lähtenyt Kari Sulonen, mukana 
3-vuotias muotovalio, dreeve-

rinarttu Siiri. Tuomarin tarkan 
tarkastelun jälkeen Siiri sai tuli-
aisiksi Nakkilaan ruusukkeet ja 
Rop- ja Cacip-pytyt.

Harrastuksesta työksi
Porilainen Marika Käiväräi-
nen oli mukana tanskandoggin 
kanssa. Hänellä on 10-vuoden 
kokemus koirien kasvattami-
sessa ja useita hänen kasvatta-

Yllä: Laatuarvosanoja koirille jakoi 24 tuomaria, jotka olivat kotoisin mm. Hollannista, Isosta-Britanniasta ja Espanjasta.
Alla: Jussi Zitron ja Marika Käiväräinen. Marikalle koiraharrastus on kehittynyt työksi.

miaan koiriaan oli näyttelyssä 
mukana. 

Marikalle koiraharrastus on 
muuttunut työksi, sillä hän oli 
oman yrityksensä kanssa myy-
mässä tuotteita näyttelyssä. 
Myös ranskalainen koiranruo-
ka Flatazor kuuluu myyntiar-
tikkeleihin, tuotteita myydään 
50 jälleenmyyjän kautta ympäri 
Suomea kotimyyntinä. Näytte-
lystä tuliaisina kotiin Poriin vie-
tiin useita pyttyjä.

Jussi Zitron oli mukana avoi-
messa luokassa tanskandoggin 
kanssa, jonka Espanjalainen 
tuomari luokitteli erittäin hy-
väksi, mutta ei pytyn arvoiseksi. 
Jussin rauhallista toimintaa ke-
hässä oli mukava katsella.

Haukkumisiin J Virtanen 

Kari Sulosen omistama dreeveri Siiri, 
jota esittelee omistajan tytär.

www.turist.fi/bestseller
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Ilmoita edulliseen 60 euron hintaan (sis. alv 23%), Myös kuvallinen 
ilmoitus. Ilmoitus näkyy myös internetissä: www.turist.fi /asunto-on
(Kesällä omalla sivustollaan www.asunto-on.com)

Lähetä ilmoituksesi sähköpostitse osoitteella:
bestsellermainos@gmail.com.

MyydäänMyydään

OstetaanOstetaan

Harjavalta, Ollilankatu (Mir-
jankadun kulmassa). Omakoti-
tontti 1400 m2, kunnallistekniik-
ka tontilla.
Hp. 4000 €, puh. 040-8435293

Vesivahinko tai re-
montoitava talo Satakun-
nasta   Puh. 040-8435293

Nämä ja muita kohteita:

www.turist.fi /asunto-on

Karvia, Kiviluomantie 222. 
Mummon mökki, järvi näköalalla.
n. 22a (tontti), asuin pinta-ala n. 
23m2, 2h + eteinen, hirsinen ulko-
sauna, uskorakennus.
Terassi järvelle päin. Osuuskunnan 
vesijohto vesi. Sähköliittymä
Keskustan läheisyydessä. 
puh. 040-5254816
kuvia: www.turist.fi /asunto-on

Raken ajan palsta
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 

KANTA-ASIAKKAAN 
VUOSI = 10 KK!

Vuosisopimusasiakkaille 
kaksi kuukautta

kaupanpäälle!

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT
Rakennuspeltiseppä J Mattila

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

P. 044-9688529 Nakkila

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Turrontie 5, 27400 Kiukainen

Puhelin 0400 793 816

LVI-Martti

Kuukausihinnat rakentajanpalstalla: 1 palsta x 30 mm: 30 euroa. 1 x 20 mm: 20 euroa. 2 x 30 mm: 55 euroa.
Kaikkiin hintoihin + alv 23%. 

Vuosisopimusasiakkaille kaksi kuukautta kaupanpäälle! Puh. 0500 597 259

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

HS Saneeraus & MaalausHS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila

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

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

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
puh. 040 7530869

www.rakentajatoivonen.fi

Suomalaisentie 5, Nakkila 
p. 0400 914 733

Rakennussaneeraukset ja uudis-
rakentamiset ammattitaidolla.

RAKENNUS
TuovilaTuovila Oy

ELOKELOKUUNUUN
TÄRKEÄT KONTATÄRKEÄT KONTAKTITKTIT

Mainostoimisto Studio Satu Kukka
Isomäentie 34, 29250 Nakkila
p. 050 551 5550, www.studiosatukukka.fi 

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

Maisan paja
040 503 6149, www.maisanpaja.info

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

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

Länsirannikon Kaivuu Oy
Suutarinmäentie 129, 29250 Nakkila, 
P. 0400 595 677, rauno.rosenberg@lrk.inet.fi 

Tilausliikenne Jorma Hännikäinen. Pienois-
linja-autot 1+13 hlö, Nakkila, 040 530 7214, 
jorma.hannikainen@kotiposti.net7214

Tilitoimisto Sata-Euro
Satakunnan alueella P.02-6742072

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

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

Ahokannas Putkitarvikemyymälä
ja Asennuspalvelu P.02-5373079

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

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

Söörmarkun Kone ja Romu Oy
Vaasantie 994, 29570 Söörmarkku
(02) 677 0346, (02) 677 0489

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

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

Jartin Jurinat

Otsikoista poimittua

Naisen yöuinti oli päättyä 
huonosti
”Paremp olis uida vaa päivisi”

Edes joka kymmenettä mus-
tikkaa ei poimita
”Voi oll vaikeet poimi, ko tar-
vii nyppi vain joka kymmenes 
marja”

Kiurun pöydällä on syksyllä 
kaksi kuumaa kysymystä
”Ettei vaan olis kuuma linnu 
ruokaa”

Väärää naista tanssittaneen 
korvalehti repesi ravintolassa
”Pittä ol varovaine, ko naist 
tanssittaa, ette lähe silmäki”

Hirvonen: Sisu on sitä, että on 
isot pallit
”Pieni mies, mutt isot jutut, san 
rallikuski”

Yksi pätkä askarruttaa monia 
kuljettajia
”Riittä rallikuskilleki askarrutta-
mist, ko yks pätkäki” 

Täydelliset naiset tuli tiensä 
päähän
”Tais oll umpikuja, ko tie päät-
ty”

Sofi a Vergara: Minulla on 
naurettavan suuret rinnat!
”Nauru pienist rinnoist, ja suu-
rist utareist”

Pohjalaiset tylyjä isäntiä
”Ei oll ensimmäine kerta, ku 
tylyjä ovat”

Taiteilija roikkui lihakoukuis-
ta eläinten puolesta
”Esitti varmaanki lehmä, ja 
odotti kuvaaja paikall”

Mies hakkasi pesäpallomailal-
la oman autonsa pirstaleiksi!
”Ajankulua tämäki, jos ei muu-
taka tekemist löytyny”

Pakoon ajanut päätyi pusik-
koon
”Haki varmaa piilopaikka”

Veturi yritettiin varastaa Ke-
missä
”Olisiva alottaneet pienemmäst 
kalustost, olis voinu onnistuuki”

Täydelliset naiset -sarja lope-
tetaan
”Ei taitaneet niit täydellisi ol-
laka”

Myymäläauto palvelee kotio-
velle asti
”Tätä o odotettuki, odotus jat-
ku kotiovel vieläki”

Merirosvoille halutaan oma 
tuomioistuin
”Jo o aikakin , vietäs vaik Kuu-
hu istuma”

Öljy laski rajusti viikon ai-
kana
”näkys hinnoissaki”

Maltalla tulvi
Maltalla kävin kolmen tyttäre-
ni kanssa Bratislavaa seuraavana 
vuonna 2002. Väliin oli tullut jo 
Tukholmaa ja Arkangelia, mutta 
uusia maratonmaita ei. Helmi-
maaliskuun vaihteessa Maltalla 
oli kylmä ja erittäin kova sade-
kuuro teki rantakadulle tulvat 
maratonia edeltävänä iltana. Sää 
maratonpäivänä oli kuitenkin 
hyvä ja juoksu yksi parhaistani. 

Unskin SadasUnskin Sadas
Maraton juostiinMaraton juostiin
Kiikassa 2.4.2011Kiikassa 2.4.2011

Tulvia ja ennätyksiä 
vuonna 2002

Julkaisemme myös seu-
raavissa lehdissä ”Unskin” 
värikkäitä kokemuksia.

Taso maratonilla oli, pienuudes-
ta huolimatta hyvä, joten 3.23 
ajalla ei palkintokorokkeelle ol-
lut asiaa. Tuolta reissulta ehkä 
parhaiten jäi mieleen tuo kyl-
myys. Hotellissa pyysimme vaih-
tamaan huonettakin ja saada li-
sälämmittimiä, mutta silti koko 
lössi nukkui yhden ison huo-
neen samassa isossa sängyssä tä-
risten kylmänhorkassa. 

Latviassa ei juuri 
ulkomaalaisia näkynyt

On yksi hyvä syy miksi Latvia ja 
Riikan maraton on saanut erityi-
sen ja lähtemättömän paikan sy-
dämessäni ja se on maratonennä-
tys. Vuonna 2002 Riika maraton 
oli Tallinnan tapaan vielä lapsen-
kengissään, eikä suomalaisia ja 
muita ulkomaalaisia juuri näky-
nyt. Kaveriksi Latviaan houkut-
telin Asplundin Arin, joka juok-
si siellä elämänsä ensimmäisen 
puolimaratonin. Ja hyvin juok-
sikin, alle 2h aikaan.

Maratonilla lähdin aivan ris-
kin päälle ja se kannatti. Puo-
likkaan väliaika oli vähän alle 
1.35 ja 30 km:n kohdalla olleet 
ainoat vähän suuremmat mä-
etkin menivät ongelmitta ylös. 
Loppumatkasta meitä oli kim-
passa neljä miestä, joka vetoapu 
oli merkittävää, vaikka ihan vii-
me kilometrit teinkin töitä yk-
sin. Loppuajalla 3.13.03 sijoi-
tuin sarjassani toiseksi, saamatta 
ulkomaalaisena kuitenkaan po-
kaalia, kisan ollessa samalla Lat-
vian mestaruuskilpailut. Pienen 
hetken tunsin olleeni ikään kuin 
urheilija, mikä tunne on onnek-
si kaikonnut mielestäni jo ajat 
sitten. Tuo tulos tulee kuitenkin 
jäämään parhaakseni, siitä ei ole 
epäilystäkään. 

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä
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Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

Tervetuloa ostoksille tai nauttimaan hyvästä kahvista Tervetuloa ostoksille tai nauttimaan hyvästä kahvista 
herkullisten leipomo- tai konditoriatuotteiden kera.herkullisten leipomo- tai konditoriatuotteiden kera.
Tuotteemme ovat lisäaineettomia!Tuotteemme ovat lisäaineettomia!
Meiltä myös juureen tehty ruisleipä.Meiltä myös juureen tehty ruisleipä.

Keittolounas arkisin klo 11-14.Keittolounas arkisin klo 11-14.
Myös mukaan!Myös mukaan!
T:mi Merja Karuneva
Sammontie 1, Ulvila
Puh. (02) 538 3133
Avoinna: Ma-pe 7-17, la 8-13 Mökki maatalon pihapiirissä.

Uima-allas käytössä.
www.kuuselantila.com.
Kuuselan tila 
Asematie 151, 38800 Jämijärvi
Puh. 044 547 4516 

Säkylä
Puh. 0400 825 111

Myydään
HOPEALOIMU
Takka-leivinuuni
TLV 90° LK
Mitat 1200x1080x1700
Purettu,  piirustukset+ohjeet tallessa!
Puhelin (02) 537 3134

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

www.sahkoapuarto.net

• MYYNTI
• ASENNUS
• NOPEA TOIMITUS
p. 0400 598 346 Kolkkalankatu 2, HARJAVALTA

Tule tutustumaan toiminnassa oleviin

ILMASTA - VETEEN
LÄMPÖPUMPPUIHIN
(korvaa öljykattilan sekä puulla ja 
sähköllä toimivat vesivaraajat)

SOVI

ESITTELY!

S A
A

ILMALÄMPÖPUMPUTILMALÄMPÖPUMPUT
  MITSUBISHI  MITSUBISHI
  FD, GE ja uutuus EF  FD, GE ja uutuus EF
  PANASONIC ym.  PANASONIC ym.
- myös uutuustuotteita-- myös uutuustuotteita-

ILMALÄMPÖPUMPUT
  MITSUBISHI
  FD, GE ja uutuus EF
  PANASONIC ym.
- myös uutuustuotteita-

Takuu
3 vuotta!

Stormälön MökkikyläStormälön Mökkikylä
Varaus: 044 2941 760 tai jennyjoha@gmail.comVaraus: 044 2941 760 tai jennyjoha@gmail.com

www.tapanijohansson.fi www.tapanijohansson.fi 

Stormälön Mökkikylä
Varaus: 044 2941 760 tai jennyjoha@gmail.com

www.tapanijohansson.fi 

7 viihtyisää ja hyvin varustettua, ympäri vuoden asuttavaa
mökkiä Saaristomeren rannalla. Hyvät kalavedet, tie perille.

Rannassa laituri ja lähellä laskupaikka.

Sadonkorjuumarkkinat
Nakkilassa

Villilän Kartanon puutarhassa 
Sunnuntaina 14.8. klo 10-16

Järjestää: Kokemäen jokilaakson matkailuyrittäjät

Marita Taavitsainen & Koivu
Pe 19.8.2011 klo 20.30-1.30, liput 15€, alle 18v 8€

Mervi Koponen & Hovinarri 
La 27.8.2011 klo 20.30-0.30, liput 15€, alle 18v 8€

Tampereentie 304, Lavia        Järjestää Lavian Kisa ry

4 kpl paketissa 
(käytettyjä)

Tennispalloja

10€/pkt
 P. 0400 904 553, tai (02) 674 2939

COVIRE OY
TEHTAANMYYMÄLÄ

AvaammeAvaamme 
tehtaanmyymäläntehtaanmyymälän
kesäloman jälkeenkesäloman jälkeen 
syyskuun 1. viikolla.syyskuun 1. viikolla.

Tervetuloa!Tervetuloa!

Tattarantie 42, NakkilaTattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259Puh. 0500 597 259

Avaamme 
tehtaanmyymälän
kesäloman jälkeen 
syyskuun 1. viikolla.

Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Bestseller netissä:

www.turist.fi /bestseller

Ilmoitushinnat
alkaen

50 €
Pyydä tarjous:
0500 597 259 

tai
bestsellermainos@

gmail.com

En voi ymmärtää mitä hienoa 
ihmiset näkevät lävistyksissä. 
Suuri osa teinitytöistä ihannoi 
niitä. Mielestäni lävistykset eivät 
kaunista vartaloa vaan päinvas-
toin, ne rumentavat sitä. Toisin 
kuin tatuoinnit. 

Tatuoinnit mielestäni kaunis-
tavat ihmisvartaloa. Tai no, se 
riippuu kyllä usein siitä, mikä 
kuva tatuoinnissa on. Tatu-
oinneissa on vain se ongelma, 
että niistä ei pääse niin helpos-

Lävistykset
vastaan tatuoinnit

ti eroon kuin lävistyksistä. Ta-
tuoinnit myös todennäköisesti 
maksavat enemmän kuin lävis-
tykset.

Jos ihminen aikoo ottaa var-
taloonsa ylimääräisiä koristeita, 
tulisi niiden koristeiden ainakin 
olla hienoja. Tosin, joidenkin 
mielestä lävistykset ovat todella 
hienoja, mutta minun mielestä-
ni ne ovat rumia.

Kopy1

Koira

Miksi koirat juoksevat ympyrää? 
- On liian vaikeaa juosta neliötä.

Jos koira haukkuu takaovella ja 
vaimo kolkuttaa etuovella, niin 
kumman sinä päästät sisään 
ensin?
Koiran tietenkin, sillä se ainakin 
lopettaa haukkumisen päästy-
ään sisään.

Jänis

Jänis meni kauppaan ja 
kysyi:”Onks porkkanoita?”
- Ei ole, vastasi kauppias ja jä-
nis jatkoi matkaansa.
Seuraavana päivänä jänis tuli 
uudestaan.
- Onks porkkanoita?
- Ei ole, vastasi kauppias.
Seuraavana päivänä jänis tuli 
taas uudestaan.
- Onks porkkanoita?
- Ei ole, vastasi kauppias.
Tätä jatkui pari viikkoa kunnes 
myyjä suuttui.
- Onks porkkanoita?
- Ei ole ja ellet lopeta tuota 
kyselemistä, naulaan sinut sei-
nään!

Jänis tuli seuraavana päivänä
- Onks nauloi?
- Ei ole
- No, onks porkkanoita?

Lepakko

Lepakkoparvi oli viettämässä 
siestaa pää alaspäin roikkuen 
luolassa. Vain yksi roikkui pää 
ylöspäin.
-Mitäs toi nyt on, hämmästynyt 
lepakko kysyi.
-Älä häiritse. Minä joogaan.

Orava

Miksi orava ei osannut ratkaista 
sanaristikkoa?
-Siinä oli sille liikaa pähkinää 
purtavaaksi.

Kala

Äitihauki ja poikahauki lekot-
telivat rantakaislikossa. Pojan 
edestä mennä viipotti uistin.
- Äiti, mikä toi oli?
- Se oli se Rapalan eukko, jon-
ka matkaan isäsi viime kesänä 
lähti!

Vitsi, vitsi
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Perusmuurilevyn patopeltilista
Patopeltilista suojaa talosi sokkelin ja sitä vasten 
kos teu den eristykseksi asennettavan perusmuuri-
levyn välisen tilan tehokkaasti sateelta, sulamis-
vesiltä, hiekalta ja roskilta.

Myynti ja markkinointi
Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy
Puh. 0400 539 947, iiro.honkanen@elisanet.net
Ilmoitussuontie 395, 27400 Kiukainen
www.honkanenoy.fi 

UUTUUS!  NYHET!  UUTUUS!  NYHET!

PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
HARJAVALTA

PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

- POLKUPYÖRÄT
- MOPOT JA MÖNKIJÄT 
- MOOTTORISAHAT
- RUOHONLEIKKURIT
- JA MUUT PIENKONEET

KORJAA JA HUOLTAA

Polkupyörän

täyshuolto

50,-

STIGA JA STIHL TRIMMERIT
SÄHKÖKÄYTTÖISET  SÄHKÖKÄYTTÖISET  Alk. Alk.  35,-35,-
BENSAKÄYTTÖISET BENSAKÄYTTÖISET  Alk. Alk. 135,-135,-

STIGA JA STIHL TRIMMERIT
SÄHKÖKÄYTTÖISET  Alk.  35,-
BENSAKÄYTTÖISET  Alk. 135,-

www.sportnelli.fi

Nakkilan liike lopetettu!Nakkilan liike lopetettu!
Palvelemme Harjavallassa

Kysy tarjous!Kysy tarjous!
TORO RECYCLERTORO RECYCLER
55 cm Automatic55 cm Automatic
TORO RECYCLER
55 cm Automatic

GOLF FRISBEETGOLF FRISBEET

valikoima!valikoima!

59,-

149,-INLINE SKATEINLINE SKATE
RullaluistimetRullaluistimet
INLINE SKATE
Rullaluistimet
VARUSTESUOJASETTIVARUSTESUOJASETTI
RullaluistelijalleRullaluistelijalle
VARUSTESUOJASETTI
Rullaluistelijalle 30,-
CITYLINERCITYLINER
Potkulauta, alumiiniaPotkulauta, alumiinia
CITYLINER
Potkulauta, alumiinia

Alk.Alk.Alk.

BEUGEOT-BEUGEOT-
SKOOTTERITSKOOTTERIT
BEUGEOT-
SKOOTTERIT

AlkaenAlkaenAlkaen

 1190,-1190,-

Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!

Nyt Nyt 145,-145,-
       OVH 164,-

STIGA SGT 2220 ASTIGA SGT 2220 ASTIGA SGT 2220 A

Nyt Nyt 4150,-4150,-
         OVH 4980,-

STIGA PARK PLUSSTIGA PARK PLUS
HST B&S INTEKHST B&S INTEK

STIGA PARK PLUS
HST B&S INTEK

22kplkpl

190,-190,-
           Alkaen! 

RUOHONLEIKKURITRUOHONLEIKKURITRUOHONLEIKKURIT

Koulut alkavat!Koulut alkavat!Koulut alkavat!

Vanhasta päältäajettavastaVanhasta päältäajettavasta
vaihdossa uuteen leikkuriin.vaihdossa uuteen leikkuriin.
Vanhasta päältäajettavasta
vaihdossa uuteen leikkuriin.

Hyvä Hyvitys
Hyvä Hyvitys
Hyvä Hyvitys

Meiltä koululaisille polkupyörät ja kypärät!


