
AUTON AKUT
60Ah    60€
75Ah    75€
100Ah 110€

Satakunnankatu 33-35, Pori, p. 044 505 0580

 Arkisin 8-17, la 9-14

Akku- ja työkaluasioissa palvelee
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Yves Rocher Yrjönkatu 11 28100 Pori,  puh. (02) 641 0778

Hänelle: Lahjakortti kauneushoitolaan!
Suklaa

kasvohoito
75min. 

Norm.
65€

Voimassa 23.12. asti
58€Saat uutta energiaa

ja kuulautta!YVES ROCHER
F R A N C E

Kehystämme lahjasi
ja teemme kehystykset kaikkiin kodin sisutuksellisiin elementteihin.

Pohjoispuisto 3 
28100 Pori

Teljän Kehystys

(02) 632 5478
Avoinna ma-pe 9-17

Vielä ehdit saada 
Vielä ehdit saada 

kehystyspalvelun 

kehystyspalvelun jouluksi.
jouluksi.

Lastenkirppis
Pikku Karhu

paikkavaraukset
puh. 044 2013747

www.lastenkirppispikkukarhu.fi
Meiltä myös uutta käsityötä 

pukinkonttiin.
Isolinnankatu 24, Herttuantori, Pori

            Rauhaisaa
Joulunodotusta!

LEINEPERIN RUUKIN JOULUTORI
9.12.2012 klo 9-16
Jouluisia tuotteita ja paljon myyjiä paikalla!
Kuljetus Porista (Ruosniemen Linja-auto Oy Sundell), Pohjois-
puisto 6, Friitalan kautta klo 8.30 alkaen tunnin välein (viimei-
nen lähtö Leineperistä klo 15).

TERVETULOA!
Järj. Kullaan Kotiseutu- ja
museoyhdistys ry, (02) 559 1551

Hannele Tuominen

(02) 637 8668
Tervetuloa!Tasavallankatu 3 A, 28100 Pori

MuistathanMuistathan
RakkaintasiRakkaintasi

Lahjakortilla!Lahjakortilla!

KORURASIA
Useita eri 

värejä

Juhlava
perinteinen

tinapinnoitettu
KYNTTILÄNJALKA

Huippusuositut
TERÄSLOMPAKOT

Timon Kulta
www.timonkulta.fi

Yrjönkatu 11, PORI

19 / keskiviikko 5.12.2012
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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Onko järkee vai ei?

Painos: n. 35 000 kpl

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

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma, 
Tikkulassa ABC / S-market, Teljäntori
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: Puh. 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)

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

19.12. 2012
23.1.2013 
13.2.2013
6.3.2013
16.3.2013

Kiukaisissa jakelu seuraavana 
viikonloppuna!

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

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

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistot

Viestintä, mainonta

**********Meillä Meillä PALVELLAAN

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%. 

 

Suomen itsenäisyys

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

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

Onko Suomella vielä kau-
an itsenäisyyttä, julkisuu-
teen tietonsa vuotaneet 
kertovat kuulleensa, että 
Euroopan johtajat ovat 
tehneet kauaskantoisia 
suunnitelmia meidän itse-
näisyytemme lopettami-
seksi. Onko asia enää suo-
malaisten käsissä? Onko 
meidän päällikkömme, 
herra ja rouva ministeri 
myyneet oman valtiomme 
muille maille? Samoille 

maille, joille he ovat mei-
dän rahamme lähettäneet.

Juhlimme kuitenkin 
6.12. viimeisiä rippeitä it-
senäisyydestämme, jon-
ka esi-isämme ovat meil-
le taistelleet. Lehtemme 
Bestseller toivottaa itse-
näiselle Suomelle vielä 
pitkää elinikää, ja turval-
lisia vuosia kauas tulevai-
suuteen.

J Virtanen 

TAPAHTUMIA

27.3.2013
17.4.2013
8.5.2013
29.5.2013
12.6.2013
4.7.2013

Yleisessä tiedossa on, että 
Nakkilan kunnan talous on 
kuralla. Ja kyse on miljoo-
nista. Tilanteen korjaami-
seksi tekninen lautakunta 
aloittanee ilmoituksensa 
mukaan säästö- ja tehos-
tamistoimet mallikkaasti 
sammuttamalla katulam-
put 23.30 ja 04.30 välisek-
si ajaksi. Ennakoitu vuosi-
säästö on jopa 7000 euroa.  

Postinkantajat ja vuoro-
työläiset tervehtinevät tätä 
mallikasta starttia suurel-
la ilolla. Myös yön hiip-
pailijat, vorot ja kaikki 
muut hämäräheikit kiittä-
vät jo etukäteen. Toinen 
erinomainen säästökohde 
voisi olla siirtää kunnan 
lumenauraukset kesä-elo-
kuulle; siinä tulisi säästöä 
rutkasti lisää. 

Nakkilan historiikkiin 
käytetään lähivuosina 
yleisen tiedon mukaan yli 
200.000 euroa kuntalais-

Nakkila, Nakkila...

ten rahoja? Pelkkä alusta-
va selvitystyö taitaa mak-
saa 20.000 euroa ja rapiat 
päälle. Paikallinen Lions 
klubi on vastikään julkais-
sut ihan asiallisen historii-
kin, eikä se ole maksanut 
kunnalle mitään. Mutta ei 
ole kelvannut herroille. 

Pyssykankaan koululla 
olleelle koulumuseolle ei 
paikkaa Nakkilasta löydy; 
ei edes Villilästä vaikka 
suurin osa tiloista seisoo 
tyhjän panttina suurim-
man osan vuodesta. 

Uimahalli rappeutuu kä-
siin, liikuntapaikat rep-
sottavat, veroäyri nousee, 
kouluja suljetaan, velka-
taakka kasvaa - loputon 
lista. Mutta ei hätää, kun-
talaisen on helppo hapuil-
la aamuyönä pilkkopime-
ässä ja metrin hangessa, ei 
pienet asiat rassaa mieltä.

 
Quo Vadis?

Harjavalta
KARVAtON - Satakun-
talaista kädentaitoa 
eläinten karvoista
3.12.2012-3.2.2013 Emil 
Cedercreutzin museo. 

Mitä museo tekee? 
3.12.2012-3.2.2013 Emil 
Cedercreutzin museo. 

Jouluinen runoilta 
11.12.2012 klo 18 Emil 
Cedercreutzin museon 
maalaispirtti. Perinteinen 
harjavaltalaisten runontai-
tajien joulurunoilta.

Jouluinen ötökkäpaja ja 
kehräystyöpaja 
13.12.2012 klo 11Emil 
Cedercreutzin museo. 

Kokemäki

Muistojen väreilyä tässä 
hetkessä -näyttely
3.-28.12.2012 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Koke-
mäen kaupungin vanhus-
palvelujen järjestämä näyt-
tely

Itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus sekä kunni-
anosoitukset Kokemäen 
kirkkopuistossa
6.12.2012 klo 10 Kokemä-
en kirkko..

Kokemäen kaupungin It-
senäisyyspäiväjuhla 
6.12.2012 klo11.30 kahvi-
tarjoilu Kokemäen Kou-
lukeskus, lukion ruokala. 
Klo 12 Itsenäisyyspäivä-
juhla, auditorio. Kamarior-
kesteri, auditorio, Koke-
mäki. 

Valo syttyy pimeään, 
Huilistien nyyttärikon-
sertti
16.12.2012 klo 14 Seura-
kuntakeskus. Säestäjä Piia 
Hautala.

Nakkila

Kansanmusiikkiyhtye 
Pömpelin jouluvirsikon-
sertti
15.12.2012 klo 15 Nakki-
lan seurakuntakoti. Kon-
sertissa kuullaan pääasias-
sa jo käytöstä poistuneita 
jouluvirsiä.

Ulvila

Täydelliset Häät
28.11.- 14.12.2012 Ulvilan 
kirjaston Studio. Parhai-
den perinteiden mukai-
nen farssi yllätyksineen ja 
vauhdikkaine käänteineen.

Lasten itsenäisyyspäivän 
juhla
6.12.2012 klo 10 Ulvilan 
Nuorisoseurantalo. 

Itsenäisyyspäivän arvok-
kaita perinteitä ja ilosta 
perheiden yhdessäoloa! 
Ohjelmassa ”presidentti-
parin” vastaanotto

Leineperin Ruukin Joulu-
tori
9.12.2012 klo 9-16, Lei-
neperin Ruukki. Jouluisia 
tuotteita ja paljon myyjiä 
paikalla! Kuljetus Porista 
(Ruosniemen Linja-auto 
Oy Sundell), Pohjoispuisto 
6, Friitalan kautta klo 8.30 
alkaen tunnin välein (vii-
meinen lähtö Leineperistä 
klo 15).

Pori

BONUS-opastus. Muutto-
voitto! /taiteilijapuheen-
vuoro Simo Saarikoski.
5.12.2012 klo 18 Porin 
taidemuseo, Pori. BONUS-
opastukset kohdistuvat yk-
sittäiseen näyttelyyn, taitei-
lijaan tai muuhun teemaan. 

Porin kaupungin itsenäi-
syyspäivän juhlatilaisuu-
det
6.12.2012 klo 10.45-15 
Keski-Porin kirkko sekä 
Promenadikeskus. 

Hommage à Palmgren
6.12.2012 klo 13 Prome-
nadisali. 

Suomi 95 vuotta Itsenäi-
syyspäiväkonsertti
6.12.2012 klo 16 Meri-Po-
rin lukion auditorio. Kuo-
roa johtaa Marianne Koto. 
Säestys Päivi Holkko.

Joulumyyjäiset
7.12.2012 klo 10 Satakun-
nan keskussairaala, pää-
aula. 
Sydänlasten perinteisissä 
joulumyyjäisissä myynnis-
sä maistuvia leivonnaisia 
sekä yhdistyksen myynti-
tuotteita.

Tonttupäivä
8.12.2012 klo 11 Satakun-
nan Museo. Päivän aikana 
kaksi tonttumaista asian-
tuntijaa tarinoi tonttujen 
maailmasta.

Joulumyyjäiset
8.12.2012 klo 11 Lattome-
ren nuorisoseurantalo. 

Maailmanlopun haus-
kimmat pikkujoulut!!!
8.12.2012 klo 19 Prome-
nadisali. Vielä ehdit nauraa. 

Joulumyyjäiset Ortodok-
sisella Kirkolla
9.12.2012 klo 11 Ortodok-
sinen Kirkko. Myytävä-
nä mm karjalanpiirakoita, 
leivonnaisia, hapankaalia, 
laatikoita, käsitöitä ja ar-
vontaa.

Keski-Satakunnan tervey-
denhuollon kuntayhtymä 
järjesti muistisairaiden en-
sitietopäivän Harjavallassa 
Vanhainkoti Hopearannan 
tiloissa 29.11.2012. Päivä 
oli suunnattu muistisairaille 
ja heidän läheisilleen. Ho-
pearantaan olikin tullut pai-
kalle suurijoukko asiasta 
kiinnostuneita. Ensitietopäi-
vän avasi Harjavallan van-
hustyönjohtaja Leila Saa-
rela, joka kertoi kotihoidon 
palveluista, erilaisista tuki-
palveluista, vanhusten pal-
velukeskuksista, vanhusten 
intervalleista ja omaishoi-
don tuesta. Edellä mainitut 
asiat tähtäävät vanhusten 
parempaan selviytymiseen 
kotona mahdollisimman pit-
kään. Intervalliasioissa pi-
tää olla yhteydessä oman 
kunnan vanhuspalvelujohta-
jaan/ohjaajaan.

Kuntayhtymän geriatri 
Mika Mulari kertoi omassa 
esityksessään eri muistisai-
rauksista ja tilanteesta, jol-
loin potilaan muistitilanne 
pitää selvittää. Kuntayhty-

män muistihoitaja SH Han-
nele Perttu puolestaan kertoi 
esityksessään miten kohdata 
muistisairaus. Hän muistut-
ti, että monia asioita pitää 
ottaa huomioon, mutta van-
hoja asioita ja tekemisiä ei 
pidä jättää pois. Sosiaaliset 
kontaktit pitää säilyttää, jot-
ka yllä pitävät henkistä vire-
yttä. 

Yhteenvetona kaikkien 
asiantuntijoiden esityksis-
tä voidaan sanoa, että pidä 
huolta itsestäsi. Pitää hoitaa 
perussairauksia, kuten veren-
painetautia ja kolesterolia, 
pitää syödä hyvin ja huoleh-
tia hampaista. Pitää huoleh-
tia aivoista, joka on kaikkien 
toimintojen keskus.

Muistisairauksia sairas-
tavat ja heidän omaisensa 
ovat varmasti kasva joukko. 
Kannattaa huolehtia itses-
tään, koska sairauden puh-
keamista on mahdollisuus 
siirtää, kun muistaa pitää it-
sensä kunnossa ja olemalla 
aktiivinen.

HjP

OI MUISTATKO 
EMMA JA KOSKA 
MEILLÄ ON JOULU?

Bestseller-lehden Joululahja-
korttikilpailun voittajat
Arvonta on suoritettu ja 50 euron
lahjakortit valitsemaansa
liikkeeseen voittivat:

Ilkka Huhtavaara (Kauneuskulma 
ja Panelian lihashuolto)
Anja Aurojärvi (K-supermarket Mylly)

Kinkun voitti:
Pirkko Lahti

Joululahjakilpailun ilmoit-
tajien kinkun voitti:
Ravintola Mustavaris 

Onnittelemme
voittajia. Heille on
ilmoitettu henkilö-
kohtaisesti.

a

Mylly)

5050€€
JOULU-JOULU-

RAHAA!RAHAA!  
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MYYTÄVÄNÄ  
 Vesikourut  Talotikkaat

 Peltilistat  ym.
ASENNUSPALVELU

P. 0400-363765

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

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

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Näillä toreilla viikottain
Ti Harjavalta 8.00, Kokemäki (Tokmanni) 12.30
Ke Nakkila 8.00, Kiukaisten Seo 12.00
To Pori 8.00

Puh. 0440 532 440

eo 12..00

NAKKILA,
tarinoita Nakkilan kirkon vaiheilta 
(2. painos)

Kirjassa on 144 si-
vua ja yli 200 valo-
kuvaa eri aikakau-
silta ja sitä myyvät 
Lions Club Nakkilan 
jäsenet ja K-Market 
Onnipekka.

Joululahjaksi:

TYÖSUORITUKSIA

Maalaustyöt,
maalaus- ja tasoitetyöt

sekä kevyt rappaus
p. 0500-721803, Jarmo Salovirta, Nakkila

TARPEETTOMIEN ROMUJEN JA
TAVAROIDEN POISKULJETUS

edullisesti Keski-Satakunnan alueella. 
Puhelin 0400-504549Ulvilan keskustan liike toimii myös verkkokaupan noutomyymälänä.

Non-Stop Parturissa; leikkaukset, hiusten muotoilut, ripsien värjäykset, kulmien muotoilut ja 
värjäykset, pikakampaukset sekä korvien rei’itykset ILMAN AJANVARAUSTA ti-pe 10-18, la 9-12.

Ulvilan toimipisteemme
palvelee ajanvarauksella
myös iltaisin 
ja viikonloppuisin!

Avoinna
TI-PE 10-18

LA 9-12

Ripsien pidennyksiä ja huoltoja!
(Myös iltaisin ja viikonloppuisin)

Ajanvar.  044 505 5196

Olemme lisänneet asiakaspaikkojam-
me Non-stop parturissa toimii nyt 
myös parturi-kampaamo ajanvarauk-
sella! Varaukset 044 505 5196. 
Tässä liikkeessä myös ripsipidennykset 
ja huollot.
Joulukuun aikana ajan 
varanneille hiusharja mukaan.

Osis+ tuotteet

9,90€/kpl
(norm.16,90-21,80€)

Choozismit 

5,90€/kpl
(norm.15,90€)

O

99
(
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PEKAN KALAPAJAPEKAN KALAPAJA
Avoinna ma-pe 9-18, la 9-15Avoinna ma-pe 9-18, la 9-15

Puhelin 044 068 0147Puhelin 044 068 0147

Tervetuloa Porin kauppahalliinTervetuloa Porin kauppahalliin
RUNSAALLE KALATISKILLE!RUNSAALLE KALATISKILLE!

Meiltä löydät tuoreet ja savustetut kalat!Meiltä löydät tuoreet ja savustetut kalat!
Kylmäsavut, graavit, silakat ym. kalaherkut.Kylmäsavut, graavit, silakat ym. kalaherkut.

Päivittäin paistettuja Päivittäin paistettuja 
silakkapihvejä myös silakkapihvejä myös 
kotiin vietäväksi!kotiin vietäväksi!

Varaathan Varaathan 
joulukalat joulukalat 
ajoissa!ajoissa!

PIANOTUNTEJA NAKKILASSA!
Merja Matomäki
Eskolantie 8 B, Nakkila
Soittele ja sovi aika 0400 596 451

Vanhaa rakentamista 
vuosisatojen takaiseen 
malliin

Eestin Tartumaalla, Tam-
mistun kylässä on raken-
nettu talo vanhaan malliin, 
pohjapinta-ala on 80 neliö-
metriä, josta 30 neliömet-
riä on rungon alla, materi-
aalina on metrin paksuiset 
olkipaalit, jotka toimivat 
rakennuksen runkona ja 
eristeenä. 

Paalit on sidottu sisä- ja 
ulkopuolelta 5-7 cm vah-
valla ja 5-kertaisella rap-
pauksella vanhalla tavalla: 

lehmänlannalla ja virtsalla, 
sahapurulla ja höylänlas-
tuilla ja joukkoon on lai-
tettu savea. Sisäpuolella on 
käytetty myös pellavakui-
tua. Konttori talon omistava 
Tauno Tattar kertoi kattotii-
lien olevan noin sata vuotta 
vanhoja. 

Tarton yliopisto 
tutkii
Hän kertoi myös Tarton 

Eestin Tartumaalle rakennettiin vanhaan malliin olkirunkoinen talo.

Yliopiston tutkijoiden seu-
raavan lämmityskuluja ja 
sitä, paljonko rakennus pai-
nuu, koska runkona on vain 
olkipaalit. Painumaa on tul-
lut vuoden aikana 25 mil-
limetriä. Tulevaisuudessa 
selviää, mitä tutkimukset 
näyttävät ja aletaanko talo-
ja valmistaa sarjatuotanto-
na pohjoisten alueille Eu-
roopassa.

J Virtanen

 ♥Muista läheistäsi 
lahjakortilla!

 ♥Kiitos Kuluneesta 
vuodestaa!

- TERHI ja PIRRE -
Kauneuskulma ja Panelian LihashuoltoKauneuskulma ja Panelian Lihashuolto

paneliantie 23, 27430 panelia
♥ 045 120 5395

Hyvää Joulua!

Kummikun-
taan 80 sent-
tiä lunta
Ruotsissa satoi viime lau-
antaina pahimmillaan lähes 
metri lunta. Paksuin hanki 
kertyi Nakkilan kummikun-
taan Hudiksvalliin Selkä-
meren rannalle saatiin lunta 
peräti 80 senttiä. Valtatie E4 
oli alueella rekkojen vaike-
uksien takia tukossa yhdek-
sän tunnin ajan.

Eniten lunta satoi Gävle-
borgin läänin alueelle, mutta 
myös muualla Keski-Ruot-
sissa lunta tuli niin runsaas-
ti, että liikenteelle aiheutui 
ongelmia. Lumisadetta en-
nustetaa Ruotsiin myös lähi-
päivinä, vaikkakaan ei yhtä 
runsaana. 

Mopoautoissa 
oltava talvi-
kelin renkaat
Viime lauantaina viimeis-
tään autoihin oli pakko vaih-
taa talvirenkaat. Mopoautot 
ovat kovasti yleistyneet ja 
poliisi on kertonut, että mo-
poautojen kunto ja renkaat 
tarkastetaan samalla lailla 
kuin muidenkin ajoneuvo-
jen.

Mopoautoissa ei ole tal-
virengaspakkoa, mutta niis-
säkin on oltava talvikeliin 
sopivat renkaat joulu-hel-
mikuussa. Talvikelin ren-
kaiksi lasketaan ainakin 
mud+snow -renkaat (muta 
ja lumi) ja all terrain -ren-
kaat. 

Mopoautoihin sopivia ren-
kaita löytyy runsaasti, sillä 
niihin sopivat samat renkaat 
kuin pieniin autoihin. 

Nakkilassa 
sopu hallitus- 
ja lautakunta-
paikoista
Nakkilassa päästiin sopi-
mukseen kunnan luottamus-
paikoista, kunnanhallitus 
pysyy samoina, Keskusta, 
Kokoomus, ja Demarit, kai-
kille kaksi paikkaa, ja Va-
semmistolle yksi. Valtuuston 
puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajien paikat mene-
vät Keskustalle, Kokoomuk-
selle, Demareille, ja uutena 
puheenjohtajistoon tulee Pe-
russuomalaiset. Kaikkien 
kolmen lautakunnan paikois-
ta sovittiin myös, jolloin Pe-
russuomalaiset saavat jokai-
seen myös paikan.

Neuvottelut jatkuvat 
14.12., jolloin neuvotellaan 
muista paikoista, ja nais-
mies kiintiöistä.

J Virtanen

MYYDÄÄN
Renault Mecane 1,9 
Diesel Farmari  -99
Katsastettu  30.11.12, 

jakoh. vaihdettu! 
Hp.  1700 € 

Puh.  044 999 9700
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COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

• fysioterapia
• hierontaa – myös ilman lääkärin lähetettä
• akupunktiohoito 
• lymfaterapia
• kinesioteippaus
• veteraanikuntoutus
• lentosukat
• lääkinnälliset kompressiosukat ja –hihat mittatilauksena
• erikoisniskatyynyt ja patjat

Lauttaranta 5, Ulvila, puh. 538 9444

• myös kotikäynnit
ja ilta-aikoja

Meiltä KELAN vähennys suoraan

Jouluksi
lahjakortti!

KKESSKUUSTAAN EXXPERRTILLLÄ LIEDEENVVAIHHTOOVIIIKOOT

*Tuotuna ja 
 asennettuna

*Tuotuna ja 
 asennettuna

*Tuotuna ja 
 asennettuna

*Tuotuna ja 
 asennettuna

349,-
599,- 699,-60cm 60cm399,- 899,-

KERAAMINEN 
KIERTOILMA-
UUNI

KERAAMINEN 
KIERTOILMA-
UUNI

INDUKTIO-
LIESI

* Porin kaupungin alueella

50cm LIESI
MIKRO

a a aaaa ja ja ja jajajja jaja ja ja jjajja
tunatunatuna

*349

279,-
 ja jajjjjjj
tunat

**
599

499,-
ja j

tuna

***********

699

599,-  ja jajjjjj
ttttuunauna

799,-

59,-
50cm 50cm60cm

Takuu 60kk!
Takuu 24kk!

Osallistu synttäriarvontaan!
Voita 50€ lahjakortti tuotemyymälään!

Palauta kuponki myymälään viimeistään 
lauantaina 15.12. Arvonta lauantaina 22.12.
Nimi: ______________________________

Puhelin: ____________________________
Muista myös

korjausompelupalvelumme!

Tervetuloa
TUOTE-

MYYMÄLÄN
10-vuotis-

synttärikahville
La 8.12.2011

OSALLISTUOSALLISTU
ARVONTAAN!ARVONTAAN!

AVOINNA LA KLO 10-14
JOULUVIIKOLLA MYÖS

TO JA PE KLO 10-14

Tule tekemään jouluisia ostoksia!

Iloista
joulun

odotusta!
Pirkankatu 5 (Huovintori), 29200 Harjavalta

ArkArk. 9-17 la 9-14 * 044 727 1001, minnamarja.fi 
Avoinna joulukuussa sunnuntaisin klo 12-16

Joulupöydän kankaat -10%
Voimassa jouluun asti.

Meiltä myös edulliset verhokankaat!
Ompelupalvelu!
Vielä ehdit teettää joulutekstiilit,
kuten verhot ja pöytäliinat!

Paljon
lahjatavaraa!

Nyt uudessa verkkokaupassa
www.ihanaiset.fi 

ihanuuksia mitä et muualta heti löydä!

Upeita tuotteita sekä Suomesta että maa-
ilmalta! Klikkaa itsesi ostoksille ja tee 

Joulun parhaat löydöt!

dä!

maa-
ee 

Etusivu    Tietoa yrityksestä    Tarjoukset

Hyviä ehdotuksia Nakkilan 
uuden teatterin nimeksi tuli 
reilu tusina. Yhden ryhmän 
muodostivat ehdotukset, 
jotka liittivät teatterin Nak-
kilaan, kuten 'teatteri Nakka' 
tai 'Teatteri Nakki' ja 'Nak-
ki-teatteri' ja vielä paikal-
lisemmin: 'Penttalan vint-
ti', 'Penttalan vinttiteatteri', 
'Vinttalan Pentti' . Kolmas 
nimiryhmä taas hapuili teat-
terin omaa erityistä luon-
netta: 'Nakkilan Rakastajat', 
'Teatteri Uusi Vainu', 'Teat-
teri Hui!', 'Teatteri Maail-
man Jatko' jne. 

Ei suoraan 
mikään ehdotettu
Valinta oli vaikea, koska hy-
vätkin ehdotukset tuntuivat 
jollain lailla yksipuolisilta. 
Toisaalta teatteri haluttiin 
liittää Nakkilaan ja sen his-
toriaan, mutta toisaalta oli 

syytä myös katsoa eteenpäin 
ja keksiä jotain ihan uutta 
– ja silti sopivaa. Vielä piti 
muistaa, että teatteri on tari-
nan kertomista, kuvien luo-
mista, taidetta.

Ja sitten se tuli: nimi, jos-
sa yhdistyvät paikka ja aika, 
historia ja nykyisyys, sana-
taide ja liike: Nortamonku-
ja-teatteri! Tai lyhyemmin: 
Kujateatteri!

Koska lopullinen nimi ei 
ollut suoraan mikään teh-
dyistä ehdotuksista, päätim-
me palkita kaksi ehdotusta, 
jotka lähimmin viittaavat 
teatterin lopulliseen nimi-
muotoon. Ne kaksi ehdo-
tusta ovat Reijo Viinamäen 
'Hjalmarin vintti' sekä Mat-
ti Luoman ehdottama 'Nor-
tamon Pirtti' (tai Nortamon 
Pirttiteatteri'). Palkintoina 
nimisepot saavat kutsun (& 
avec) teatterin avajaistilai-
suuteen 8. maaliskuuta sekä 

Nimiehdotuksia 
Vinttalan Pentistä 
Maailman Jatkoon

kausikortin vuoden 2013 
sekä näytäntökauden 2013-
2014 esityksiin. Onnittelut 
kilpailun voittajille!

Teatteri etsii 
asiamiestä
Nortamonkuja-teatteri et-
sii yhteyshenkilöitä Keski-
Satakunnan kunnista ja ky-
listä. Asiamiehiä tarvitaan 
Kullaan ja Kaasmarkun, 
Noormarkun, Luvian, Eu-
rajoen, Euran ja Köyliön, 
Kiukaisten ja Panelian, Ko-
kemäen, Harjavallan, Ulvi-
lan ja Porin seuduilta. Teh-
täviin kuuluu mm. teatterin 
ohjelman jakelu näytäntö-
kausittain paikkakunnan il-
moitustauluille. Yhteyden-
otot ystävällisesti postitse: 
Nortamonkuja-teatteri, Nor-
tamonkuja, 29250 Nakkila, 
p.044 9115870.

Miksi kirkonkellot soi-
vat jouluna?

- Koska joku vetää na-
rusta.

Miksi Amerikassa luul-
laan, että joulupukki on 
ruotsalainen?

- Tavallisessa talossa 
on ainakin kaksi ovea 
ja kymmenen ikkunaa, 
mutta silti pukki tunkee 
sisään savupiipusta.

Mikä on huonomuistis-
ten joululaulu?

- Koska meillä on jou-
lu?

Mikä on majavien joulu-
laulu?

-Joulupuu on nakerret-
tu

Joulu
ha-ha-haa
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Yli 20 vuoden satakun-
talaisella metsurityöko-
kemuksella

  taimikonhoidot

  ennakkoraivaukset

  hakkuutyöt

  Piha- ja ongelma-
puiden kaatopalvelu

Juha Vastamaa
Metsätalousteknikko / metsuri

050 595 7715
metsapalvelu.jvastamaa@gmail.com

Metsäpalvelu
J. Vastamaa

LÄHETTI-, KURIIRI- JA LÄHIJAKELU
Pori-Ulvila-Nakkila-Harjavalta-

Kokemäki-Kiukainen
Sovi jakeluista tai kysy lisätietoja:

BESTJAKELU
Covire Oy, 0500 597 259

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

kio)kiio))

Tammistun Argu Ou, Ees-
tin Tartumaalta, Pöllumees 
- Maanviljelijä Tauno Tat-
tar viljeli ennen tilaansa nor-
maalein konstein. Traktoreita, 
työkoneita, ja miehiä oli mo-
ninkertainen määrä nykyi-
seen luomuviljelyyn nähden.

Viljeltyä on noin 1300 heh-
taaria, puolet omia, ja loput 
vuokramaita. Maata on pik-
kuhiljaa ostettu lisää, sillä 
se on nyt mahdollista, kun 
maan hinta on edullista. Työ-
koneina on kaksi isoa trakto-
ria, kaksi kahdeksansiipistä 
kyntövälttiauraa, 11-metri-
nen äeskultivaattori, istutus-
kone ja leikkuupuimuri.

Viljelyssä on rypsiä, ruis-
ta ja kauraa. Puolet maasta 
on vuoroviljelyssä heinäl-
lä, joka parantaa seuraavaa 
satoa ja lisää sen määrää. 
Luomuviljelyssä sato on 
paljon pienempi verrattuna 
normaaliviljelyyn. Rukkiil-
lakin on tuotto alle 3 tonnia/
hehtaari, mutta kun otetaan 
pois apulannat, kasvinsuo-
jeluaineet ja pienemmät 
kuivatuskustannukset sekä 
työnmäärä, niin viivan alle 
jäävä tulos on kuitenkin pa-
rempi.

Luomuviljelyä 
Eestissä

Alussa, vuonna 2009, kun 
siirryttiin luomuviljelyyn, 
jouduttiin siirtymäkaudella 
kaksi vuotta myymään pie-
niä satoja pieneen hintaan, 
mutta nyt on paljon asioita, 
jotka ovat helpompia. Kah-
den ihmisen työpanoksella 
ja isommilla Eu-avustuksilla 
tullaan toimeen paremmin.

Tuotteet menevät hyvin 
kaupaksi, lähinnä Suomeen 
ja Saksanmaalle. Tulevai-
suuteen on katsottu ja ostet-
tu rakennukset tulevaa liha-
karjan kasvattamista varten. 
Poika on Maamieskoulus-
sa opiskelemassa lihakar-
jan kasvattamista varten ja 
200 vasikkaa on jo tilattu. 
Kun on 600 hehtaaria pel-
toa vuoroviljelyssä joka 
vuosi, niin ei ole paljon tar-
vetta rehuja ostaa lihakar-
jalle. Eestin maanviljelys 
alkaa toimia tulevaisuudes-
sa hyvin. Pelloista yli 90 
prosenttia on salaojitettuja 
ja aika tasaisia, verrattuna 
Suomeen. Kasvukausikin 
on pitempi kuin Suomessa 
ja nuoret viljelijät ovat oi-
valtaneet asian oikein.

J Virtanen

Jämin
 Joulukylä 

®

la 15.12. klo 10-16
su 16.12. klo 11-16
Sytytä kynttilä Jäminrinteen tähteen!
Eurolla / kynttilä tuet surutyötä tekeviä,
lapsensa menettäneitä perheitä.

Viihdy Joulukylän tunnelmassa
  Joulupukin pajalla ja puurolla kodassa
  Ostoksilla joulutorilla
  Kuoroesityksiä ja joululeikkejä Areenalla
  Lapsille talutusratsastusta
  Jouluhartaudet seimellä ja Areenalla 
la klo 13.30 ja su klo 15

Pienoisnäytelmä 
Vapauden Selkäranka
la ja su klo 11, 12.30 ja 15
Juontaa Olli Mustaniemi
Jämin Joulukyläyhdistys ry
www.jaminjoulukyla.fi 
jaminjoulukyla@gmail.com

Monenlaisia käsitöitä - HerkkujaMonenlaisia käsitöitä - Herkkuja
joulupöytään - Lähes 100 myyjää!joulupöytään - Lähes 100 myyjää!

Tervetuloa koko 
Tervetuloa koko 

perheen kanssa!
perheen kanssa!

Osta oma
Osta omajoulukuusi!

joulukuusi!

T.K.HUHTASEN KOTILEIPOMO

www.tkhuhtasenjuhlatila.fi

Valmistamme
joulun puolestasi!j
Perinteiset joululaatikot
tilattavissa 15.12. mennessä.

Tilaukset: 050 355 2034

Puh. 0500 467 215
Säkylän Motellikiinteistöt

Mökkejävuokrattavana.Myös jouluksi!

Onko sinulla niska-hartiaseudun kipuja, päänsärkyä 
tai käsien puutumista? Tule klassiseen lihashierontaan 
tai kokeile vaikka trigger- tai hermoratahierontaa.
AJANVARAUKSET PUH. 044 28 45 755
koulutettu hieroja Pia Suhonen
PS. MYÖS LAHJAKORTIT PUKINKONTTIIN.

erontaa.

HaketusurakointiHaketusurakointi
MS Miikkulaiset Oy

044 278 7500
Kotimaiset Samsokem pesuaineet!
Puh. (02) 868 1409
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Aikaa on kulunut jo yli 20 
vuotta, mutta sitä joulua en 
unohda milloinkaan. Joulun 
kynnyksellä sain kuulla, että 
perheemme tulisi matkaa-
maan kohti Suomen kau-
neinta Lappia, missä lapset 
saisivat nauttia lumisen jou-
lun ja vanhemmat kaiken 
kiireettömyyden. Olin kuul-
lut, että se olisi sitä, mut-
ta en osannut oikein uskoa. 
Mitä siellä nyt olisi niin eri-
koista? Vanhempani olivat 
suunnitelleet jo pidempään, 
että he joskus veisivät lapset 
kauniisiin, lumisiin Lapin 
maisemiin jouluksi. Ajatus 
oli 16-vuotiaalle tytölle aika 
kaukainen ja se ei myöskään 
alkuun mitenkään sykähdyt-
tänyt tai houkuttanut. Ajat-
telin, että mitä ihmeen te-
kemistä minulla olisi siellä? 
Mieluusti olisin ollut koto-
na, makoillen huoneessani 
ja syöden jouluisia suklaa-
konvehteja. Laiskotellen ja 
katsellen elokuvia televisi-
osta kuulosti paljon houkut-
tavammalta.

Kohti 
Tankavaaraa
Se oli 22. joulukuuta kun 
minut siskoni kanssa istu-
tettiin junaan, minkä tarkoi-
tus oli mennä Rovaniemelle. 
Teimme tämän mukavuus-
syistä, koska autossa tila oli 
rajallinen. Tein työtä käs-
kettyä ja lähdimme siskon 
kanssa junamatkalle. Juna 
oli täynnä juhlivia ihmisiä ja 

koin heti, että en mitenkään 
kuulunut siihen väkeen. Jo-
tenkin kuitenkin kestin mat-
kan ja vihdoin kuulutettiin, 
että olemme Rovaniemellä.

Vanhempani olivat siellä 
meitä vastassa ja niin läh-
ti matka kohden Tankavaa-
ran Kultakylää. Tankavaara 
on melko lähellä Saarisel-
kää laskettelukeskuksineen 
ja monelle matkustajalle se 
on tuttu paikka kesäaikaan-
kin. Pimeä ja kaamos ensin 
jotenkin synkisti mieltäni 
ja matkaa. Oliko tämä nyt 
koko pitkän matkan väärti? 

Kultakylän keskeisin 
paikka oli hirsinen raken-
nus, mikä toimi eräänlaisena 
keskuksena ja sen ympäril-
lä oli vanhoja, pieniä hirsi-
mökkejä. Pääsimme mökin 
sisälle, missä oli ahdasta ja 
mielestäni hyvinkin vaati-
matonta.

Vaikka teini-ikäni takia 
kapinoinkin matkaa vastaan, 
niin jotenkin mieleeni tuli 
entisajan joulu. Mökin pöy-
dällä oli pieni kuusi ja hirret 
olivat esillä mökin seinissä 
harmaina. Tunnelmassa oli 
sellaista jotain, mikä sykäh-
dytti minua. Takassa paloi 
tuli. Oli aaton aatto.

Tukka jäätyi
Heräsin jouluaattona. Ul-
kona oli pimeää, vaikka oli 
jo aamupäivä. Se pimeys ei 
mennyt ohi, vaan jatkui ja 
jatkui. Yö ei muuttunut päi-
väksi ja vaikka kello oli yli 

puolenpäivän, pimeys vain 
jatkui. Ulkona paukkui nel-
jänkymmenen asteen pakka-
nen. Kävimme joulusaunas-
sa ja muistan, kuinka pesusta 
märät hiukseni jäätyivät 
kahdenkymmenen metrin 
matkan aikana jääpuikoiksi. 
Tuntui kuin olisin mennyt 
monia vuosikymmeniä taak-
sepäin ja elänyt jotain muu-
ta elämää, ja että koko ajan 
olisi ollut yö. Se tunne tuli 
jotenkin yllättäen. Yö, jonka 
valon toivat mökissä kyntti-
lät ja ainoana valoina ulkona 
olivat kauniit lumilyhdyt ja 
lämpönä oli mökissä pienen 
takan lämpö. Korkeita lumi-
kinoksia oli joka paikassa. 
En ollut mitenkään valmis-
tautunut siihen, että sellaiset 
yksinkertaiset asiat voisivat 
sykähdyttää minua. Ihana 
ilta yhdessä perheen parissa, 
nauttien ihana jouluruoka 
ja katsellen, kuinka kaikilla 
oli rauhallinen mieli. Lahjo-
ja ei paljoakaan jaettu, eikä 
se ollut lainkaan se tärkein 
asia siinä jouluaatossa, vaan 
se ihana yhdessä oleminen. 
Tuli lämmin olo. Tuli olo, 
että nyt on aika rakastaa lä-
himmäistä ja rakastaa van-
hempia, siskoa ja veljeä ja 
kaikkia kanssaihmisiä. Olin 
hämilläni, koska se tuntui 
ihanalta ja se oli ihmeellistä 
aikaa. Olisiko se ollut sitä? 
Olihan se, se oli sitä Joulun 
Taikaa. Sitä joulua en unoh-
da milloinkaan.

Tytär

Joulun Taikaa
Tankavaarassa

Lapsuudessani, 1950-lu-
vin alkupuolella, asuimme 
maalla pienessä kirkonky-
lässä. Joulun aika alkoi, kun 
Olga-täti tuli meille leipo-
maan ja laittamaan laatikoi-
ta. Kaikki paistettiin isos-
sa leivinuunissa ja sisareni 
ja minä olisimme halunneet 
olla apuna, mutta meidät ko-
mennettiin jaloista pois. 

Kuusen oksalla 
nisuäijä
Jouluaatto oli vuoden pi-
sin päivä. Ei ollut tuohon 
aikaan telkkarin lastenoh-
jelmia eikä tietokonepele-
jä aikaa lyhentämässä. Isän 
aaton aattona hakema kuu-
si oli tuotu aattoaamuna si-
sälle. Koristelin sen yhdessä 
sisarusteni kanssa. Kuusen 
koristeena oli puupalalla 
täytetyt karamellit, kuusen-
nauhat, tähti ja joskus kuu-
sen oksilla roikkui pienet ni-
suäijät. 

Koko perhe kävi joulu-
saunassa. En olisi millään 
malttanut mennä saunaan. 
Jännitin pukin tuloa hirvittä-
västi ja samaan aikaan sekä 
toivoin että pelkäsin pukin 
käyvän saunomisen aikana.

Jouluruokailun 
perinteet
Kaikki ruoka oli itse teh-
tyä. Joulupöydästä muistan 
erityisesti livekalan, josta 
pikkutyttönä kovasti pidin. 
Perheessäni jouluruokai-
luun liittyi perinteitä, jotka 
myöhemmin opetin omille 
lapsilleni. Aloitimme aina 

isän joulurukouksella, joka 
kuunneltiin pöydän vierellä 
seisten.

Me menemme kauniisti pöy-
tään 
Herran sanana päälle
Meit syömäst juomast löytää
Vaan saakoon kiitoksen
Sen pöydän Herra suo
Ain nimeen Jeesuksen

Ruokapöydästä sai nousta 
vasta, kun kaikki olivat syö-
neet ja isä oli lausunut toisen 
rukouksen. 

Kiitos olkoon Jumalalle
Ruumiin sielun ruokkijalle
Armostansa antakoon
Neuvokoon, saattakoon
Suloisesti suojelkoon
Esivallan varjelkoon
Rauhan aina antakoon
Viimein iloon kantakoon

Ruokailu päättyi äidin 
laulamaan Enkeli taivaan 
-lauluun. Lasten piinallinen 
odotus jatkui, sillä pöytä piti 
korjata ja tiskit tiskata ennen 
pukin tuloa.

Huumorintajuinen isäni 
antoi pukille erilaisia nimiä, 
kuten ”Soikkalan Taavetti” 
ja ”Virnasen Vihtori”. Muis-
tan, että ”Soikkalan Taave-
tilla” oli mukanaan pukin 
muori, joka oli pukeutunut 
kanaksi. Jossain vaiheessa 
meille selvisi, ettei keltaisiin 
puettu kanamuori ollutkaan 
pukin vaimo, vaan naapu-
rin Akra-täti. Liekö ollut sit-
ten ”Virnasen Vihtori”, joka 
kuljetti lahjoja rumpuko-
passa. Mukana olleet tontut 
hyppäsivät lopuksi koppaan 

kurkkimaan, ettei vaan lah-
joja jäänyt kopan pohjalle 
piiloon. Vierailun lopuksi 
pukille laulaa lurautettiin.

Kanamuori
Lahjoja ei ollut kovin pal-
joa ja paketit olivat peh-
meitä, yhtä lukuun ottamat-
ta. Karamellia tai suklaata 
emme saaneet, mutta joka 
joulu saimme kovassa pa-
ketissa maistuvan nisuäi-
jän. Sen söin aina taiten 
pään jäädessä viimeiseksi. 
Pehmeät paketit sisälsivät 
enimmäkseen käytännöl-
listä ja lämmintä vaatetta. 
Jälkeenpäin minulle selvisi, 
että lähes kaikkien paket-
tien sisustat olivat Martta-
tädin kutomia. Rakkaim-
piin lapsuuden lahjoihini 
kuuluvat äidin virkkaama 
kellohame ja siihen sopi-
va liivi ja kaunis kaulako-
ru. Muistan myös, kun äiti 
sai ison paketin ja jännitty-
neenä odotimme mitä siel-
tä löytyy. Kääreestä kuoriu-
tui teräksinen kattila täynnä 
appelsiineja, joilla me kaik-
ki herkuttelimme. 

Isä tarvitsi työssään he-
vosta ja siksi kotipihassam-
me oli hevostalli. Jouluun 
kuului myös Virna-hevosen 
ruokkiminen. Joulunaika 
päättyi Tapaninpäivän iloi-
seen rekiajeluun. Lapsuute-
ni jouluista on jäänyt mie-
leeni paukkuvat pakkaset 
ja puhtaan valkoiset lumi-
nietokset sekä lämmin jou-
lumieli.

Äiti

Puukarkkeja ja 
pehmeitä paketteja

Kahden sukupolven Kahden sukupolven 
joulumuistojajoulumuistoja

Lapsi istuu silmät pyöreä-
nä tavallista runsaamman 
lahjakasan keskellä joulu-
aattona ja toteaa vanhem-
milleen:

- On se hyvä, että on jou-
lupukki. Jos oltaisiin itse 
jouduttu ostamaan nämä 
kaikki, niin olisi tullut kyl-
lä kamalan kalliiksi.

Perheessä vieraillut joulu-
pukki oli pukeutunut pu-
naiseen myssyyn, turkkiin 
ja pahviseen pukin naa-
mariin. Lapset lauloivat ja 
lahjat jaettiin. Kun pukki 
oli mennyt, lapsi tokaisi:

- Ei kyllä tainnut olla mi-
kään oikea joulupukki, kun 
sillä oli ihmisen  niska.

Jouluna lapsettaa



7

Bestseller 19/2012

• Kasoille puidut kuusikoiden hakkuutähteet
• Nuoren metsän hoitokohteet ja ensiharvennukset
• Pelto- ja tienreunapuustot

Kysy lisää ja pyydä tarjous kohteestasi!

Sataenergia Oy
Päivöläntie 1, 28400 Ulvila
Puhelin 0400 919 041 

HYVÄTHYVÄT
METSÄNOMISTAJATMETSÄNOMISTAJAT

www.sataenergia.fiwww.sataenergia.fi

Ostamme ja hankimme energiapuuta 
erilaisilta kohteilta:

Järjestämme pieniin ja 
suuriin juhliin ruokapalvelua 
Räätälöimme yksilöllisen ruokapöydän 

• häihin
• syntymäpäiville
• lakkiaisiin
• ristiäisiin
• pikkujouluihin ym.

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

www.eijairmeli.com

VARAA
VARAA

JOULURUUAT
JOULURUUAT

AJOISSA!
AJOISSA!

PUKIN KONTTIIN

RANNEKELLOT NAISILLE JA MIEHILLE

- Leijona,  Citizen,  Seiko,  Candino

KORUT

DIPLOMIKELLOSEPPÄ

ISOLINNANKATU 7 PORI PUH. 050 575 7468

Kelloja - Koruja - Terässormuksia - Lahjatavaraa

- Makeanveden helmiä - Kaula- ja ranneketjuja

Hoitoa - Kuntoa - Hyvää oloa!
 

Joululahjaksi aito KIPUKOUKKU!
Lahjakortit:

* fysioterapiaan * hierontaan * kuntosalille

* Personal Trainer -ohjaukseen

(02) 674 2696
Avoinna ark. 8-19 (tai sop. mukaan)
Ajanvar. ark. 9-10 ti ja to myös 16-17

Pirkankatu 3, 29200 Harjavalta

(02) 674 2696
Avoinna joka päivä 6-22 

Vuodesta 1997 alkaen, van-
halla lääkäritalolla, silloin 
alkoi toiminta, aikaa on 
kulunut 15 vuotta. ”Inkka-
ritalon” kautta Viikkalan 
koululle, jossa noin 10  har-
rastaja kädentaitajaa har-
rastaa  viikoittain, itsensä 
huviksi ja myös tuttaville 
vietäväksi. Porukka on py-
synyt vuosien aikana mel-
kein samana, pientä vaihtu-
vuutta on tapahtunut. 

Vuosien kuluessa myös 
ammattitaiteilijat ovat käy-

neen ohjaamassa, on ollut 
Mäkelän Marko, Veistisen 
Harri, ja Anttilan Seppo, 
joilta on saanut opetusta har-
rastukseen. Porukalla ei ole 
Puheenjohtajaa ollut, mutta 
Kettusen Anita  ovenavaaja-
vetäjä, niin kuin hän  titulee-
rasi hommansa, myös hän 
hoitaa tiliasiat ryhmälle.

Myyjäiset ja Taidenäyttely 
oli Nakkilan Työväentalolla 
25.11, mistä myös kuvamme 
on. Naisten mielestä Viikka-
lan koulu on heille oikein 

sopiva paikka, mutta kun 
paikka on yhteiskäytössä, 
niin se hankaloittaa harras-
tamista. Ryhmä tekee mat-
koja Taidenäyttelyihin vuo-
sittain. He haluavat myös 
lisää harrastajia ryhmäänsä, 
eli kaikki asiasta kiinnos-
tuneet Loppiaisen jälkeen 
tutustumaan, eli paikka on 
Viikkalan vanha koulu, ja 
joka Torstai  aamupäivisin 
kello 9,30 alkaen,  paikalle.

J Virtanen

Nakkilan Harrastavat 
Työttömät ja Työttömyys-
eläkeläiset

Anita Kettunen katselemassa omia töitään. Näyttely ja myyjäiset Nakkilan Työväentalolla.
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Timon Kulta
www.timonkulta.fi

Yrjönkatu 11, PORI
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Alina on maineensa veroinen...

Jokaiselle löytyy kengät.

Ihan totta! TULE ALINAAN.
Kenkäkauppa Alina

Alinenkatu 36
Uusikaupunki
(02) 844 3553

www.alina.fi

Avoinna ma-pe klo 9-17.30 (17.-21.12. klo 9-19) ja la klo 9-15
Ajalla 9.-23.12. olemme avoinna myös sunnuntaisin klo 12-15

PS. Järjestämme ryhmille iltatilaisuuksia. Soita (02) 844 3553 ja sovi aika!

Joulupukin pussiin
Hemmottelulahjakortit läheisillesi. 

Esim. Hot Stone kuumakivihieronta 62€

Intialainen päänhieronta 32€

Suklaaparafiinihoito käsille tai jaloille 27€

Kymppikortti Infrapunasaunaan 100€
 

Jouluksi lahjakortin ostaneet

osallistuvat itse arvontaan. Palkintona

Intialainen päänhieronta lahjakortti
Arvonta 27.12.

 
Liike auki joulukuussa

3.-18.12. välillä ma-ke 9-18

Hyvää Joulun alusaikaa.

Liikekeskus, Harjavalta
0400 976 478 - (02) 674 1507
Avoinna ma-pe 9-17, la sopimuksen mukaan

Hannele

www.sininenunelma.fi 

Hoitolapalvelu Merja Pohjonen Hoitolapalvelu Merja Pohjonen 
lopettaa toimintansa 30.12.2012!

Merja kiittää asiakkaitaan vuosien 
varrelta ja toivottaa kaikillevarrelta ja toivottaa kaikille

Rauhallista Joulun Aikaa!Rauhallista Joulun Aikaa!

Jalkojenhoidon ammatti-
tutkinnon suorittanut lähihoitaja

Puh. 0400 830 154
Wanha Pankki, Kauppatie 2, Nakkila

Tarkistathan 
lahjakorttisi 
viimeisen 
käyttöpäivän!

012!012!

osien osien 

n
i 

än!

Vielä ehditVielä ehdit
leikkauttaa ja värjäyttääleikkauttaa ja värjäyttää
hiuksesi joulujuhlakuntoohiuksesi joulujuhlakuntoon!n!

Tuotetarjouksia!Tuotetarjouksia!
Kampaukset
Kampaukset

arkeen ja juhlaan

arkeen ja juhlaan
Kartanon Hiushuone
Härmäntie 2, 28430 Pori 
Puh. 044 218 0048
Hanna ja Tiia

www.kartanonhh.comwww.kartanonhh.com

Muista Jouluna
Muista Jouluna

lahjakortilla!lahjakortilla!

Täyden palvelun

vesipesula

 matot
 liinavaatteet
 työasut ym...

Ojantie 11B

Puh. 6351 222

Ark. 8-17.30, la 9-13             www.pesupori.fi 

Muista kuljetus-
palvelumme!

Puhelin

6351 222

Biker’s House Oy  Ruskilankatu 23
29250 Nakkila  0400532520

myynti@bikershouse.fi   www.bikershouse.fi 

Hard Cake Café

fi

é
HULVATTOMAT JOULUMYYJÄISET

Tarjolla maistuvia leivonnaisia, kakkuja, laatikoita ja
lisukkeita erityisruokavalioita unohtamatta! Tai jätä tilauksesi!

PIKKUJOULUINEN NOUTOPÖYTÄ  9,50€
Riisipuuro, rusinasoppa ja kahvi  5,00€

Glögitarjoilu!

Tervetuloa
LA 15.12. klo 9:00-16:00

Tunteikkaita
Joulun tuoksuja itselle ja lahjaksi
hyasintit, amaryllis, jouluruusut sekä klassinen joulutähti

Kaunista talvenvalkoista, hopeanhohtoista 
joulun koristeissa; kynttilöissä, lyhdyissä, kransseissa

Ihanat joulun kukat ja ideat juhlapöydän kattauksiin;
asetelmat lasimaljassa ruusuista, tulppaaneista, neilikoista jne.

Paljon kivoja sisustusideoita! Iloisesti tervetuloa tutustumaan!

Kukka ja Lahja Helli & Viku
Kauppatie 5, 29250 Nakkila, (02) p 537 2696
Avoinna ma-ti-pe 9-18, la 9-15, su 10-15, jouluviikolla pidennetyt aukioloajat! 
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HAVUPUU-
UUTEJUOMA

Huutokauppa 9.12 klo 13.00
Palava Sydän, Tavaratie 6 Pori

Tervetuloa Annen päivän kahville!
Uudistamme myymälää ja myymme

paljon erilaista tavaraa pois!
0400 59 73 40, ma-pe 11-18 la 10-14, su 12-16

Jartin Jurinat

Liikenneturma Ruotsissa: 
Alaston takamus tyrmäsi 
pyöräilijän katuun
”Tää o Ruottalaiste juttu, niin 
ko valettu” 

VR laskuttaa asiakkaitaan 
kävelystä
”Jos junat ei liiku, ni laitetaa 
matkustaja kävele!”  

Sukupuuttoon kuollut hirvi 
kuvattiin Liedossa
”Tais oll viimene yksilö, ko 
kuvatti”  

Venäläisseura antoi monoa 
päävalmentajalleen  
”Oliki hokkei porukk, olis pi-
täny antaa luistint treenaril”

Seppälä kauhoi fi naaliin  
”Olis vaa iso kauha, niin voit-
tas varma”

Mustarastaat riepottelivat 
Karhuja Keravalla
”Linnukki riepottele isoi kar-
hui eteläss”

Israelin ystävät käyvät vä-
hiin

”Sääliks käy niit, ko ei oo ys-
tävi”

Vain yksi köyhä Savossa
”Oliko laskuvirhe, kyll taiat 
oll enempi”

Seksiskandaali ravistelee 
Norjan hallitusta
”Sama juttu ko ruottalaisill 
kuninkaalisill”

Pörssikin jäi hankeen jumiin
”Oliko oike rahapörs, vai tosi 
pörss”

Nordea: Nokia julkistanee 
tabletin jo lähikuukausina
”Pankkiki tietä, kosk nokia 
lääkkeit julista”

Juho Hänninen huippuka-
lustolla rallin MM-sarjaan
”Onks Juhol oikei sohvakalust 
mukan?”

Talvivaara muistuttaa helve-
tin logiikkaa
”Kyll siell o menny logistiikat 
iha sekasi”

ALAKERRAN TARJOUS HUONE DVD:t 

2€ /kpl tai 6kpl =10€

UUSIA DVD:tä alk. 3€ ja BLU-RAY:tä alk. 5€
UUSI ERÄ AGORA KORISTEITA ja FIGUREITA
esim.PAC-MAN ja SPACE INVADERS STRESSIPALLOT
-FUTURAMA & SIMPSONS MINIFIGURIT
-LAHJAKASSISSA, Lohikäärme, Pääkallo tai Enkeli

MEILTÄ MYÖS LAHJAKORTTEJA

JOULUKUUSSA JAAMME KAUPAN PÄÄLLEPÄÄLLE
yli 15€:n OSTOSTA UUSI DVD tai BLU-RAY
KYSY KASSALTA! Rajoitettu erä.

YLI 12 000 ERILAISTA ELOKUVAA

PORINPORIN VIDEODIVARI
Liisankatu 10, Av. ark.10-18, la 10-15
OSTAA - VAIHTAA - MYYOSTAA - VAIHTAA - MYY
KATSO MYÖS MUUT TARJOUKSEMME WWW.TARJOUSNET.FIKATSO MYÖS MUUT TARJOUKSEMME WWW.TARJOUSNET.FI

TÄLLÄ KUPONGILLA
KAIKKI TUOTTEET
kassan loppu-
summasta -20%

+ Pelejä, Keräily fi gureita, Agora koristeita

55

3,95€3,95€

Kokemäen liikekeskus, puh. 050 559 9759
TUTUSTU NETTIKAUPPAAN
www.lahjapuotimimmiina.fi 

Joulun lahjat!Joulun lahjat!

Avoinna myös sunnuntait 9.12., 16.12. ja 23.12.  klo 12-16
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XBOX 360 UUDET JA 
KÄYTETYT PELIT alk. 3,90€

LIIKKEESSÄMME SATOJA 
ERILAISIA PLAYSTATION 3 
PELEJÄ alk. 3,90€

PELAAJAN PELIKAUPPA

PORIN PELIPISTE
KÄVELYKADULLA KAUPPATORIN LAIDALLA

Yrjönkatu 10, Pori - (02) 633 9409 - ARK 11-17, LA 10-14

PS 2 PELIT UUDET 
JA KÄYTETYT alk. 3,90€

LIIKKEESSÄMME 
YLI 1000 PELIN VALIKOIMA

ALKUPERÄINEN 
PS2 OHJAIN 29,90€

MYYMME JA VAIHDAMME SKYLANDERS HAHMOJA 
KÄYTETYT alk. 3,00€, UUDET alk. 12,90€

vitriini@askarteluliike.fi 

Torin laidalla
Yrjönkatu 10C, Pori
Puh. (02) 641 1122 

Sinulle harrastaja, tule ja tutustu:
• korttipohjat  ja kartongi
• askartelu- ja tekstiilimaalit
• taidetarvikkeet, öljy- akryyli- 

ja akvarellimaalit
• kalligrafi a-tarvikkeet
• helmet  ja korutarvikkeet
• skräppipaperit
• nukkekodit  ja -kalusteet 

sekä  miniatyyrit

Joulu on tulossa!
Anna harrastus lahjaksi!

 

Pébéon uutuudet:

Fantasy jewllery
-korupohjat 
 
Fantasy Prisme
maalit korupohjiin!

MA-KE 10-17, TO 10-20, PE 10-17, LA 10-14

Monitor Audio Platinum 300

7500 €/pari

Monitor Audio BX2

350 €/pari

Monitor Audio RX6

1195 €/pari

Monitor Audio RX8

1550 €/pari

Tervetuloa kuuntelemaan paljon testi-
menestystä saaneita Monitor Audion kaiuttimia!

Monitor Audio GX100

1650 €/pari

Monitor Audio GX200

3150 €/pari

Monitor Audio GX300

3950 €/pari

Varaa aika koekuunteluun.
www.hifi verkko.fi  
Sievarinkatu 14 Harjavalta

Puh. 040 7542667/Kimmo Eskola, info@hifi verkko.fi 
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Kauppatie 2, Nakkila, Wanha-Pankki
Puh. (02) 537 4004

Meikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja Alusasupuoti

Aukioloajat:Aukioloajat:Aukioloajat:
Maanantaina Virpillä on vapaapäivä!

Ti-pe 10-17, La 9-13

100100  €:€:nn LAHJAKORTTI LAHJAKORTTI
MAKSAA VAIN 80MAKSAA VAIN 80  €!€!

joulukuun  eoulukuun  extratarjoustratarjous

 • paituleita  paituleita  15,9515,95
 • kotimaisia  kotimaisia  15,9515,95

  pitkiksiä  pitkiksiä        (norm. 19,95(norm. 19,95)

 • paituleita  15,95
 • kotimaisia  15,95

  pitkiksiä    (norm. 19,95)

TervetuloaTervetuloa
JouluisilleJouluisille
Ostoksille!Ostoksille!

ToivottaaToivottaa
VirpiVirpi

Tervetuloa
Jouluisille
Ostoksille!

Toivottaa
Virpi

Meiltä kauneimmat joulukukat, istutukset, asetelmat ja kimput.

Muista Jouluna lahjakortilla!
Hoitava lahja, paras lahja
• Kasvo-, käsi- ja jalkahoidot
• Kestolakkaukset
• Solarium

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Vuotta 2013!

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

Anna Puu on julkaissut 
kolmannen albuminsa An-
taudun ja on päässyt jo 
melko hyvin irti Idols-lei-
mastaan. Uusi levy jatkaa 
vanhalla hyväksi havaitul-
la linjalla ja suurin muutos 
entiseen taitaa olla Annan 
hiusten väri joka on muut-
tunut punaiseksi. Yleisil-
meeltään Antaudun on rau-
hallinen ja tunnelmallinen 
folk mausteinen levy, joka 
sopii kynttilän valoon ja 
punaviinin seuraan lumisi-
na talvi-iltoina. Tunnelma 
on aavistuksen melankoli-
nen joka sopii Annan hie-
man savuiseen ja sieluk-
kaaseen ääneen.

Paljon radiosoittoa saa-
nut Kolme pientä sanaa 
jää salakavalasti päähän 
soimaan ja osoittautuu yl-

lättävän kestäväksi hitiksi. 
Anna tuo pientä valoa tuo-
hon kuihtuvaan rakkauteen 
50-luvun talossa, toivoo 
niitä kolmea pientä sanaa 
ja että menisivät yhtä aikaa 
nukkumaan. Albumin avaa-
vat kauniit Antaudun ja Pi-
meys peittää maan toimivat 
mainiosti ja kuuntelijan olo 
on autuas jo kolmen biisin 
jälkeen. Linja ei jatku aivan 
yhtä kuulaana loppuun asti.  
Rento Illanpilaaja tuo mie-
leen brittiläisen Supergrass 
yhtyeen hitin takavuosilta 
ja tuo vastapainoa alaku-
lolle, mutta ei edusta aivan 
parasta sävelkynää. Tästä 
jatketaan Phil Spector tyy-
lisellä paisuttelulla, joka 
kuulostaa kyllä komealta, 
mutta biisit hukkuvat jon-
nekin taustalle. 

Levyn riemastuttavin hetki 
on levoton  menopala Nuori 
Loiri, joka ei sovi kovin hy-
vin yhteen muiden biisien 
kanssa, mutta saa hymyn 
kuitenkin huulille. Loppuun 
vielä kaunis folk biisi Hyvä 
hetki ja lähes gospelilta kuu-
lostava Kuka sut muka huo-
lisi? ja jälkimaku on varsin 
hyvä. Tekee mieli palata al-
kuun uudestaan.  

Antaudun levy on Anna 
Puun kuuloinen muttei kui-
tenkaan täysin oma. Taustal-
la on jälleen runsas joukko 
kotimaisen musiikin am-
mattilaisia; Lasse Kurki, 
Egotripin Knipi, Jukka Im-

monen, Samae Koskinen, 
Heimo Hatakka ja Ma-
riska. Tämä takaa toki laa-
dukkaan biisimateriaalin 
ja tyylikkään lopputulok-
sen, mutta jättää artistin 
itsensä hieman ulkopuo-
lelle. Tässä mennään hie-
man liian varovaisesti ja 
laskelmoidun tuntuisesti, 
varsinkin sanoituspuolella 
on tylsiä hetkiä. Se viimei-
nen sydämet särkevä tun-
ne jää johonkin puolivä-
liin. Romanttiset talvi-illat 
on kuitenkin pelastettu.

3,5/5 pistettä
Jani Virtanen

ANNA PUU – ANTAUDUN
(Sony music)

1. Antaudun
2. Pimeys peittää maan
3. Kolme pientä sanaa
4. Illanpilaaja
5. Löydän sinut uudestaan
6. Säännöt rakkaudelle
7. Nuori Loiri
8. Hyvä hetki
9. Suukko
10. Kuka sut muka huolisi?

Irti Idols-leimasta

Jämin Joulukylä antaa jo yh-
deksännen kerran apuansa 
jouluvalmisteluihin. 

Runsas viikko ennen jou-
lua, lauantaina ja sunnun-
taina 15.-16. joulukuuta eri-
laisten käsitöiden tekijät ja 
jouluherkkujen valmistajat 
tuovat joululahjat, -ruuat ja 
-leivonnaiset Jämijärvelle 
Jämi Areenan joulutorille. 
Yli sata jouluista kauppiasta 
myy torilla tuotteitaan.

Joulutoripäällikkö Jar-
mo Lehtilän mukaan Jämin 
Joulukylän maine kiirii asi-
akkaiden ja myyjien parissa 
eteenpäin. Tänäkin vuonna 
Jämille odotetaan kahtena 
päivänä useita tuhansia kä-
vijöitä. Uusia kauppiaitakin 
on parikymmentä. Marras-
kuun lopulla vapaita myyn-
tipaikkoja löytyykin enää 
ulkoa.

Areenan joulutorin iloi-
sessa tunnelmassa pöydät 
notkuvat perinteisiä ja vähän 
uudempia herkkuja, upeita 
käsitöitä, luomuelintarvik-
keita sekä erilaisia hyvin-
vointitarvikkeita. Ulkoko-
juissa myydään makkaraa, 
herkkukaloja sekä makoisia 
joululaatikoita. Myynnissä 
on myös joulukuusia.

Jämin Joulukylässä kä-
vijät viihtyvät mukavassa 
joulun odotuksen tunnel-
massa. Joulupukki ennättää 
kiireiltään Jämille lapsia ta-

paamaan, samoin joulumuo-
ri tonttuineen leikittämään 
pikkuväkeä kuusen ympä-
rillä. Kodalla nuotion äärel-
lä herkutellaan riisipuuroa ja 
rusinasoppaa. Porot kilisyt-
tävät kellojaan.

Joululaulut kajahtavat. 
Kynttiläkulkue johdattaa 
ulos seimelle viettämään 
hartaan hetken. Jäminrintee-
seen syttyy kynttilätähti pois 
nukkuneiden lasten muistol-
le. Jämin Joulukyläyhdistys 
käyttääkin Joulukylän tuo-
ton niiden perheiden vertais-
tukeen, josta nuori perheen-
jäsen on poissa.

Jämin Joulukylässä kuu-
si jämijärveläistä nuor-
ta tuo sota-ajan tunnelmaa 
pienoisnäytelmässä ”Va-
pauden selkäranka”. Jämi-
järvi-Seuran tuottama ja 
käsikirjoittaja Leena Salo-
niemi ohjaama näytelmän 
taustalta löytyy historian 
surullisia muistoja – ja sil-
ti runsaasti myös naurua ja 
iloista joulumieltä. Pienois-
näytelmän ilmaiset esityk-
set ovat molempina päivinä 
kello 11, 12.30 ja 15.

Jämin Joulukylä Jämijärvellä 
la 15.12.2012 kello 10-16 ja 
su 16.12.2012 kello 11-16.
Lisätietoja: Toripäällikkö Jar-
mo Lehtilä 044 595 3636

Suosittu 
Jämin Joulukylä 
jo 9. kerran
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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 
p. 0400 598 950 ja 0400 965 377

- 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

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

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

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

RAKENTAJAT JA REMONTOIJAT:
TÄLTÄ PALSTALTA LÖYTYY APU
PIENIIN JA SUURIIN TÖIHIN!
Rakentajan palstan kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 1palsta x20 mm: 25€. 
2 palstaa x30 mm: 60€. Hintoihin lisät. alv 23%. 

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 

Sinun
paikkasi? 
Vain 25€/kk

Remontti Jasa
Kaikki kodin remontit
Pentinkuja 2
28400 Ulvila
0400 807 332
www.remonttijasa.fi

vesieristys-
sertifikaatti

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

rami.salo@netti.fi 

Porin parveke- 
ja terassilasitus

Asennuspalvelu Jukka Halme
p. 0400 324 857

Matkamme Suomesta al-
koi noin 1½ tunnin lennolla 
Varsovaan, mistä jatkoimme 
vuokra-autolla alle 200 km 
Bialystokkiin. Lennolla ja 
Varsovan kentällä tapasim-
me Nakkilassa ja Harjaval-
lassa vaikuttavan johtaja 
Tommi Matomäen, Ruukki 
Construction Oy:stä, hän oli 
menossa kouluttamaan yri-
tyksen henkilökuntaa Varso-
van lähelle.

Bialystok, se on nuori 
kaupunki maan koillisosas-
sa, Podlasien maakunnassa. 
Ollaan vanhan Puola-Liettu-
an unionin sisämaassa. Bia-
lystok on Branickin perheen 
perustama yksityiskaupun-
ki. Siitä muistuttaa 1700-lu-
vulla rakennettu komea ba-
rokkipalatsi, Podlasie’n 
Versailles, jossa tänään si-
jaitsee lääketieteellinen yli-
opisto.

Bialystok on nykyään 
vahva yliopistokaupunki. on 
sallittava kansallinen ajatte-
lu maassa, jonka historialli-
nen muisti täyttyy sodista, 
valloituksista ja miehittä-
jistä. Puola on toista maa-
ta! Muutama sukupolvi, ja 
ajattelu laajenee. Näin kävi 
meilläkin sotien jälkeen. 

Kaupunkina Bialystok on 
tyypillinen ja historialtaan 
kiinnostava. Se on esperan-
ton kehittäjän Ludwik Za-
menhoffi n kotipaikka. Hän 
oli idealisti, lääkäri ja kieli-
mies.

Bialystokissa vanhaa 
kaupunkia ei ole, kuten kai-
kissa muissa kaupungeis-
sa. Bialystok on 300 000 
asukkaan kaupunki, jolle 
erityisen tyypillistä tuntui 
olleen isot kerrostaloalueet 
ja ostoskeskukset. Suoraan 
sanoen paikka ei ole kau-
punkina lähelläkään kau-
neimpia kaupunkeja Puo-
lassa, mutta plussaa ovat 
lähistöllä olevat Puolan 
suurimmat luonnonsuojelu-
alueet ja lähellä oleva Bia-
lowiesan kansallispuisto, 
siellä elää biisoneita luon-

nonvaraisena noin 440 yk-
silöä.

Lisätietoa zubureista löy-
dät www.bielowieski park 
narodowe.pl, ei kyllä suo-
meksi, mutta katso mitä 
kannattaa poimia.

Kaupunki on idän ja län-
nen välimaastoa, mikä nä-
kyy esimerkiksi ortodok-
sikirkkoina, joita muualla 
vahvan katolilaisessa Puo-
lassa ei näe.

Bialystok, on myös tosi 
mukava lomanviettopaik-
ka! Kaupungista löytyy os-
tospaikkoja ja ravintoloita 
jokaisen makuun. Kaupun-
gilla on hienoja putiikkeja 
kaikkiin tarpeisiin ja mu-
kavan bussimatkan päässä 
myös suuri market Auchan, 
missä kävimme, josta myös 
löytyy erilaisia boutiqueita. 

Ravintolavalikoimassa 
löytyy Sphinx-ketjun ihana 
rafl a, jossa löytyy niin pih-
vit kuin pizzat kaikenlaiseen 
nälkään. Tämän paikan löy-
dät ul. Lipowalta.

Uusin tulokas kaupungin 
ravintoloissa on unkarilai-
seen keittiöön erikoistunut 
"Tokaj", aivan kivenheiton 
päässä Cristal-hotellista. 
Ravintola on aivan uusi ja 
todella siisti ihanine ruoka-
listoineen.

Muutenkin Puolan van-
noutuneille ystäville Bia-
lystok tarjoaa upeita näh-
tävyyksiä ja rentouttavaa 
kaupunkilomaa parhaimmil-
laan!

Tapasin siellä ystävä-
ni Kari Keskitalon, joka on 
elänyt kaupungissa noin 15 
vuotta, hän kuljetti minua 
ympäri kaupunkia, ja ker-
toi paljon asioita Puolasta. 
Kävimme hakemassa hänen 
Veronica tyttären yksityis-
koulusta, missä koululuo-
kissa on maksimillaan 16 
opiskelijaa, myös hänen uu-
dessa rivitalo-asunnossaan 
vierailin. Uusien asuntojen 
hinnat ovat noin 1000€ m2 
betonivalmiina, joka tarkoit-
taa sitä, ettei mitään sisäpin-

toja ole tehty, vaan ne on itse 
kustannettava, ja organisoi-
tava. Liikennekuri on hyvin 
tarkkaa, lapset alle 12 vuot-
ta, eivät saa olla etupenkillä 
ja lasten on oltava istuimella 
takapenkillä. Liikennekola-
reissa, jossa menehtyy ihmi-
nen, joutuu kuljettaja yleen-
sä vankilaan, vaikka ei aina 
olisi syyllinen tapahtumaan. 
Puolassa kuolee ihmisiä lii-
kenneonnettomuuksissa 
vuosittain, eniten Euroopas-
sa.

Vierailin myös Suoma-
laisten yritysten rakenta-
malla voimalaitos työmaal-
la, missä Metso Service ja 
Raumaster Oy muuttavat 
voimalaitoksen poltto-ai-
ne systeemejä ympäristö-
ystävällisempään suuntaan 
päin.

Hintataso on edullista 
Suomeen verrattaessa, kun 
kurssi rahayksikkö zlotiin 
on 4,11, verrattuna 1 Eu-
roon, niin noin 2 km:n taksi-
kyyti maksaa noin 2 €, ruo-
kailu ravintolassa on myös 
edullista. Bensiini on lä-
hellä Suomen hintoja. Kun 
lähdimme Bialystokista ju-
nalla Varsovaan, niin matka 
maksoi noin 10 €, mutta kun 
olimme ostaneetkin 2 luo-
kan matkan, ja olimme tie-
tämättömyyttään 1 luokan 
paikoilla, niin Konduktööri 
pyysi vielä matkan aikana 
noin 7€ lisä-hintaa, matka 
kesti noin 3 tuntia, koska ju-
namme pysähtyi aika usein 
asemilla, ja hiljensi kävely-
vauhtiin aina vartioimatto-
mien tasoristeysten kohdal-
la. Varsovaan saavuttuamme 
taksin kyytiin, ja kohti 10 
km:n päähän lento-asemal-
le, josta Finnairin lennolla 
Suomeen.

Oltiin pelkällä Suomen 
kielellä matkassa, hyvä oli-
si kuitenkin jotain muutakin 
kieltä osata, olisi matkan-
teko voinut olla vähän hel-
pompaa.

J Virtanen

Bialystok, kaupunki 
Itä-Puolassa
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Porin VaihtoKaluste
Satakunnan suurin huonekalumyymälä - yli 7000m 2

            

VIELÄ JOULUKSI!

 (999,-)

Yhteishintaan!

- 2 + 3 istuttavat sohvat
- BONDED NAHKAA
- väri: musta, tausta kn

-50%

HETI MUKAAN!

KYMMENIÄ RUOKAILURYHMIÄ
TEHDASERÄ!!

HETI MUKAAN!!

VYÖHYKEPUSSIJOUSITETTU OLIVIA - JENKKISÄNKY

ISO KOKO KOTIMAINEN!
- sisältää petauspatjan + jalat

 (925,-)

  Heti mukaan!

- kätevä vuodemekanismi
- sisältää tilat vuodevaatteille
- värit: musta, harmaa, ruskea,
  punainen, beige

Supersuosittu RENO - vuodesohva

Lisäerä!

HETI MUKAAN!

SHOKKIHINTAAN!
EVERTON - sohvakalusto

COMO - divaanikulma
- nahkaa
- värit: ruskea ja musta
- TÄMÄ ERÄ!

HETI MUKAAN!
 (995,-)

Superhintaan!

HETI MUKAAN!

)

- Useita eri värejä
- Lisäerä!

KUUTIO-rahi

ERÄ SÄKKITUOLEJA
- Useita eri värejä
- Niin kauan kuin riittää!

Meiltä kattava 
valikoima Tempur

-tyynyjä!! Heti mukaan!
Myös muut TEMPUR -tuotteet meiltä!

UUSI 
LAULUMAA

-LEHTI
JAOSSA!

TEHDASERÄ! 
SATOJA KORISTETYYNYJÄ

/kpl

Vuodesohva MEMO-patjalla
 ja mihin hintaan!!

 (1305,-)

Shokkihintaan!

Leveä MEMO - vuodesohva
- patja muotoutuu painon ja lämmön mukaan
- kauniit värit: beige ja tummanruskea

HETI MUKAAN!

SKY-vuodesohva
- leveä 3-istuttava vuodesohva laadukkaalla kankaalla
- useita värejä
- kätevällä mekanismilla ja JOUSTINPATJALLA!j

 (1890,-)

Shokkihintaan!
HETI MUKAAN!

VARAVUODE PATJALLA

SLEEPY - vuoderahi
- Uusi erä saapunut!
- Runsaasti eri värejä

Runsaasti 
torkkupeittoja
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• 30 vuoden puusepän ammattitaidolla
• ilmainen suunnittelu ja mittaus
• nopea toimitus
• asennus
• myös pintaremontit

Ota yhteyttä ja kerro millaista remonttia tarvitset

KAIKKI KODIN KALUSTEET JA PINTAREMONTIT

Rami Kivimäki, 0400 909 693
Paattilammintie 4, 29600 Noormarkku
rami.kivimaki@kolumbus.fi 

Keittiöt Keittiöt 
ja kodin kaikki kalusteetja kodin kaikki kalusteet

KAIKKI KODIN KALUSTEET JA PINTAREMONTIT

LÄHIRUOKAA JA LUOMUA JO LÄHIRUOKAA JA LUOMUA JO 
19 VUODEN AJAN SUORAMYYNNISTÄ!19 VUODEN AJAN SUORAMYYNNISTÄ!
KAIKKI LEIVONNAISET OVAT KOTITUOT-
TEITA ILMAN LISÄAINEITA, VALIKOIMAS-
SAMME MYÖS LAKTOOSITTOMIA JA 
GLUTEENITTOMIA TUOTTEITA.

KOTIRUOKAA JA LEIVONNAISIA KOTIRUOKAA JA LEIVONNAISIA 
JOULUPÖYTÄÄSI JOULUPÖYTÄÄSI 

PÄIVITTÄIN MYYNNISSÄPÄIVITTÄIN MYYNNISSÄ
  LAATIKOITA, LEIVONNAISIA YM...

TILAAMALLA VARMISTAT JOULUPÖYDÄN HERKUT MM. TILAAMALLA VARMISTAT JOULUPÖYDÄN HERKUT MM. 
  LAATIKOT: LANTTU, MAKSA, PORKKANA, IMELLETTY 

PERUNA, BATAATTI
  ROSOLLI, ITALIANSALAATTI, LIHAPULLAT
  LIHAKASTIKE, TARTARKASTIKE, KASVISGRATIINIT
  HERKKUSILAKAT, SILAKKARULLAT, SINAPPISILAKAT
  PALJON ERILAISIA KUIVAKAKKUJA, PIKKULEIPIÄ, 

PIIRAKOITA
  PASTEIJAT, SUOLAISET PIIRAKAT, KARJALANPIIRAKAT

PALJON TUOTTEISTAMME SAAT MYÖS LAKTOOSITTOMANA PALJON TUOTTEISTAMME SAAT MYÖS LAKTOOSITTOMANA 
JA GLUTEENITTOMANA.JA GLUTEENITTOMANA.

LAHJAVINKKI:LAHJAVINKKI:
  TUOTTEISTAMME KOKOAT MAUKKAAN 

LAHJAKORIN YSTÄVÄLLESI

  KIPINÄTUOTTEEN LAADUKKAAT 
TAKKASETIT, VIINIPULLOTELINEET, 
KYNTTELIKÖT YM.

TERVETULOA OSTOKSILLE! 
PALVELEMME JUURI SINUA!

KESKIKAUPUNGIN SUORAMYYNTI

Avoinna ark. 10-16.30
la suljett u, p. 6330 320
Teljäntori, Anti nkatu 16

,

E! E! 

LuistimetLuistimet
teroitettuna

MailatMailat
Jääkiekko- ja
kaukalopallo

ALK:  ALK:  39,39,--
ALK:  ALK:  20,20,--

Madhus ja Fisher
suksipaketit
Sis. 
sukset,
siteet, 
monot

  KPL     KPL   20,20,--

PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY
- PIRKANKATU 3, HARJAVALTA - PUH. (02) 674 3260 - 

Power Original
lämpösaappaat

College- College- 
takittakit

 Pesut  Kiillotukset
 Vahaukset  Sisäpesut
 Hajunpoistokäsittelyt

Porin Autopesu Oy, Ojantie 8, Pori
0400 926 165, 040 911 2009, (02) 635 0290

KTM-Tuote Oy
NOSTO-OVET, MYÖS ASENNETTUNA!
Erä nosto-ovia edullisesti!
Lievä II-laatu, eri kokoja ja värejä

Puh. 050 434 6340

Parturi-kampaamo Katri Johanna
Porintie 6, Nakkila, p. (02) 537 4363

Katri Tuominen    Pia Suomi    Henna Rantamäki

Palvelemme: 
ma-pe 9-17, la 9-14
Iltaisin sop. mukaan

LAHJAKORTTILAHJAKORTTI esim.

 Parturikampaamo- ja kosmetologipalveluihin

 Ripsipidennykset/Lahjakortit NYT TARJOUSHINTAAN 60€60€

”Kovat””Kovat” paketit paketit
 Laineraudat helppoon

    kiharakampaukseen 45€45€
 Föönit 35€35€
 Wellan Unicef 

   –tuotepaketit 30€30€ (51€)

 Osis-tuotteet -30%-30% 
   + pikkulakka kaupanpäälle

 Osis jättilakka 
    500 ml 12,80€12,80€ (25,60€)

 Goldwell StyleSign 2 tuot. 19€19€

Tervetuloa 
Tervetuloa 

ostoksille!
ostoksille!

Tervetuloa Glögille ja Piparille!Tervetuloa Glögille ja Piparille!
Lauantaina 8.12. klo 9 alkaen!Lauantaina 8.12. klo 9 alkaen!

79,--
OVH 149,-OVH 149,-

erer

Tule katsomaan
malleja myymälään!

Börjesson pipot, 
tumput, käsineet, 

karvalakit, kaulurit, ym. 
TARJOUSHINNOIN

kaka

jouluALE - JOULUale - JouluALE - JOULUalejouluALE - JOULUale - JouluALE - JOULUale
TULE EDULLISILLE JOULUOSTOKSILLE!TULE EDULLISILLE JOULUOSTOKSILLE!

TOROTORO
LUMILINGOTLUMILINGOT

         Alkaen

1290,1290,--NastarenkaatNastarenkaat
polkupyöriinpolkupyöriin
EDULLISESTI!EDULLISESTI!


