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Hinnat voimassa
to-la 10.-12.11.MYLLY

Palvelemme Ark. 7-21, la 7-18, su 12-18 
Harjavallankatu 12, 29200 Harjavalta, puh. (02) 531 8300 

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-Luvia-Pori YHTEENSÄ  n. 20 000 TALOUTEEN
Pyydä tarjous tai mediakortti: 0500 597 259 tai bestsellermainos@gmail.com

Kino Huovi
Elokuvateatteri

HARJAVALTA
Ohjelmisto osoitteessa:
WWW.SEKK.FI

Tiedustelut: Matti Hautala
Puh: 0400-598338

Juhla- ja kokoustila

Yrjönkatu 15 A
28100 Pori

Varaukset / Bookings:
Aila Korkeaoja 0400 186 028

Kimmo Korkeaoja 0400 860 316
info@7thfl oor.fi 

Upeaan saunaosastoon mahtuu löylyt-
telemään kerrallaan n. 10 henkilöä. Saunan 
lempeät löylyt saat iki-kiukaasta. Saunoa 
voit vaikka aamu 4:n. Käytössäsi on pyyh-
keet, pesuaineet, fööni.

Saunan jälkeen voit vilvoitella terassil-
lamme, josta on hienot näköalat yli 
kaupungin.

Kokous-/ruokailutila on tilava huone,
jossa voit järjestää mm. kokouksia,
koulutuksia, kursseja kuten käsityö/
askartelu.  Lasten syntymäpäivät erilaisin 
teemoin. Pöydän ympärille mahtuu 
20 henkilöä kerralla.
- myös langaton internetyhteys

Täydellisesti varustel-
lusta keittiöstä löydät kaiken 
tarpeellisen, 
myös astiaston.

Salin puolella voit rentoutua kotiteat-
terin äärellä. Sieltä löytyy täydellinen 
äänentoistolaitteisto, dvd-soitin, 
valkokangas, taulu-tv, videotykki.
Illan tummentuessa loihdit 
huoneeseen upean valaistuksen.

Vietä lapsen syntymäpäivät upeissa tiloissa keskeisellä paikalla! Kysy tarjous!

LIHAVIIKKOA
Takuumureaa

K-supermarketista

Iceman
PORON-
KÄRISTYS
750 g (13,27 kg)
pakaste 995

ps

Kariniemen
KALKKUNAN 
FILEERULLA
1 kg (9,95 kg) 995

kpl

Dole 
BANAANIT
Kolumbia 
tai Costa Rica 089

kg

Apetit 
uunivalmiit
KERMA-
PERUNAT
750 g (2,65 kg)
pakaste 199

ps

Reilun kaupan 
TERTTU-
NEILIKKA
Kenia 495

kimppu

-20 %

TERTTU-
KIRSIKKA-
TOMAATTI
Israel
500 g (3,98 kg) 199

rs

599
HK
VILJAPOSSUN ULKOFILEE

n. 1,8 kg

kg

Ilman korttia 2,49 ps (3,32 kg) 

Isänpäivänä su 13.11. K-supermarketit ovat kiinni. Hyvää isänpäivää!

Katso herkulliset lihareseptit 

K-RuokaPirkka-lehdestä.

Tervetuloa Myllyn 

POSSUPÄIVILLE

torstai - lauantai!

2790
Naturkött

HÄRÄN SISÄFILEE

n. 1,4-1,8 kg

kg

ERÄ

895
Kariniemen 

KANANPOJAN FILEEPIHVIT

n. 500-600 g

kg

Ilman korttia 11,95 kg

-25 %

399
Atria
PERINTEINEN 

KARJALANPAISTI

700 g (5,70 kg), rajoitus: 2 rs/talous

rs
-27 %

Ilman korttia 5,49 rs (7,84 kg)

LIHAVIIKKOJEN 

PATAPARAATI
osallistu ja voita

www.k-supermarket.fi

Tervetuloa!Tervetuloa! Palvelusta niin kauan kun tavaraa riittää! 

Torstaina kahvitus ja
Oinaanojan konsulentti

klo 10-17
To-la Myllyn possupäivät! 199

kg 249
kg

ETU-
SELKÄ

LAPA
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Painos: n. 20 000 kpl

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

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma ja van-
ha Prisma, Tikkulassa 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

lmestymispäivät
Vk 45 ....................ke 9.11.2011
Vk 47 ....................ke 23.11.2011
Vk 49 ....................ke 7.12.2011
Vk 51 ....................ke 21.12.2011

Kiukaisissa jakelu seuraavana vii-
konloppuna!

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Sopimus ja sen pitäminen

Sanasta miestä?

Onnea

isille!

SARIN LOUNASKAHVILA
JA PITOPALVELU

SARIN LOUNASKAHVILA
JA PITOPALVELU

Pirkankatu 6, Harjavalta
Maittava, runsas ja herkullinen

ISÄNPÄIVÄLOUNAS
noutopöydästä su 13.11. klo11-16

Aikuiset 16€
lapset (4-11v.) 1/2 hintaan.
(Sis. jälkiruokapöydän ja kahvin)

Tiedustelut:
p. (02) 674 3800, 0500 885 724/Sari Korte

sarinlounaskahvila@gmail.com

Tervasmäen koulu 95 v

Ruskilan koulu 60 v
Tervetuloa viettämään vuosijuhlaa koululle

Ruskilan koulu ja koulun Tuki ry
Ilmoittautumiset 25.11. mennessä:
puh: 044 747 5937
s-posti: paivi.lahtinen@nakkila.fi

torstaina 1.12. 2011 klo 17.30 alkaen

Isänpäivä on marraskuun toi-
sena sunnuntaina, joka on tänä 
vuonna 13 päivä. Isänpäivän 
historia on melko lyhyt. En-
simmäistä kertaa sitä juhlittiin 
vuonna 1949 ja melko yleisesti 
vasta 1970 luvulla. Lapset te-
kivät kortteja ja pieniä lahjoja 
isille annettiin. Vasta vuonna 
1987 yliopisto katsoi päivän 
niin vakiintuneeksi, että se 
hyväksyttiin pysyvästi kalen-
teriin ja merkittiin myös li-
putuspäiväksi. Suomen lisäksi 
marraskuun toinen sunnuntai 
on pyhitetty isille Ruotsissa, 
Norjassa, Islannissa ja Viros-
sa. Pohjoismaista ainoastaan 
Tanskan isät juhlivat päivään-
sä muulloin kuin marraskuus-

ISÄNPÄIVÄ

sa. He juhlivat omaa juhlaansa 
kesäkuussa. 

Isänpäivällä ei ole juuri mitään 
perinteitä, ainakaan yhtä selkei-
tä kuin äitienpäivänä. Äitienpäi-
vän aikoihin toukokuussa alkaa 
luoto puhjeta kukkaan, kun taas 
isänpäivän aikoihin tilanne on 
luonnossa päinvastainen. 

Termi isänmaa on varmasti 
kaikille tuttu. Puhumme isän-
maastamme leikkisästi Suomi-
neidosta, jota tällähetkellä hallit-
see nainen ja äidinkielenämme 
on suomi. Me elämme siis mel-
ko matriarkaalisessa yhteiskun-
nassa. Kaikesta huolimatta…on-
nea kaikille isille.

HjP

Postilaatikot pystyyn
TALVI TULEE!

Vielä ehtii suoris-
taa postilaatikot 
ennen lumia. 

Postinjakajat
kiittävät
jo etukäteen!

TAPAHTUMIA

KOKEMÄKI

Kokemäen Taideseuran 
näyttely “Ripustuksia”
7.11.-2.12.2011 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Lisätiedot: 
040 488 6176. 

Laulajien ilta
16.11.2011 klo 18 Kokemä-
en vanha Yhteiskoulu. Säestys: 
Hannu Kivelä ja Andrea Kocsis. 
Musiikkiopiston konsertteihin 
ja tapahtumiin on vapaa pääsy.

Christmas Jazz -
joulukonsertti
20.11.2011 klo 18 Kokemäen 
kirkko. Mariah Hortans ja Mat-
hias Sandberg -duo.

Marraskuun Melodiat -
oppilaskonsertti
22.11.2011 klo 19 Kokemäen 
vanhan Yhteiskoulun valtuus-
to-Sali. Säestys: Hannu Kivelä. 
Musiikkiopiston konsertteihin 
ja tapahtumiin on vapaa pääsy.

ULVILA

Tanssitalo
15.11.2011 klo 19 ja 22.11. klo 
19 Ulvilan Nuorisoseurantalo. 
Tervetuloa Tanssitaloon otta-
maan ensimmäisiä paritanssias-
keleita, kertaamaan opittuja as-
keleita, opettelemaan uusia. 

Elokuvaviikko ja 
TENHO teatterin yö
17.11.2011 klo 16 Ulvilan kir-
jaston studio. Elokuvaesityksiä, 
pienoisnäytelmiä, musiikkia ja 
toimintaa koko perheelle.

NAKKILA

Joulukadun avajaiset
25.11.2011 klo 18 Nakkilan 

tori. Jouluista ohjelmaa mm. 
joulupukki vierailee. Yhteislau-
lua.

Jouluisia yhteislauluja
27.11.2011 klo 15 Villilän kar-
tano. Lauletaan jouluisia yh-
teislauluja. Laulattajana Mart-
ti Henttonen ja säestys Jussi 
Henttonen.

HARJAVALTA

Unicef-Juhlakonsertti
Su 20.11 klo 14 Harjavalta-
Sali. Katri Ylander, rumpuryh-
mä Zampuru, Harjavallan Soit-
tokunta.

EURA

LiigaEura-HPK
Ke 2.11. klo 18.30 HPK-Liiga-
Eura, Hämeenkaari. Ke 9.11. 
klo 18 LiigaEura-HPK Säkylä.

PORI

Eik ol muut ko nahkiaisii ja 
keinustoolei?
9.9.-20.11.2011 Satakunnan 
Museo, Pori. Nakkilan kunnan 
150-vuotisjuhlanäyttely.

Nukketeatterifestivaali 
Pip-fest
18.9.-5.12.2011 Rakastajat-
teatteri, Hilkka-näyttämö. Pori 
International Puppetry Festi-
val (Pip-fest) tuo Poriin upeita 
nukketeatteriesityksiä meiltä ja 
maailmalta. 

METSO suojelee metsäsi
20.9.-31.12.2011 Luontotalo 
Arkki, vaihtuvien näyttelyiden 
tila. Luontovalokuvaajat Han-
nu Siitonen, Benjam Pöntinen 
& Bo-Göran Lillandt.

Mistä se johtuu, kun herrat neu-
vottelee yötä päivää valtakunnan 
sovittelijan johdolla ja ollaan 
niin tyytyväisiä, sopimus tuli, ja 
nimet paperiin.

Onko sihteeri ollut ajan ta-
salla, vai nukkunut? Seuraaval-
la kerralla voisi olla joku toinen 
sihteeri, joka laittaisi kaikki pää-
tökset paperille.

Kyse on kolmesta koulutus-
päivästä, joihin koko tekno-
logiateollisuuden sopimus oli 
kaatua. Palkansaajien mielestä 
kolme päivää on nyt tulossa kai-
kille raamisopimukseen mukaan 
lähteville, työnantajien mielestä 
näin ei ole. 

No kyllä se siitä aikanaan sel-
viää, kun ministeri laittaa työ-
ryhmän selvittämään asiaa, ja 
komitea istuu.

CIA:n vankilentoihin liitetty 
kone kävi Porissa. Veikö se 
vankeja vai yritysjohtajia? 
Amnesty epäilee, että Porin len-
tokentällä on käynyt lentokone, 
joka on aiemmissa yhteyksissä 
yhdistetty vankikuljetuksiin ja 
CIA:han.

CIA:n vankienkuljetuskoneek-
si epäilty suihkukone käytti vuo-
sina 2001–2006 säännöllisesti 
Kokkola-Pietarsaaren lentokent-
tää. Kyseisen koneen lentoreit-
ti kulki välillä Cleveland–Pori–
Turku–Helsinki–Kruunupyy. 

Amnestyn mukaan kaikki 
epäilyttävät lennot pitää tutkia, 
jotta Suomi voisi eliminoida 
osallisuutensa ihmisoikeuslouk-
kauksiin. Amnesty on toimit-
tanut uudet lentotiedot viran-
omaisille. Ulkoministeriö on 
Amnestyn mukaan luvannut sel-
vittää asian.

Tästä tapauksesta riittää selvit-
tämistä vielä pitkäksi aikaa, voi 
olla ettei selviä koskaan. Histori-
an tutkijoille riittää työtä vuosi-
kymmeniksi, aivan turhaan. 

Libyan-operaatio päättyi 
YK:n mandaatti Libyan-ope-
raatiolle päättyi 31. lokakuuta. 

Seitsemän kuukautta kestäneet 
sotilastoimet päätettiin yksimie-
lisesti lopettaa, mutta itse ope-
raation onnistumisesta oltiin 
montaa mieltä. 

Libyan ilmatila pantiin seitse-
män kuukautta sitten lentokiel-
toon. Ulkomaiset sotavoimat 
ovat saaneet käyttää “tarvittavaa 
voimaa siviilien suojaamiseksi”. 

Sanonta: ”Libyan ilmatilan 
lentokielto” tuntui alusta alka-
en omituiselta, koska yhtäkään 
lentokonetta Gaddafi  ei saanut 
ilmaan massiivisten ilmapom-
mitusten johdosta ja isot henki-
lömäärät siviilejä pommitettiin 
hengiltä.

Gaddafi n tappajat joutuvat 
oikeuteen
Libyan uudet johtajat lupaa-
vat viedä maan entisen johtajan 
Muammar Gaddafi n tappajat oi-
keuteen. Gaddafi n kuolemaa on 
arvosteltu monissa maissa. 

- Olemme jo käynnistäneet 
tutkimukset. Meillä on ollut 
eettinen ohjeistus sotavankien 
käsittelystä. Uskon, että asialla 
olivat yksittäiset ihmiset eivätkä 
kansallisarmeijan joukot, Libyan 
väliaikaishallinnon johtoon kuu-
luva Abdel Hafi z Ghoga sanoi 
lehdistötilaisuudessa. 

Ghoga kertoi, että kuka ta-
hansa Gaddafi n tapon takana 
on, hänet tullaan tuomitsemaan 
teosta ja hän saa oikeudenmu-
kaisen oikeuskäsittelyn. 

Gaddafi n kuolema on herät-
tänyt paljon kritiikkiä. Matka-
puhelimella kuvatuissa videoissa 
näkyy, että Gaddafi  oli kiinniot-
tohetkellä vielä hengissä. 

Tuntuu ihmeelliseltä, kun täs-
tä nyt tehdään oikeusjuttu, vaik-
ka siellä surmattiin tuhansia ih-
misiä samoilla metodeilla, eikö 
niissä muissakin tapoissa voisi 
tehdä samoin.

Tietääkö kukaan, kuka ne to-
delliset käskyt antoi, miten toi-
mitaan?

J Virtanen

maisanpaja.info
taitot ja

painatukset

Ensi vuoden alusta alkaen Ete-
lä-Satakunnassa aiotaan kokeilla 
päivystysten järjestämistä erik-
seen pienille ja suurille eläimille. 
Pieneläinpäivystystä suunnitel-
laan Poriin ja suureläinpäivystys-
tä hoidettaisiin vuorotellen. Täl-

lä hetkellä kokeiluun osallistuvat 
kunnat ovat Eurajoki, Harjaval-
ta, Luvia, Kokemäki, Nakkila, 
Pori, Ulvila, Rauma, Eura, Huit-
tinen, Köyliö ja Säkylä. Pyhäjär-
viseudun ympäristölautakunta 
käsittelee asiaa tällä viikolla.

Eläinlääkäreiden 
päivystyskäytännöt 
muuttuvat
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Hiirijärven Koulutie 71 
29200 HARJAVALTA 
Gsm. 040 535 0784 

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

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

Marko Niinivirta

* MATONPESU: kone/laaka

* VÄLITYSPESU: valkopyykki/
 kemiallinen

* MATONKUTEET Puh. (02) 674 1314
Ma-Pe 9.30-16.30

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

HUPIMIES
jutun vientäjä AARETTI

saatavissa pieniin yksityisjuhliin/
pikkujouluihin, juttuja ja harmonikka

musiikkia. Puhelin 046 549 3276

TALVIRENKAAT
VANTEET
VARAOSAT

•
•

SatakuntalaisiaSatakuntalaisia
viiriäisenmuniaviiriäisenmunia

Tuoreena suoraan kotipesältä!Tuoreena suoraan kotipesältä!

Herkuttele itse tai Herkuttele itse tai 
anna lahjaksi!anna lahjaksi!

TUOTANTO JA MYYNTI:TUOTANTO JA MYYNTI:
Kari-Pekka KankeriKari-Pekka Kankeri

Kankerintie 75, NakkilaKankerintie 75, Nakkila
Puhelin (02) 537 3424Puhelin (02) 537 3424

Nakkilan 
maataloussihteeri 
siirtyy Euraan
Euran ja Nakkilan kuntien hy-
väksymän sopimuksen mukai-
sesti Nakkilan kunnan maaseu-
tuviranomaispalvelut siirretään 
Euran kunnan hoidettavaksi 
1.1.2012 lukien. Nakkilan kun-
nan maataloussihteeri Marjatta 
Kivelä siirtyy sopimuksen pe-
rusteella Euran kunnan palve-
lukseen.

Nakkilan kunta ostaa Euran 
kunnalta maataloussihteerin 
työaikaa hänelle aiemmin kuu-
luneiden, muiden kuin maa-

taloushallintoon liittyvien toi-
mistotehtävien suorittamista 
varten. Tällaisia tehtäviä ovat 
muun muassa keskusvaalilau-
takunnan sihteerin tehtävät ja 
kunnan omistamien viljelys-
maiden vuokrasopimusten val-
mistelu. 

Maaseutusihteeri tekee vii-
koittain yhden lähipalvelupäi-
vän Nakkilan kunnassa ja os-
tettavat palvelut suoritetaan ko. 
lähipalvelupäivän aikana oman 
työn ohessa.

Harjavallan kaupungin vuosit-
tain ansioituneelle yritykselle an-
tama palkinto myönnettiin tänä 
vuonna Harjavallan Osuuspan-
kille. Perusteluissa Harjavallan 
kaupunki kertoi pankin toimi-
neen aktiivisesti paikkakunnan 
ihmisten ja yritysten hyväksi. 

Pankki on myös OP-Pohjola -
ryhmässä koko maassa riskien 
hallinnassa ykkössijalla.
Harjavallan Osuuspankki työl-
listää tällä hetkellä 12 henkilöä 
ja sen tytäryhtiö Keski-Satakun-
nan OP-Kiinteistökeskus Oy 
yhden henkilön.

Harjavallan OP 
on vuoden Yritys

Pori, Pietniemi, Lahtilantie 1, 200/260m2, 
1967,8h + 2kt + 2wc + 2s + 2ph + pannuhuone 
+ autotalli + varastoja + autokatos ja vaja. Reilun 
tilava, 1967 valmistunut ja 2003-2007 kokonaan 
peruskorjattu omakotitalo joko suureksi yhden 
perheen kodiksi tai kahdeksi tilavaksi erilliseksi 
asunnoksi. Hp. 221 000 € / tarjous

Lavia, Niemi, Kapsuntie 47, 150m2, 
1992, 3h+kt+viherhuone+khh+ph+s 
Muuta tilavaan kotiin todelliseen maa-
seudun rauhaan vain muutaman 
minuutin päähän palveluista. Hienolla 
tontilla useita muitakin rakennuksia. 
Hp. 170 000 €

Pori, Rudanmaa, Mäntysuontie 69, 
Rakentamiseen heti valmis vapaa-
ajanasuntotontti Haukijärven rannalla. 
Kokonaisrak.oikeus 120m2, tie perille, 
sähköt helposti saatavilla. 
Hp. 62 000 €

Lavia, Haunia, Nokkamaantie 275, 
40m2, 2011, 1h+tupakeittiö+pkh+ph+s 
Tässä uudessa energiapihissä 
pystyhirsimökissä on kaikki se mitä 
rentouttavaan vapaa-aikaan tarvitset. 
Osuus yhteiseen uimarantaan ja 
venevalkamaan. Hp. 123 500 €

Pori, Kyläsaari, Vanhainkodintie 15, 
300/600m2, 9h+kt+3wc+s+ph+vh+khh
+2autotallia+ 100m2 halli ja runsaasti 
varastotilaa. Liike/toimitilaksi tai hu-
ikean suureksi kodiksi sopiva kiinteistö
Kyläsaaressa. Näihin tiloihin toteutat 
unelmasi yrityksestä ja kodista.
Hp. 285 000 euroa / tarjous.

Lavia, Niemi, 3 erillistä hyvin hoidet-
tua metsätilaa joista yksi myydään 
määräalana. Pyydä puustoarvio 
suoraan välittäjältä. Hp. yhteensä 
125 000 € / tarjous

Välityspalkkio

  3,5%

Kiinteistönvälitys Provinssi LKV Ohranrannantie 145, 29680 Lassila
Puh. 0440 950166, juha.ohrankammen@ provinssi-lkv.fi, www.provinssi-lkv.fi

Provinssi LKV on palve-
leva kiinteistönvälittäjä 
joka hoitaa kaikki
kiinteistökaupat ja arviot 
tarpeidesi mukaisesti.

Lavia, Riuttala, Kivijärventie 533, 
70/90m2, 1940.2h+k+wc+et+sauna. 
Kesäkodiksi tai vakituiseen asumiseen 
rintamamiestalo aurinkoisella rinneton-
tilla. Hp. 47 500 €

välityspalkkio 3,5% (sis.alv23%)

Talvi tekee tuloaan! 
Varaa remonttisi nyt ja

varmista tuntuva talvialennus!

Laadukas katto on talosi kruunu!
Hyvin tehty katto suojaa kotisi ajan rasituksilta ja säiden 
kolhuilta.

Toteutamme kotisi kaikki julkisivuremontit vankalla am-
mattitaidolla suunnittelusta loppusiivoukseen!

Katto- ja verhousremonttien yhteydessä palvelemme sinua 
myös monissa muissa remonttiin liittyvissä asioissa. 

Soita nyt ja varaa ilmainen edustajan kotikäynti 
niin arvioimme ja suunnittelemme kotisi remontin tarpei-
desi mukaan.

www.lannenlaatukatto.fi 
LLK House Oy
Peltotie 31, 28400 Ulvila
Puh. 0442707773

Muista
kotitalous-
vähennys!
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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

Turrontie 5, 27400 Kiukainen

Puhelin 0400 793 816

LVI-Martti

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

Suomalaisentie 5, Nakkila 
p. 0400 914 733

Rakennussaneeraukset ja uudis-
rakentamiset ammattitaidolla.

RAKENNUS
TuovilaTuovila Oy

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
puh. 040 7530869

www.rakentajatoivonen.fi

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

Kuukausihinnat rakentajanpalstalla: 
1 palsta x30mm: 30€.1x20 mm:20€.
2x30 mm: 55€. Kaikkiin hintoihin+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

EURAN RENGAS Mestarintie 3, KAUTTUA 

SOITA 02 865 1164

 

TALVIRENKAAT JA VANTEET
EDULLISESTI – kysy tarjous!

METALLIN PINNOITUSTA JO VUODESTA 1952

Olemme vuonna 1952 perustettu yhtiö
ja olemme erikoistuneet erilaisten

metallien pinnoituksiin.

Nopeat toimitusajat ovat valttimme.
Pienet sekä suuret erät onnistuvat meiltä.

Olemme erikoistuneet myös entisöimiseen.

Yrityksessämme on kaikki
pinnoitukseen liittyvät toiminnat.

Yrityksellämme on seuraavat metallin pinnoitukset:

Kromaus, niklaus, kuparointi, kultaus, sinkitys,
keltapassivointi, mustapassivointi, antiikkipatina

sekä erillinen hiomo ja hiontaan sekä
kiilloitukseen kuuluvat palvelut.

Lisätietoja alla olevasta linkistä:

www.niklaamorautio.fi
myynti@niklaamorautio.fi

Puh. (02) 237 0354
olemme avoinna arkisin ma-to 7-15.30 pe 7-14

Osoite: Voimakatu 17, 20520 Turku (Itäharjun teollisuusalue)

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

VARAA PAIKKASI NYT! Vuosisopimusasiakkaille kaksi kuukautta kaupanpäälle! Puh. 0500 597 259

Lähtölaskenta JOULUUN on alkanut!
Joulupuoti avaa ovensa 11.11.2011 klo.10.00

Lahja- ja sisustustavaroita, ihania käsin tehtyjä kortteja.
Sukkia ja lapasia kaiken kokoisia! ym. mukavaa.

Glögi ja pipari tarjoilu!! 
Käviöiden kesken arvotaan kolme pakettia JUHLA-MOKKAA!

Tulehan poikkeamaan
näppärille ostoksille Kirpputori Näppärään!

Kauppatie 3 Nakkila. Puh.044 999 0231 (myös pöytävaraukset).
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OSTETAAN
- Autonromut ja metalliromut -
- Nopea nouto kuorma-autolla -

Käteismaksu P. 046-6260843

ROMUAUTOT JA METALLIROMUT
 Noudetaan nopeasti kuorma-autolla

 Käteismaksu
 Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Soita rohkeasti ja tarjoa! Puh. 046-5848935

Rautatie

Pori 12km Hki

HUOLLA ITSE   PISTE

Ulvila
Helsingintie 412
050 532 4719
/Matti

www.huollaitse.net

RENKAIDEN 
VAIHTO

sis. jarrupalojen ja iskunvai-
mentimien silmämääräisen tar-

kastuksen + pakkasnesteen
mittaus

20,-

�����������	�	

���������Ensimmäinen Ensimmäinen 

Liikuttavat-reissuLiikuttavat-reissu

Julkaisemme myös seuraavissa 
lehdissä ”Unskin” värikkäitä 
kokemuksia.

Luxemburg on tavallaan ensim-
mäinen Liikuttavat-reissu min-
kä olen järjestänyt. Kaikki seit-
semän osanottajaa tosin eivät 
seura-aktiiveja olleet, mutta siitä 
alkoi Liikuttavat-maratonmat-
kojen historia. Nyt noita matko-
ja onkin tehty jo useihin maihin, 
parhaimmillaan 14 osanottajan 
voimin. Luxemburgiin lensim-
me halvalla Ryanair-lennolla ja 
vuokrasimme pikkubussin käyt-
töömme. Maraton oli pikku-
kaupungissa nimeltä Echtena-
ch, joka oli ihan sievä mukava 

paikka ja maraton hyvin järjes-
tetty. Ajankohta lokakuun puo-
lessavälissä oli juoksun kannalta 
otollinen, mutta terassilla ei tar-
jennut kuin ajoittain. Itse asias-
sa tuo maraton oli vuoden 2005 
ainoa ulkomaanmaratonini. Tai-
sin siellä olla paras suomalainen, 
vaikka sillä ei isommin merki-
tystä reissun onnistumiseen ol-
lutkaan.

Matkan onnistuminen oli 
hiuskarvan varassa. Eräässä ris-
teyksessä tuli tilanne, jolloin 
vastaan tuleva auto käänsi äkki-

arvaamatta edestämme ja vain 
sekunnin murto-osan ehdin 
tempaista ratista sivuun ja väl-
timme rysähdyksen. Jälkeenpäin 
arvioiden tuhoisasta kolarista 
välttyminen oli ainoastaan Kor-
keimman kädessä.

Unto Peltoniemi
Kiikkalainen yrittäjä

Unskin SadasUnskin Sadas
Maraton juostiinMaraton juostiin
Kiikassa 2.4.2011Kiikassa 2.4.2011

Jartin Jurinat
Otsikoista poimittua
Työttömien ulkomaanmat-
kailu vapaammaksi
”Nyt työttömätki saa poistu 
maast, tilastotki  kaunist”

Maksullisten naisten viette-
lystä tuli korkeakulttuuria
”No voi sen ny sanoo, ko oli pi-
tempi naine, ja korkkarit jalas”

Ovela pariskunta iski - näit-
kö heitä?
”Yleensä vast sitt, ko takavalo 
vilaht”

Korkman: “Ei ole mitään 
joulupukkia”
”Voik sitä ny tälläi, enne joulu 
paljasta”

Kreikan lainan korko nousi 
yli 100 prosentin
”Kyll ne sitä vasta otta, ko tietä, 
ette tarvi takasi maksa”

“Johtajan palkalle ei ole ylä-
rajaa”
”Ei varmaanka, kyl se on jo 
näht”

Onnistunut nuorennusleik-
kaus
”Se siit tulee, ko tuunataa pin-
ta”

Ulvilan kirjasto 

- kehitä itseäsi!

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

Avoinna:
MA-TO 10-19,
PE 10-16,
LA 10-15

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14!
Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

Korjausompelut ja vetoketjujen 
vaihdot ammattitaidolla!

Biojätepusseja 
25 kpl/pakkaus

  4 pakkausta 10 € 
10 pakkausta 20 €

2,80€

Tarjou
s!

POSTILAATIKOT
JA TAUSTAT.

Myös lukittavat
VIIKKOLAATIKOT!

suositut

terveys-tyrni

-tuotteet!

Havupuu-uutejuoma
Vuoden 2010 luontaistuote!

Nyt saatavana meiltä!

SyysALESyysALE

 3030 %
pois postilaatikoidenpois postilaatikoiden

taustaelementtientaustaelementtien
hinnoista!hinnoista!

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 

Tulevia tapahtumia
Pe 11.11. klo 21-2 Pekka Rinne ja Kuunsilta
Pe 25.11. klo 21-2 Focus & Sakke Kotilainen
Pe 9.12. klo 21-2 Aki Mäki
Pe 16.12. klo 21-2 Pekka Rinne ja Kuunsilta

Meiltä tilat ja ruokailutMeiltä tilat ja ruokailut
pikkujouluihinne!pikkujouluihinne!

Meiltä tilat ja ruokailut
pikkujouluihinne!

Lauantaisin karaoke!

LOUNASBUFFET

Sunnuntaisin klo 12-16
Varaa isänpäivälounas!
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Kaljaasi Ihanan rakentamiseen 
käytettiin yli 43 000 talkootyö-
tuntia, joka oli 13000 tuntia 
enemmän kuin alun perin arvi-
oitiin. Työtä tehtiin arkipäivisin 
ja alussa, ennen hallin saamis-
ta, ulkona. Hiki virtasi, kun va-
paaehtoiset hakkasivat hamppua 
triivinraudalla saumoihin, kyl-
lästivät puurakenteita yli 1000 
litralla pellavaöljyä ja paukutti-
vat paikalleen 11000 kappaletta 
Häijään sepän valmistamia kuu-
den tuuman laivanauloja. 

Ismo Lilja toimi rakennustyön 
vastaavana mestarina ja näin ol-
len vastasi myös talkootyön su-
jumisesta. Suunnittelutyössä oli 
mukana paljolti myös edesmen-
nyt Björn Nyberg.

Laivan huoltopäällikkö Matti 

Laurilehto kertoi tunteja tulleen 
hänelle noin 4000 ja ajokilomet-
rejä noin 6000, jotkut ajoivat 
jopa yli 30000 kilometriä. 

Kokoa ja näköä
Ihanan pituus on rungon osal-
ta 21 metriä, kokonaispituus 28 
metriä ja sen valmistuksessa on 
käytetty lähialueiden metsistä 
haettua mäntyä, kuusta ja Sipe-
rian lehtikuusta.

Ihanan purjeiden pinta-ala 
on noin 300 neliömetriä. Mas-
tot ovat Siperian lehtikuusta ja 
ne nostettiin 16.12.2010. Mas-
tojen ja kölin väliin, mastoken-
kään, pudotettiin kolikot, jotka 
olivat aiemmin kölin alla. Tämä 
on vanhan uskomuksen mukaan 
onnea tuottava perinne. 

Kaljaasi IhanaKaljaasi Ihana
friskis myätäsesfriskis myätäses

Kokemäen 
Komeat

Nakkilan 
Maistuvat

Luonnon
Antimet

Liikelahjoiksi aidot Liikelahjoiksi aidot 
satakuntalaiset herkut!satakuntalaiset herkut!

Tilaukset ja tiedustelut:Tilaukset ja tiedustelut:
puhelin  puhelin  0500 597 2590500 597 259

Etsimme osa-aikaista myyntiedustajaa Porin ja ympäristön alueelle.

Muista yhteistyökumppaneitasi
maistuvalla joulutervehdyksellä!

Rahoitus
Ihanan rakentamisen kokonais-
kustannukset olivat n. 1150000 
euroa. EU-hankkeiden osuus ko-
konaisrahoituksesta oli merkit-
tävä, n. 39%. Laivan tarvittiin 
lisäksi runsaasti muuta rahoitus-
ta. Talkootyöllä katettiin n. 37% 
kustannuksista, jolloin muun ra-
hoituksen osuudeksi jäi n. 24%. 
Tämä katettiin kuntien tuen, yk-
sityisten lahjoittajien, yritysyhteis-
työn, yhdistyksen varainhankin-
nan ja jäsenten suoritusten avulla. 
Perinnelaivayhdistys Ihana ry:n 
Puheenjohtaja Matti Rintanen on 
kiitollinen kaikesta tuesta.

Konevero
Suuri joukko yhdistyksen jäseniä 
oli mukana, kun laivan koneeksi 

Juhlapalvelu
      Tuija Lehtonen Tuija Lehtonen  KyKy

Yksilöllistä juhla- ja pitopalvelua kaikkiin 
perhejuhliin ja yritystilaisuuksiin

Varaa meiltä pikkujoulutarjoilusi ajoissa!Varaa meiltä pikkujoulutarjoilusi ajoissa!
Puhelin 040 771 2391
juhlapalvelu.lehtonen@gmail.com

Mäntykankaantie 2, 27100 Eurajoki,
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Erityisosaamisena katt o- ja ulkoverhoustyöt!
Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.

Hoidamme ammatti  taitoisesti  mm. 
katt oremonti t
katt omuutostyöt
ulkoverhousremonti t
ikkunoiden ja ovien uusimisen

Teemme myös
sisäremonti t, huoneistomuutokset, 
kylpyhuoneremonti t, keitti  öremonti t yms.
uudisrakennukset alusta loppuun

•
•
•
•

•

•

Rakennusliike Haapa-aho Ky
Poikkiti e 4, 29100 Luvia
Puhelin 044 093 5326

www. rakennushaapa-aho.fi 

Ota yhteyttä ja tilaa 

ilmainen arviointi 

asiantuntijoiltamme!

Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.Kiinteistöjen ulkopuoliset remontit vuosien kokemuksella.

PU-ERISTYSTYÖTPU-ERISTYSTYÖT

MAALAUSTYÖTMAALAUSTYÖT

info@tpu-maalaus.fi info@tpu-maalaus.fi 
www.tpu-maalaus.fi www.tpu-maalaus.fi 

MAANRAKENNUSTYÖT
salaoja- ja sadevesijärjestelmät

 jätevesijärjestelmät    kaivuut ja asennustyöt
040 591 0707, helkio@gmail.com

www.koneurakointihelkio.fi 

Nummirak Ky
RAKENTAJA

Jouni Nummi, puh. 0400 645 251

Pajakuja 4 
29100 Luvia

Puh. 040 7398 711
www.lurahti.com

KULJETUKSET
VAIHTOLAVOJEN JA LOKASÄILIÖIDEN TYHJENNYS

PYÖRÄKUORMAAJAPALVELUT

KYLLÄ RUUTIA RIITTÄÄ
Luvialla Ruutin uudella asuinalueella on tarjolla 
isoja omakotitontteja, joista voit valita mieltymys-
tesi ja harrastustesi mukaan. Suuret tontit mahdol-
listavat väljän rakentamisen ja vehreän yleisilmeen 
säilymisen.

Metsäiset rinnetontit
Rinnetontit mahdollistavat näyttävien 
eritasoratkaisujen rakentamisen.

Puutarha- ja pienviljelytontit
Puutarhaharrastajille, jotka haluavat itse kasvattaa 
omat salaatit ja juurekset aurinkoisella pihallaan.

Veneilijöiden ihannetontit
Tontti, jossa on reilusti tilaa oman paatin 
säilyttämistä ja kunnostamista varten.

Hallintojohtaja Bella Ahto
Puh. 050 387 9130

Rakennustarkastaja Merja Välimäki
Puh. 050 387 9119

Kunnaninsinööri Sami Nummi
Puh. 050 387 9124

Lisätiedot: Luvian kunta

www.luvia.fi 

Ravintola 19. reikä. 
Juhlapaikka merellisessä maisemassa! Avoinna ympäri vuoden. 
Lounas ma-la alk. klo 11, su klo 12. 
Karhuluodontie 85, 28840 Pori, puhelin (02) 630 8324, 0500 898 772

 Tervetuloa!

Paulan Pidot. 
Viihtyisä lounaspaikka Enäjärvellä. 
Lounas alk. ma-pe klo 11-13. 
Kuuri-Riuttantie 34, 28800 Pori, puhelin (02) 648 0430, 0500 898 772

www.paulanpidot.com
Varaa

isänpäivä-
lounas!

kaivuutyöt, maa-aineet, murskeet, mullat,
panospuhdistamot, imetyskentät

HEIKKI RUUTI
Vanha Porintie 163, 29100 Luvia

0500-321 141hankittiin Suomessa valmistettu 
uusi SISU meridiesel (280 hv, 6-
syl.), joka maksoi merivaihteen 
kanssa 27000 euroa. Huomat-
tava osa tästä summasta saatiin 
jäseniltä vapaaehtoisesti peritty-
nä “koneverona” . Kaikki yli 100 
euroa lahjoittaneet saivat nimen-
sä laivan konehuoneen seinälle. 
Kone, akseli, vannasputki, laa-
kerit ja potkuri asennettiin syys-
kuussa 2009. 

Ihana kastettiin elokuussa 
2010 ja tapahtumaa todistamas-
sa oli mm. Tasavallan Presidentti 
Tarja Halonen. 

Laurilehdolle Ihanan vesille-
lasku on mieleenpainuvin tunne 
rakentamisen ajalta.
- Se on jäänyt mieleen loppuiäk-
si, hän sanoo.

Kesä 2011 ja purjehdukset
Kesän aikana on purjehdittu 
eräitä merimaileja. Rintanen 
kertoo Ihanan olevan hyvä pur-
jehtimaan myös kevyillä tuulilla 
ja muutenkin se toimii miellyt-
tävästi. 

Merenkulun ammattilaisten 
johdolla on koulutettu kipparei-
ta ja kansimiehiä, yhteensä kol-
misenkymmentä Tällä miehi-
tyksellä turvataan purjehdusten 
tulevaisuus pitkälti eteenpäin.

Purjehdukset ovat suuntau-
tuneet Luvian lähivesien lisäksi 
Turkuun, Ahvenanmaalle, Hel-
sinkiin ja pisimmillään Hiiden-
maalle Eestiin ja niihin on osal-
listunut kesän aikana noin 5000 
henkeä, joten alkuperäiset suun-
nitelmat on roimasti ylitetty.

Luvialaiset 
vanhaa 
laivan-
rakennus-
kansaa
Suurin Luvialla rakennettu lai-
va on 1880 valmistunut 1000 
rek. tonnin fregatti Rhea, jon-
ka pituus on yli 60 metriä. 
Rhea purjehti Englannin ja 
Australian välillä. 

Viimeinen, ennen kaljaasi 
Ihanaa, Laitakarista vesille las-
kettu laiva oli 1919 valmistu-
nut kaljaasi Sampo, joten pe-
rinteitä riittää pitkältä ajalta ja 
toivottavasti perinne jatkuu. 
Laivanrakentamisen lisäksi 
purjelaivojen rakennuskoulu-
tusta voisi jatkaa Luvialla.

Muutenkin kiinnostus Iha-
naan on ollut hyvää. 
- Ihanan ansiosta Luvian kun-
ta on ollut useita kertoja esillä 
myös maailmalla, kertoo Rinta-
nen.

Matka jatkuu
Ihana peitellään talvikuntoon 
joulukuussa ja sille julistetaan 
yhdessä Luvian seurakunnan 
kanssa joulurauha. Keväällä 
2012 huoltokunnostuksen jäl-
keen 20. toukokuuta suunna-
taan matka kohti Tanskaa. Tu-
levana kesänä on suunnitelmissa 
mm. Laitakarin risteilyjä. 

Ei muuta kun kaikki purjehti-
maan ”Luvialt friskis myätäses”.

J Virtanen

Myytävänä 
vanhan 
kirjaston 
irtaimistoa
Tarjousten perusteella myy-
dään Luvian vanhasta kirjasto-
rakennuksesta poistettua kou-
lun kalustoa. Irtaimistoon voi 
tutustua ma 14.11. ja ti 15.11. 
klo 14-17 kunnan varastolla, 
Kehätie 4.

Tarjousten viimeinen jättö-
aika on 18.11. klo 15. Tarjo-
ukset tulee jättää määräaikaan 
mennessä tarjouslomakkeella 
suljetussa kirjekuoressa kun-
nanvirastoon, kuoreen mer-
kintä “Vanha kirjasto”. Osoi-
te: Luvian kunnanvirasto, 
Kirkkotie 17, 29100 Luvia. 

Epäileviä tuomaita löytyi Luvialta ja lähiseu-
dulta useita, kun kaljaasi Ihanan suunnittelu ja 
rakentaminen aloitettiin. Ihanan kannella Perin-
nelaivayhdistys Ihana ry:n puheenjohtaja Matti 
Rintanen ja (oikealla) ja laivan huoltopäällikkö 
Matti Laurilehto.

Luvian vuoden yrittäjäksi 2011 valittiin Pekka Laurila (TPU Maalaus Oy). Ku-
vassa kunnanjohtaja Kari Ojalahti, Pekka ja Hanna Laurila sekä puheenjohtaja 
Esa Griffi ths. Suomalaisen Yrittäjän päivänä 5.9.2011 Luvian kunnantalolla.
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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,-

AlkaenLAADUKAS
PEUGEOT
KISBEE

 1590,-

KÄYTETTY SKOOTTERI
4-tahtinen, v. 2006, SIISTI

Hp. 399,-

Luovutushuolto
ja 1. huolto sis. 
skootterien hintaan!

Harjavallankatu 2 
Auki 9-17 
       10-13 
p.026741999 
katsy@dnainternet.net 

 
 
 

Onnea kaikille isille!
Muista isää 

Lahjakortilla!

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

Vulkan lämmittävä

selkätuki
Nyt 49,-OVH79,-

49,-49,-
Tarjouspaketti
Kombikannu + teräketju + 
pienkonebensa +
teräketjuviila

Suositut
Amazor 

kunto-
laitteetHuippusuositut Huippusuositut 

pitopohjasukset
saapuneet!saapuneet!

Tuplapotkut Tuplapotkut 
tarjous-tarjous-
hintaan!hintaan!
KOTIMAINEN!  
LYHYT tai 
PITKÄ MALLI!

Hae omasi ennenHae omasi ennen
kuin loppuvat!kuin loppuvat!

13.11.2011

Jääkiekkomailat
Lastenmailat alk. . . . . . 10,-
Puumailat alk.  . . . . . . . 25,-
Komposiittimailat alk. . . 79,-
Kaukalopallomailat alk. 25,-

--2020%%

JääkiekkovarusteetJääkiekkovarusteet
Kaikista OVHKaikista OVH

--2020%%

Postilaatikkojen taustaelementti

SyysALE
SyysALE

3030 %
pois tausta
pois tausta-

elementtien
elementtien

hinnoista!
hinnoista!

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

Kotiin kuljetus
Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI
ILMAISEKSI

Poriin jaPoriin ja

Keski-Satakuntaan!
Keski-Satakuntaan!

Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

Poriin ja

Keski-Satakuntaan!


