
Harjavalta Picknikissä 
yli sata autoa, s. 3

Harrikoita koeajettiin 
Nakkilassa, s. 4

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

TILAUSAJOA LÄHELLE JA KAUAS! TILAUSAJOA LÄHELLE JA KAUAS! 
Aina asiakkaan toiveiden mukaan!Aina asiakkaan toiveiden mukaan!

Ruskamatka viikolla 38Ruskamatka viikolla 38
Enontekiön Hettaan!Enontekiön Hettaan!
Majoitus: Hotelli Jussantupa.

580,-580,-/hlö/vk/hlö/vk
Sis. matkat, 1 retkipäivä,Sis. matkat, 1 retkipäivä,

majoitus puolihoidolla, eväät,majoitus puolihoidolla, eväät,
sauna ja uima-altaan käyttösauna ja uima-altaan käyttö
www.valtaliikenne.comwww.valtaliikenne.com

Juhannusravit 
Kokemäellä, s. 4

Hevosenkenkä 1, Pori, p. 044 505 0580

 Arkisin 8-17, la 9-14

Akku- ja työkaluasioissa palvelee
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OLEMME MUUTTANEET!OLEMME MUUTTANEET!
UUSI OSOITE:UUSI OSOITE:

HEVOSENKENKÄ 1,HEVOSENKENKÄ 1,
HARMAALINNAHARMAALINNA

POISTOERÄPOISTOERÄ
MP-AKKUJAMP-AKKUJA

HUIPPUEDULLISESTI!

KIUKAISTEN TAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544

(02) 864 7554, 050 530 4726

Huollatko autoasi 
säännöllisesti? 

Muistitko myös korihuollon?

Älä anna ruosteen pilata 
autosi kalleinta osaa 
ennenaikaisesti!

Henkilö-, paketti- 
ja asuntoautojen 
ruosteenesto-
käsittelyt.

Valvottua FI-laatua

Peltisepänliike RekolaPeltisepänliike Rekola
  piipunpellitykset piipunpellitykset     piipunhatut piipunhatut 

  ikkunapenkki- ja listatyötikkunapenkki- ja listatyöt

Puh. 040 504 8875Puh. 040 504 8875

Verkkokaupp a: www.ihanaiset.fi 
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Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Autofit Pajamäki
Hansuntie 21, 29250 Nakkila
p. (02) 537 3482
autofit.pajamaki@autofit.fi

Monimerkki- 
korjaamo
kaikille merkeille

AUTOFIT-luotolla  
voit maksaa ostosi  
myös osissa  
- kysy lisää!

Autofit-huollossa saat autollesi huoltokirjan suosittelemat  
määräaikaishuollot edulliseen hintaan! 
Huollot suoritetaan valmistajan merkkikohtaisen huolto-ohjelman mukaisesti  
ja saat huoltokirjaasi merkinnän suoritetuista toimenpiteistä, joten valmistajan 
takuu autollesi säilyy.

Markkinajohtaja Saksassa 2011!

Muista huollattaa
ilmastointilaitteesi
2 vuoden välein!

Uutena palveluna
meiltä nyt myös:

ale!
Kankaanpää: Jämintie 14, puh. 020 759 5887* 

Avoinna ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-15 
Parkano: Humalankatu 3, puh. 020 759 5889* 

Avoinna ma-to 9-18, pe 9-19, la 9-15 

*lanka 6,9 snt/min + 8,21 snt, mobiili 14,9 snt/min + 8,21 snt
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TAPAHTUMIA

Painos: n. 20 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Nakkilan, 
Kiukaisten, Ulvilan, 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
bsmyynti@gmail.com
Aineisto tulee toimittaa viikkoa ennen 
ilmestymispäivää.

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:

Maisan paja
p. 040 503 6149
info@maisanpaja.info

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori

Mediatiedot ja näköislehti:
www.best1.fi

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

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 

€

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistot

Viestintä, mainonta

**********Meillä Meillä PALVELLAAN
Lakiasiaintoimisto

Varatuomari 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 24%. 

 

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

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

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

7.8. 2013
28.8. 2013
11.9. 2013
25.9. 2013
9.10. 2013

Kiukaisissa jakelu seuraa-
vana viikonloppuna!

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

23.10. 2013
6.11. 2013
20.11. 2013
4.12. 2013
18.12.2013

T:mi
Petri Luotola
0400 125 303

Jätekaivojen
tyhjennykset

Jätehuolto

Autohajottamot

Krista L, 2013

- Mitä eroa on Mustilla ja kirjavilla kanoilla?
- Musti on koira

TIPUTELLEN

Harjavalta

Riikka Palonen – 50 vuotta 
poissa kartalta 
19.5.- 29.9.2013 Emil Ceder-
creutzin museo. 

Kadonneet – Löydetyt: Kaisa 
Kurru retrospektiivi
19.5.-29.9.2013 Emil Ceder-
creutzin museo. 

Taikametsän siimeksessä – 
Martta Wendelinin ja Rudolf 
Koivun metsäkuvituksia
19.5.-29.9.2013 Emil Ceder-
creutzin museo. 

Harjavallan Naisvoimistelijoi-
den kesäjumppa
5.6.-28.8.2013 klo 18 Vinnarin 
nurmikko. Keskiviikkoisin. Sa-
teella Vinnarin salilla.

Musiikkia ja Sanaa Harjaval-
lan vanhassa kirkossa. 
3.7.2013 klo 18
31.7.2013 klo 18 
7.8.2013 klo 18

Kokemäki

Neulekahvila Muuntamokah-
vilassa kesämaanantaisin
3.6.-26.8.2013 klo 17 Muunta-
mokahvila. 

Kokemäen Taideseuran kesä-
taidenäyttely 
13.6.-3.7.2013 klo 9 Anttilan 
Tilan Vekaran Vintillä. www.fa-
cebook.com/Anttilantila

Mater - kuolemaa uhmaava äi-
tiys -valokuvanäyttely
20.6.10.7.2013 11 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. 

Ihmiskokemus, Valomon 10. 
valtakunnallinen näyttely
4.7.-4.8.2013 Valomo. 

Kauvatsan mopokarnevaalit
6.7.2013 Yttiläntie. Juontajana 
toimii Turkka Mali. 

Ideateatteri esittää Rakas lurjus 
8.7.2013 Halkeenkiven Kesä-
teatteri. Käsikirj. Mika Waltari 
ohj. Antti Kemppainen.

Ole(n) oikein olemassa - kuva-
taiteen lukiodiplomi
15.7.-9.8.2013 Kokemäen kau-
punginkirjasto. 

Suuri satakuntalainen kunta-
juna: puhetta työstä, palveluis-
ta, kunnista ja elämisen edel-
lytyksistä
17.7.2013 klo 13 Kokemäen 
asemalaitur. SuomiAreenan kes-
kustelutilaisuus.

Riverside Kustom Day
20.7.2013 klo 12 Juustolan piha. 
Riverside Hobos järjestää auto- ja 
moottoripyöränäyttelyn.

Cruising Kokemäki
20.7.2013 klo 18 Tokmannin 
piha. Jenkkiautokokoontuminen.

Kauvatsa päivä
27.7.2013 klo 8 Kauvatsan seu-

ratalo. Kotiseututapahtuma.

Kokemäenjokipäivät
2.-4.08.2013 Kokemäki, Harja-
valta, Huittinen, Sastamala, Hä-
meenkyrö, Kokemäki

Vekaran Kartanon maalais-
markkinat lähiruantuottajille ja 
avoimet puutarhat
4.8.2013 klo 9 Anttilan Tila. Lä-
hiruan myyjille ilmaiset mark-
kinapaikat. www.facebook.com/
Anttilantila

Maanrakennus JM
4.8.2013 klo 11 Risten rata. Jo-
kamiesluokan autokilpailu.

Perheiden iloinen leikki- ja kä-
sityöpäivä
6.8.2013 klo 13 Hannulan navet-
ta ja pihapiiri. Vapaa pääsy.

Nakkila

Yhteislaulutilaisuudet
1.- 9.7.2013 Villilän kartanon 
puutarha, sateella salissa. Maa-
nantaisin klo 18.00 ( ei maanan-
taina 15.7.)

Kesäteatteriesitys KATSASTUS
5.7.-2.8.2013 klo 19:00 Aro-
nuoman kesäteatteri. Käsikirjoi-
tus Jon Skiftesvik ja ohjaus Paul 
Salonen.

 Teatteri Pensaan ”Tarinatuo-
kio” -improvisaatioesitys
22.7.2013 klo 13 Villilän karta-
non puutarha (sateella sisätilois-

RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

HAJOTTAMO
                                    .com
Nakkila, p. (02) 537 3423

Jartin Jurinat
sa). Lapset haastetaan käyttä-
mään omaa mielikuvitustaan. 

Teatteri Pensaan Improvisaati-
otyöpaja noin 7-11 -vuotiaille
22.7.2013 klo 14 Villilän karta-
non puutarha (sateella sisätiloissa). 

Puistosoitto ”Muistojen bule-
vardi”
24.7.2013 klo 17 Villilän kar-
tanon puutarha, sateella salissa. 
Rovaniemeläisen vaskiseitsik-
ko Saaren Soittajien kesäkiertue 
ulottuu jälleen myös Nakkilaan.

Pori

Kummanki kaa ja mukana 
myös Vesa
9.5.-23.11.2013 Rakastajat-
teatteri. 

Ihan kybällä!
14.6.-27.7.2013 Antinkatu 7. 
Porin lastenkulttuurikeskuksen 
kesänäyttely.

Lauluilta Eetunaukiolla
3.7.,10.7.,24.7. ja 7.8.2013 klo 
17.

Afrikan morsian Ahlaisten ke-
säteatteri
3.7.,4.7.,7.7.,9.7.,10.7.,11.7.,
14.7.2013 klo 19 Ahlaisten nuo-
risotilan piha. 

Eino Leinon päivän tapahtuma 
Porin pääkirjastossa
6.7.2013 klo 13 Porin pääkirjas-
ton aikuisten osasto. 

Stand Up Finlandia -kesäkiertue
11.7.2013 klo 19 Kirjurin kesä-
ravintola. 7 koomikon kesäkier-
tue on taas täällä. 

Pori Pride
19.7.2013 klo 9. Pori. Seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöjen 
tapahtuma.

Onko kirjallisuus kesytetty? 
19.7.2013 klo 14 Porin pääkir-
jaston SuomiAreena.

Rännikierros
27.7.2013 klo 19 Eetunaukion 
lava, ränni.

Maiju Lassilan näytelmä ”Lii-
ka viisas”
30.7-3.8.2013 klo 19 Suomalai-
nen Klubi.

Junneliuksen palatsin historiaa
31.7.2013 klo 14 Junneliuksen 
palatsi.

Ulvila

Viivi ja Wagner
5.7.-4.8.2013 Leineperin kesä-
teatteri. Ensi-ilta pe 5.7. klo 19, 
muut esitykset ke ja to klo 19 ja 
su klo 15.

EKOruukki
1.8.2013 klo 15 Leineperin 
ruukki. 

HansaBasaari
3.-4.8.2013 klo 16 Friitala-Talo. 

Perussuomalaisten puo-
luejohto tukkanuottasilla 
eurolinjasta
”Se o hyvä, ko muiss puolu-
eiss ei oo lainka tukkanuotta”

Kimin lähtöruutu parani 
Silverstonessa
”Hyv ko parani, ettei olis 
ollu sairas”

Eläkeikä nousussa luon-
nollista tietä
”Ei tarvi enää hallitust 
laink, ko asiat luonnollisest 
muuttu”

Hän on vuoden Neiti Ke-
säheinä!
” Kuka mahta oll Rouva 
Talviheinä”

Ajon voimat loppuivat
”Olis käyn punttisalill välill”

Tuure Kilpeläinen: Inspi-
raatiota biiseihin uima-
hallien saunoista
”Kui hyvi biisei tulis, jos 
käviss savusauna lauteill”

Laviassa tulvi yli ymmär-
ryksen
”Oltiiks Laviass tulviss 
korkeell”

Mies ajoi ojaan täyteka-
kun takia
”Olis ottanu vaa kääre-
tortu mukaa”

Euran kasvatus- ja opetus-
lautakunta esittää kunnan-
hallitukselle, että Paneli-
an varhaiskasvatuspalvelut 
keskitetään Panelian koulun 
yhteyteen rakennettavaan 
uuteen rakennukseen. Ryh-
mäperhepäiväkoti Viuhula 
jatkaa toimintaansa uuden 
rakennuksen valmistumi-
seen asti. Lautakunta esittää 
myös, että Viuhula siirre-
tään välittömästi Euran kun-
nan myytävien rakennusten 
listalle.

Viimeviikkoisessa lauta-
kunnan kokouksessa Sari 
Uoti esitti Teemu Ansion 
kannattamana, että Kiu-
kaisten puolen esikoulu ja 
päiväkoti sijoitetaan vas-
taisuudessa entiselle Haro-

Uusi päiväkoti-
ehdotus 
Paneliassa

lan koululle, jonne tehdään 
käytön kannalta vaadittavat 
korjaukset.

Päätökseen eriävän mieli-
piteensä jättivät sivistystoi-
menjohtaja Teija Vuohijoki 
sekä hallinto- ja talouspääl-
likkö Jouko Koivunen.

Omassa ehdotuksessaan 
Teija Vuohijoki esitti, että 
ryhmäperhepäiväkoti Viu-
hula olisi muutettu päivä-
kodiksi vuoden 2014 elo-
kuusta alkaen. Lisäksi hän 
ehdotti, että Kiukaisten alu-
een päiväkoti olisi sijoitettu 
Kiukaisten koulun yhtey-
teen, mikäli ratkaisu osoit-
tautuu taloudellisesti mah-
dolliseksi.

Lähde: Ala-Satakunta lehti

Ilmoita jakeluhäiriöstä
NAKKILAN ALUE: Häiriöt keskiviikon ja viikonlopun ilmaisja-
keluissa, puh. 0500 597 259 tai turist.fi @hotmail.com
HARJAVALTA, ULVILA, KIUKAINEN: Häiriöt Bestseller-leh-
den jakelussa, puh. 0500 597 259 tai turist.fi @hotmail.com
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Toriparlamentti kokoontuu
Nakkilan torilla 10-11

Bestsellerin ilmestymispäivinä.
Tule parantamaan maailmaa ja 

juomaan hyvät pullakahvit. 

KALAKAUPPIAS
Ke Nakkilan Torilla 8-11.30

To Kokemäellä Amalian edessä 9-12
Mäkinen Esa, puh. 0500 954 367
TERVETULOA KAUPOILLE!

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

TMI RAKENNUSPALVELU 
WENTJÄRVI

PIKAHUOLTO WENTJÄRVI
Pyykkialhonkatu 7, HARJAVALTA

  KATSASTUSHUOLLOT
  RUOSTEKORJAUKSET
  ÖLJYNVAIHDOT

Palvelemme 
arkisin ja 
viikonloppuisin 
klo 8-20

  Uudisrakennukset
  Saneeraus- ja purkutyöt
  Suunnittelu ja rakennuspiirustukset
  Otsonointipalvelu

040 535 0784

�����������	�	

���������

Eipä Suomen salossa-laulun 
tekijä tiennyt, että ei naa-
raskäki kuku. Koiras käki 
kukkuu ja sitä se on tänä 
suvena tehnyt. Monet ovat 
huomanneet, että käkiä on 
ollut poikkeuksellisen pal-
jon tänä kesänä. Usein on 
kuulostanut siltä, että pari 
- kolme käkeä on kukku-
massa toisiaan suohon, ku-
ten kilpakosijat kansallisee-
poksessamme Kalevalassa. 
Käkeä on erittäin helppo 
matkija ja usein matkinnan 
seurauksena lähestyy hyvin 
haukkamainen harmaa lintu 
ja saattaa alkaa kukunnan. 
Käen kukkuminen päättyy 
usein juhannuksen tienoilla, 
tänä vuonna viimeiset kuk-
kumiset tapahtuivat juhan-
nuksen jälkeisellä viikolla. 
Uskomuksena on, että ju-
hannuksena käki saa kurk-

”Kaukana käkönen korvessa kukkuu, 
sulhonsa suloutta ylistää.”

kuunsa vihneen, jolloin se 
vaikenee ja muuttuu hau-
kaksi. Uskomus johtuu siitä, 
että käki muistuttaa paljon 
pientä haukkaa. On myös 
paljon muita uskomuksia, 
jotka liitetään käkeen. Nuo-
ret naiset ovat laskeneet 
käen kukunnasta naimisiin 
pääsyyn kestäviä vuosia ja 
vanhat ihmiset jäljellä ole-
via elinvuosiaan.

Käki on pesäloinen, eli 
se ei haudo eikä huolehdi 
omista poikasistaan, vaan 
munii toisten lintujen pe-
siin. Useimmiten käki mu-
nii Suomessa leppälinnun 
pesiin. Muita lajeja ovat 
mm västäräkki ja pajulintu. 
On siinä ottovanhemmilla 
tekemistä, kun kasvattaa kä-
enpoikasen kahdessakym-
menessä vuorokaudessa it-
senäiseksi käeksi. 

Käki on pitkäpyrstöinen 
ja hoikka. Yleisimmin käki 
on selkäpuolelta, päästä ja 
rinnasta harmaa. Vatsa on 
valkea ja mustajuovainen. 
Naarailla tavataan melko 
yleisesti punaruskeaa vä-
rimuotoa. Näillä linnuil-
la harmaat alueet ovat voi-
makkaan punaruskeat. Käki 
muistuttaa varsinkin lentä-
essään pientä haukkaa. Len-
totapa on kuitenkin erilai-
nen, siivenlyönti on tasainen 
ja matala, eikä siivenlyönti 
nouse ruumiin vaakatason 
yläpuolelle. Käen pituus on 
35 cm, siipikärkiväli 60 cm 
ja paino n. 120 g. Käen lau-
lu on kaikille tuttu ”kukkuu, 
kukkuu”, mutta laulusar-
jan lopussa kuuluva tuhah-
dus ”käkh” on aiheuttanut 
linnulle sen suomenkieli-
sen nimen. Naaraan ääni on 

kiihkeä pulina, joka muis-
tuttaa pikkukuovia.

Keväällä ensimmäiset 
käet saapuvat yleensä huhti-
toukokuun vaihteessa, pää-
osa vasta kuukautta myö-
hemmin, ja muutto päättyy 
kesäkuun alussa.

Syksyn muuttokausi alkaa 
jo heinäkuun alkupuolella 
ja päättyy elo-syyskuussa. 
Viimeisiä käkiä on maas-
samme tavattu vielä loka-
kuussakin. Käet muuttavat 
meiltä talvehtimaan itäiseen 
Etelä-Afrikkaan. 

Vanhin suomalainen ren-
gastettu käki on ollut 8 
vuotta 10 kuukautta 4 päi-
vää vanha. Euroopan van-
hin on ollut saksalainen 12 
vuoden 11 kuukauden ikäi-
nen yksilö.

HjP

Lauantaina ensimmäistä 
kertaa järjestettyä Harja-
vallan Picknick tapahtumaa 
suosi sää. Tapahtuma-auki-
olle Kokemäenjoen rannalle 

kokoontui yli sata amerik-
kalaista autoa, vanhimmat 
yli 60 vuotta vanhoja. Au-
toja oli saapunut ympäri 
Etelä-Suomea, aina pääkau-

punkiseudulta asti. 
Ritari Ässän pu-

huva Kitt-auto rep-
lica kiinnosti po-
rukoita. Päivää 
juhlistivat tivolilait-
teet, kuten Pomp-
pulinna, Possujuna 
ja Viikinki-laiva, 
niihin oli välillä oi-
kein tungosta, lait-
teet olivatlasten 
käytössä ilmaiseksi. 

Satakuntalaiset li-
vebändit Stab, The 
Jukebox, Korus, ja 

The Tarjas viihdyttivät tun-
nin välein yleisöä, soittaen 
kaikki omaa musiikkia lai-
dasta laitaan, oli mm. Suo-
mi-rockia. Bändit esiintyi-

Harjavalta PickNick
vät ilmaiseksi. 

Päivän juontokeikan hoi-
ti Tero Alamäki Kokemäel-
tä, tuttuun varman tyyliinsä. 
Picknickin merkeissä päi-
vää saapui viettämään sato-
ja ihmisiä.

Yksi päivän toteuttajista 
Jarno Peltonen kertoi Pick-
nicin toteutuvan myös ensi 
vuonna samoihin aikoihin. 
Tapauksesta on tarkoitus 
tehdä jatkuva, vuosittain 
aina uusiutuva, hyvän asian 
merkeissä tapahtuma. Hän 
kiittää myös kaikkia spon-
soreita ja tapahtuman kul-
kua auttaneita hyvästä yh-
teistyöstä.

J Virtanen

Ritari Ässän puhuva Kitt-auto 
replica kiinnosti kaikkia.

Lue näköislehti maksutt a osoitt eessa:

www.best1.fi 

Kauppatie 2, Nakkila, Wanha-Pankki
Ti-pe 10-17, la 9-13, ma on Virpin vapaapäivä 
Puh. (02) 537 4004

Meikki- ja AlusasupuotiMeikki- ja Alusasupuoti
KKKKKK
Ti
P

MMMMM

Kulmien muotoilu ja kestovärjäys
(norm 18€) nyt 1313€€
Ripsien kestovärjäys 
(norm 11€) Nyt 88€€
(tarjous voimassa 28.7. asti)

HEINÄKUUN AleAle-HULINAT
PALJON
rintaliivejä
alehintaan!

55€€ 1515€€

2020€€2525€€ Tervetuloa
Tervetuloa

ostoksilleostoksille

tt  : Virpi: Virpi
aaaaarjorjorjoorjousususussuss voivoivoivvoimmmmm(t(t(t(tt

miettinen.sahkoapu@dnainternet.net 
www.sahkoapuarto.net

• MYYNTI
• ASENNUS
• NOPEA TOIMITUS
p. 0400 598 346 

Kolkkalankatu 2, HARJAVALTA

S A

A

Kysy RESURS BANK -rahoitusta!

• • UUDET SF-, HF- JA EF-MALLITUUDET SF-, HF- JA EF-MALLIT
• • Ilmasta veteen -pumputIlmasta veteen -pumput
• • Siirrettävät kylmälaitteet Siirrettävät kylmälaitteet 

Linda ja ArgoLinda ja Argo
• • Kylmälaitekorjaukset ja huollotKylmälaitekorjaukset ja huollot
• • Sähkötyöt, laitekorjaukset ja tarvikemyyntiSähkötyöt, laitekorjaukset ja tarvikemyynti
• • Kodinkonekorjaukset ja varaosatKodinkonekorjaukset ja varaosat

MITSHUBISHI ILMASTAMITSHUBISHI ILMASTA
VETEEN -PUMPPUVETEEN -PUMPPU
NÄHTÄVISSÄ KÄYTTÖ-NÄHTÄVISSÄ KÄYTTÖ-
KOHTEESSA!KOHTEESSA!

MITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUTMITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUT
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

KESÄRENKAAT
 Uudet Kumhot
 Hyvät käytetyt
 Vanteita alu/teräs

 www.

HAJOTTAMO
.com

RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT

Lomailemme heinäkuussa ja olemme paikalla 5.8. lähtien.
HYVÄÄ KESÄÄ ASIAKKAILLE!

Pikku poikana oli usea-
na Juhannuksena tradi-
tio osallistua Kokemä-
en Juhannusraveihin. 
Olimme kylässä tätini 
perheen luona Peipoh-
jassa ja sieltä oli lyhyt 
matka raviradalle.

Tämän päivän tunnel-
maa lähdettiin Nakkilas-
ta haistelemaan miespo-
rukalla ja päätettiin ajaa 
autolla radan keskialu-
eelle. Biletit ostettuam-
me suuntasimme lähel-

Juhannusravit
le Toto-pistettä, johon 
parkkeerasimme autom-
me.

Ohjelma lehtisen os-
tettuamme, ei muuta 
kuin pelaamaan ja to-
toamaan. Itselläni ei ol-
lut mitään hajua hevo-
sista, mutta porukalta 
sain vihjeitä, jopa hyviä. 
Alussa pelasin kaksaria, 
jolloin pitäisi tietää läh-
dön kaksi parasta ravi-
hevosista. Ja jopas sain 
kiinni heti ensimmäisen 

lähdön, mutta kerroin oli 
niin pieni, ettei voittoa 
jäänyt. Välillä kävimme 
ostamassa sitä kuului-
saa ravikanaa ja makka-
raa. Toton maksujonossa 
nähtiin muutamia tuttuja 
kasvoja. Katsomossa oli 
myös puoluejohtaja Soi-
ni, jonka Juhannuksen 
viettoon on useiden vuo-
sien ajan kuulunut Ko-
kemäen Juhannusravit.

Muutama lähtö jäi vä-
liin, jolloin ei tullut voi-

ton voittoa. Panokset 
olivat muutamia euro-
ja peliä kohti. Kimppa 
tehtiin porukan kanssa 
V5 pelistä, jolloin täy-
tyisi tietää viiden lähdön 
voittajahevoset. Jänni-
tystä piisasi loppuun asti 
ja saimme kiinni sen. 
Nopeasti Toto-luukulle 
selvittämään paljonko 
voittoja tulee. Voitto oli 
sama 14,40 euroa, min-
kä olimme sijoittaneet-
kin peliin. Paljolti tuli 
veikattua lähiseudun he-
vosia ja tuttua kuljetta-
jaa. Myös voittajahevos-
ta pelasin.

Tunnelmaa kotiin 
vietäväksi
Kokemäellä järjestetyt 
perinteiset kaksipäiväi-
set ravit keräsivät pai-
kalle lauantaina 5000 ra-
viharrastajaa. Hallitseva 
ravikuningas Erikasson 
voitti Mika Forssin oh-
jastaman Vislakan. Tam-
ma laukkasi voittotais-
tossa ja hylättiin. Minä 
olin sijoittanut voittaja-
vedossa Vislakalle 10 €, 
mutta mahdollinen voit-
toni haihtui taivaan tuu-
liin. 

Lauantain toinen pää-
kilpailu Kivikylän maili 

oli Hannu-Pekka Kor-
ven ohjastaman Brsco 
Rodeon näytöstä. yh-
deksänvuotias ori avasi 
kierroksen 11-vauhtia ja 
13-aikaisessa lopetuk-
sessa kanssakilpailijat 
pysyivät selvän hajura-
on päässä. Sunnuntai-
päivän kovin lämmin-
veriryhmä oli Seppo 
Markkulan ohjastaman 
Saichanian näytöstä. Ul-
vilalaisen Sanna Nygår-
din valmentama kuu-
sivuotias tamma otti 
lähdön komennon ta-
kasuoran alussa, minkä 
jälkeen voiton suhteen 
ei ollut epäselvyyttä.

Ravien ylivoimaisin 
esitys nähtiin troikka-
lähdössä, minkä voitti 
Rami Kankaan ohjas-
tama Hamilton Onassis 
uudella huikealla ennä-
tysajalla 1.14,8a/1600 
m. Entinen ennätys pa-
rani peräti 2,3 sekunnil-
la.

Päivän anti oli rahal-
lisesti aika laiha, totoon 
meni 65 euroa, muihin 
palveluihin ja bilettiin 
loput satasesta, mutta 
mitä parhain tunnelma 
oli voittona kotiin vietä-
väksi.

J Virtanen

Kuvassa Brsco Rodeo, Kivikylän mailin voittajina.

Bestseller-kesälehdessä olleen ristikon oikea ratkaisu
30 €:n lahjakortin kesäristikon  oikeasta ratkaisusta
voitti Matti Kaukiainen Porista. Onnittelemme voittajaa!

Harrikka-koeajo 
Biker’s Housessa

Biker’s Housessa Nak-
kilassa oli lauantaina 
29.6. Harley Davidson 
koeajotilaisuus uusilla 
moottoripyörillä. HD 

Yleensä heidän myyn-
tialuettaan on Lounais-
Suomi.

Bikers Housen Juha 
Valkosalo oli tyytyväi-
nen päivän antiin. Muu-
tamia asiakkaita on käy-
nyt sovittamassa uusia 
Mp-varusteita ja Kah-
vilassa on ollut vipinää. 
Mp-shop on avoinna 
aina kun kahvilakin, jo-
ten ostokset pyörään tai 

itseä varten voi tehdä 
nyt myös illalla. Tämä 
onkin yksi Biker’s Hou-
se Oy:n ideoista palvel-
la asiakkaita paremmin. 
Valkosalo kertoi myös 
huhtikuussa avatusta 
Mp-huollosta, joka on 
hyvin vastaanotettu ja 
huoltotoimintaa jatke-
taan päivittäin.

J Virtanen

maahantuoja Loimaalta 
V-Twin City Oy oli tuo-
nut moottoripyöriä koe-
ajettaviksi ja esittelyyn. 
Firman edustaja Kalle 

Uusitalo kertoi heidän 
ulkoistavan toiminnan 
muutamia kertoja vuo-
dessa ja lähtevän kylille 
lähemmäksi asiakasta. 

www.best1.fi

Vakoilua yli valtiorajojen

Asia, on ollut tiedossa vuosikausia, mut-
ta kukaan ei ole paljastanut, kuinka laajaa 
ja röyhkeää Yhdysvaltain toiminta on ollut, 
nyt jopa Euroopan liittolaismaat ovat olleet 
verkkohyökkäyksen kohteena.

Yhdysvaltain hallitus urkkii miljoonia 
tekstiviestejä verkkohyökkäyksissään kiina-
laisia mobiilioperaattoreita vastaan, kertoo 
tietovuotaja Edward Snowden.

Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvi-
rasto NSA on murtautunut kiinalaisten ope-
raattoreiden tietoihin saadakseen miljoonien 
tekstiviestien tietoja. Snowdenin mukaan 
hänellä on dokumentteja, jotka todista-
vat toiminnan. Snowdenin mukaan Yhdys-
valloilla on ollut tiedustelutoimintaa Hong 
Kongissa ja manner-Kiinassa. 

Entinen NSA:n alihankkijan työntekijä 
paljasti NSA:n Prism-vakoiluohjelman ja 
pakoili Hong Kongissa vuotonsa jälkeen. 
Nyt hän on tiettävästi Moskovassa ja mat-
kalla Kuuban kautta Eguadoriin. Yhdysval-
lat on vaatinut Venäjää luovuttamaan Snow-
denin ja paheksunut sitä, että Kiina päästi 
miehen lähtemään maasta. Viimeisen tiedon 
mukaan hän on hakenut turvapaikkaa Venä-
jältä, mutta Putin on laittanut reunaehdon 
saamiselle, ettei saa tehdä lisää paljastuksia 
Yhdysvalloista, mielestäni sananvapautta 
pitäisi kunnioittaa.

Mielestäni miestä pitäisi palkita, koska on 
paljastanut hyvin tärkeän asian ja toiminut 
oikein. Yhdysvallat on toiminut muita maita 
kohtaan väärin.

Eikä tämä ole vielä kuin alku asialle. Kuin-
kahan paljon Suomalaisten tekstiviestejä ja 
sähköposteja luuratan ja missä maassa?

Kesän marjat

Alkukesän helteet kypsyttivät kotimaisen 
mansikkasadon viikon etuajassa.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton mu-
kaan mansikan yhtäaikainen kukkiminen on 
johtanut myös siihen, että ajalliset erot eri 
puolilla maata ovat tavanomaista pienem-
mät. Satakunnassa avomailta saatiin ensim-
mäiset makeat mansikat viikkoa ennen Ju-
hannusta, ja nyt heinäkuun alussa poiminta 
on täydessä vauhdissa. Mansikat ovat hy-
vänlaatuisia, sateet eivät ole heikentäneet 
marjojen laatua.

Kesän ensimmäiset mustikat ovat lähiviik-
koina kypsiä poimittaviksi metsistä. Läm-
min alkukesä on suosinut marjojen kasvua 
ja ollaan etuajassa keskiarvokesään nähden.

J Virtanen
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Sinun
paikkasi?
Vain 25€/kk

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

Raken ajan palsta

PUHALLUSVILLAN 
MYYNTIÄ- JA
ASENNUSTYÖTÄ 
Kaikkea rakennusurakoin-
tia, myös tuntityönä!
T:MI JURI HEIN, Nakkila
Puh: 050-5719408

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 

Ammattimies säästää kustannuksissa!

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 

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

RemonttipalveluRemonttipalvelu

R. Rantala KyR. Rantala Ky
SISÄ- JA ULKOREMONTIT

AITOJEN TEOT YM.
045 848 3882045 848 3882

risto.rantala58@gmail.com Rakentajan palstan 
kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€. 
2 palstaa x30 mm: 60€. 
Hintoihin lisät. alv 24%. 

Rakentajat ja remontoijat huomio! Rakentajan palstalta löytyy apu pieniin ja suuriin töihin!

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus-  
ja remonttityöt

Ami Granö 0400 590 295
Kaijalantie 16 amig@kolumbus.fi
28300 Pori 2376238-2

y

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

Ilmoita jakeluhäiriöstä
NAKKILAN ALUE:
- Häiriöt keskiviikon ja viikonlopun ilmaisjakeluissa, 
puh. 0500 597 259 tai turist.fi @hotmail.com

HARJAVALTA, ULVILA, KIUKAINEN
- Häiriöt Bestseller-lehden jakelussa, 
puh. 0500 597 259 tai turist.fi @hotmail.com

Muutenkin voi ottaa yhteyttä, rakennamme yhteistyössä verkostoamme.
Kaikki Bestseller-lehdet  ovat näkyvissä netissä, ilman maksua: www.best1.fi  

Nyt on kesä ja kaikilla 
meillä on aikaa sukuloida. 
On serkkuja,tätejä, enoja 
ja setiä, joita on kiva tava-
ta. Ja mikä parasta on läh-
teä itse matkaan. Niin tein 
minäkin.

Lähdin alkukesästä Ni-
valaan, enon, mummun ja 
kahden sisarukseni kanssa 
serkkuja tapaamaan ja niitä 
onkin tässä perheessä kym-
menen. Matka alkoi sun-
nuntaiaamuna ja tarkoitus 
oli ehtiä serkun rippijuhliin 
iltapäiväksi. Aamulla me 
matkaanlähtijät heräsimme 
aikaisin pakkaamisia vii-
meistelemään. Äiti korjasi 
vielä juhlahameen ratken-
nutta saumaa. Pääsimme 
mummulaan, josta matkan 
oli tarkoitus lähteä jatku-
maan enon autolla.

Mummulassa alkoi tava-
roiden vaihtaminen autosta 
toiseen. Peitot, vaatekassit 
ja tuliaiset piti mahduttaa 
pieneen autoon. Hätäratkai-
suna istuimme koko matkan 

peittokasan päällä takapen-
killä.

Alkumatka sujui joutui-
sasti kipinää ja läpsyä pela-
ten. Huoltoasemalla poiket-
tiin vessaan ja matkaevästä 
ostamaan. Ajomatka taittui 
torkkuessa ja rupatellessa 
mukavia. Puolivälissä py-
sähdyimme syömään säm-
pylät. 

Nivalaan asti päästyämme 
poikkesimme vielä kukka-
kaupan kautta, josta ostettiin 
ripiltä päässeelle kukkia. 
Serkkulan pihaan pääsimme 
kenenkään huomaamatta ja 
teimme täydellisen yllätys-
hyökkäyksen sisälle, jossa 
meidät otettiin iloisesti vas-
taan. Siellä oli jo melkoinen 
hyörinä ennen juhlan alkua. 
Kakkuja koristeltiin ja vaih-
dettiin juhlavaatteita. Vie-
raat saapuivat ja otettiin yh-
teiskuvia.

Juhlissa tarjottiin hyvää 
ruokaa ja useaa sorttia kak-
kuja. Juhlien jälkeen olim-
me ulkona, pelasimme sul-

kapalloa ja keinuimme. 
Illalla uni tuli nopeasti pit-
kän päivän jälkeen. Seuraa-
vina päivinä olimme paljon 
ulkona ja kävimme uimassa 
uima-altaassa. Yläkerrassa 
serkuilla oli wii-urheilupe-
li, jota oli kiva pelata iltai-
sin porukalla. Itse olin haka 
mäkihypyssä, kun taas nuo-
rallakävely sujui vähemmän 
kehuttavasti. Pääsin myös 
saunottamaan 3-vuotiasta 
Venla-tyttöstä. Yhdessä is-
tuimme heittämässä löylyä, 
kun yhtäkkiä Venlan kirkas 
ääni sanoi "Kato, mulla on 
iso maha!" Venla nauroi ja 
taputti mahaansa. Nauroin 
ja sanoin " Ei se mitään, niin 
on minullakin." Venlalla oli 
myös ihan oma pieni uima-
allas ja rantapallo. Sauno-
misen lisäksi pelasimme 
paljon monopolia ja sulka-
palloa. Sivussa auttelimme 
tätiä kotiaskareissa ja ker-
kesinpä olemaan lapsenvah-
tina naapurissa serkkutytön 
kanssa. 

Viimeisenä lähtöä edel-
tävänä iltana leivoimme 
porukalla pullaa. Teimme 
voisilmäpullia sekä kaneli-
pullia. Mummu toimi työn-
johtajana ja me muut pyö-
rittelimme pullia. Mummu 
jakoi neuvoja välillä vä-
hän turhankin innokkaasti. 
"Annas kun minä näytän, 
ei niitä ihan noin pyöritel-

lä." Leipominen sujui kui-
tenkin mukavasti sovussa 
ja saimme neljä pellillistä 
pullia.

Keskiviikkoaamuna pak-
kasimme tavaramme uudel-
leen autoon. Joimme kah-
vit vielä ennen lähtöämme. 
Paluumatkalla istuttiin taas 
peittokasan päällä. Noin 
puolessa välissä sekosimme 

Serkkujen 
kesätapaaminen

reitistä ja ajelimme edes ta-
kaisin, kunnes pääsimme ta-
kaisin reitille. Serkuilta läh-
teminen oli hieman haikeaa, 
mutta kyläreissusta jäi iloi-
nen mieli. Nyt vain odotam-
me ensikesää, jolloin pää-
semme uudestaan serkkuja 
tapaamaan.

Rebekka

Kesä on parasta aikaa.
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MAAJUSSIN PERINTÖ
Käsikirjoitus Anne Kokkonen,
ohjaus Marja Nurminen

Esitykset Röyhiön kylätalon pihapiirissä osoitteessa 
Karpanperäntie 5/10,Röyhiö (Ikaalinen)
  25.6.- 14.7.2013 
tiistai, keskiviikko, perjantai klo 19, sunnuntai klo 15
Lisätiedot ja varaukset: 
040 062 2425 ( Seija Käki), 050 313 2591 ( Matti Järvenpää)

       www.seleentakuset.tarinoi.fi 

InfopisteInfopiste
kesäkahvilakesäkahvila
minigolfminigolf

Reposaaren maantie 1070, Reposaaren maantie 1070, 
28900 Pori28900 Pori
Puh. (02) 638 4120Puh. (02) 638 4120
www.siikarantacamping.fi www.siikarantacamping.fi 

Kesän uutuutenaKesän uutuutena
kesäkahvio!kesäkahvio!

LAAJA VALIKOIMALAAJA VALIKOIMA
16-52 PAIKKAISIA BUSSEJA16-52 PAIKKAISIA BUSSEJA..

Lähde kanssammeLähde kanssamme
SEINÄJOENSEINÄJOEN
TANGOMARKKINOILLETANGOMARKKINOILLE
12.-13.7.2013 pe-la12.-13.7.2013 pe-la
Majoitus Hotelli Sorsanpesässäää

MuutamaMuutama

paikkapaikka

vapaana!vapaana!

Tiedustelut ja varaukset Tiedustelut ja varaukset 
Jari Huuki 040 749 4207Jari Huuki 040 749 4207

www.ok-bussit.fi www.ok-bussit.fi 

 MATOT  PEITOT  TYYNYT ym.
Pesemme myös kirjopyykkiä
KONEPESU JA LAAKAPESU

Avoinna MA-TO 9-17 PE 9-18 LA 9-14, myös sopimuksen mukaan

puh. 0102716620
Varjuksentie 217, Nakkila Myös kyläkauppa!

klo 19.00

Kesän parhaat menokohteet:
Toriparlamentti 

kokoontuu klo 10-11
Nakkilan torilla

Bestsellerin ilmestymispäivinä.
Tule parantamaan maailmaa ja 

juomaan hyvät pullakahvit. 

www.best1.fi
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Kopion tilaKopion tila
Tapani Kopio, Tapani Kopio, 050 555 7625050 555 7625
Kauvatsantie 2135, KauvatsaKauvatsantie 2135, Kauvatsa

Myynti: K-Supermarket Lautturi, Myynti: K-Supermarket Lautturi, 
Huittinen, Tokmanni, Kokemäki ja Huittinen, Tokmanni, Kokemäki ja 
Tokmanni, SastamalaTokmanni, Sastamala

MansikoitaMansikoita
ja herneitä!ja herneitä!

Salmisen mansikkatila
Takalantie 23, Kauvatsa

p. 0400 596 591
Mansikkaa ja tuorehernettä
www.salmisenmansikkatila.fi 

Tämän hetken valikoimasta löydät perunat, mansikat, 
sipulia, tilliä ja persiljaa sekä muuta mukavaa. 

Toivomme näkevämme sinut terveellisillä ostoksilla. 

 

PS. Osa-aikaista kahviotoimintaa järjestävät 4-H nuoret!  

Tuomisen tilan suoramyynti
Avoinna 9-19 jokapäivä kesän ajan
Mantankatu 20, Kiukainen (n. 5 km Hiitenharjulta)

www.kasvienviljely.fi 
040 416 3279, (02) 864 6075

Mansikkaa ja hernettä!
Myös itse poimien!

Kiramon tila
Salonpääntie 673, 32920 Kauvatsa
040 525 5452, 040 512 9215
Myynti myös Ulvilan Vanhankylän Salen 
ja Luvian Salen edessä

Havupuu-
uutejuoma
Vuoden 2010
luontaistuote!
Nyt saatavana meiltä!

a

!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA KESÄLAUANTAISIN klo 12-14!
Kesäaikaan arkisin klo 12-17!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Tervetuloa katsomaan
muut tarjoukset 

myymälään!

Hyvä valikoima täkke-
jä, tyynyjä, kankaita, 
petauspatjoja...

Uusia naisten 
shortseja!
Useita kokoja!
Useita kuoseja!7€/kpl

Arkisin klo 12-17
Muuna aikana sop. mukaan.

COVIRE OY, NAKKILA
Tattarantie 42:
Puh. 0500 597 259

OSTETAANMUSTIKOITA JA

MUITA METSÄMARJOJA PÄIVÄN HINTAAN
KYLÄTORI
Marjat, vihannekset, mehut

KESÄKAHVIO 
Oskari Aho
Tattarantie 42, Nakkila
Ark. klo 12-17, la-su klo 12-14

Postilaatikkojen taustaelementti

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

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

170,-170,-
Alkaen

Painekyllästettynä!
Painekyllästettynä!

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

Kaareva 120 cm vihreä 2-3 230 €
Kaareva 90 cm vihreä 1-2 190 €

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

nta
0 €
0 €
0 €
€/kpl. 

KotiinKotiin

kuljetus!
kuljetus!

Suut makiaksi kesäherkuilla!
Herneitä 
nenään
Herneestä on olemassa 
monia muunnoksia, jot-
ka vakiintuneesti jaetaan 
kahteen pää ryhmään, 
tarha herneisiin ja pelto -
herneiseen. 

Pelto herneen kukat 
ovat punaisenkirjavat 
ja pienehköt, siemenet 
tuleentuneina ruskehta-
vat tai harmaat. Pelto-
herneen sato kuivataan 
ruoka- tai rehuherneek-
si. Tarha herneen kukat 
ovat valkoiset, sieme-
net vihreät tai keltaiset. 
Tarhaherneitä on monia 
tyyppejä. Silpoherneestä 
valmistetaan muun mu-
assa hernekeittoa, kun 
taas silpoydinherneitä 
käytetään enimmäkseen 
tuleentumattomina, vie-
lä kirkkaanvihreinä ja 
makeina. Niitä viljel-
lään runsaasti pakaste-
herneiksi. Taittoherneen 
ja sokeriherneen palon 
sisäpinnalla ei ole sitke-
ää kalvoa, minkä vuok-
si niiden palotkin ovat 
syötäviä.

Hernettä kutsutaan 
pavuksi Varsinais-Suo-
messa, Satakunnassa ja 
Hämeessä.

Historiaa

Herne kuuluu palkovil-
joihin papujen ohella. 
Kasvi on peräisin Lähi-
idästä, jossa hernettä on 
syöty tiettävästi 7500 
vuotta eea. Vanhimmis-
ta löydöistä on kuitenkin 
vaikea päätellä, onko 
kyseessä viljelty vai vil-
liherne. 

Ravintoarvoja

Herneissä on paljon pro-
teiinia sekä B- ja C-vi-
tamiinia. Tuleentuneissa 
herneissä on useimmi-
ten yli 20% proteiinia 
ja 48-62% hiilihydraat-
tia. Vihreissä, tuleentu-
mattomina käytetyissä 
herneissä proteiinia on 
yleensä noin 6-10% ja 
hiilihydraattia usein alle 
10%. Lisäksi herneissä 
on pari prosenttia ras-
vaa.

Sanontoja

Hernerokkasumu
Lähes läpinäkymättö-
män vahva sumu
Herne nenässä
Vihainen, ärsyyntynyt
Hernekeppi
Hyvin hoikka mieshen-
kilö
Hajuherne
Henkilö, joka levittä pa-
haa hajua ja kärsimystä 
kanssaihmisten keskuu-
teen
Hernari
Herneputki tai herne-
pyssy

Lähde: Wikipedia, Urbaa-
ni Sanakirja ja puutarha.
net

AINEKSET:
0,5 l vettä
0,5 tl suolaa
0,5 kg uusia perunoita
nippu uusia porkkanoita
1 pieni kukkakaali
5 - 7 dl maitoa
1 dl kermaa

1 rkl vehnäjauhoja
1 kourallinen tuoreita pinaatinlehtiä
100 g tuoreita sokeriherneenpalkoja
1 tl sokeria
suolaa, valkopippuria
(1 rkl voita)
Pinnalle hiukan silputtua persiljaa, ruohosipulia ja tilliä

OHJE:

Pese/raaputa perunat ja porkkanat puhtaiksi ja paloittele. Huuhdo ja 
paloittele kukkakaali. Kiehauta vesi. Lisää suola ja perunat. Keitä kas-
vikset puolikypsiksi. Lisää kukkakaalinpalat ja paloitellut porkkanat. 
Jatka keittämistä 5 minuuttia. Lisää huuhdotut ja tarpeen mukaan sil-
putut pinaatinlehdet ja herneet. Keitä kasvikset juuri ja juuri kypsiksi. 
Sekoita jauhot ja kerma ja kaada seos hämmentäen keittoon. Kypsen-
nä 5 minuuttia. Mausta ja silppua maustevihanneksia pinnalle.

Makoisa kesäkeitto
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VARAOSAPANKKI
Porin seudun rakennuskulttuuriseura ry

Veturitallinkatu 7, 28120 Pori
Puh. (02) 641 6100, 050 561 5756
Auki: ma-ke 9-16, to 11-18, pe 9-14
LA 13.7. OLEMME AUKI 10-14 LA 13.7. OLEMME AUKI 10-14 

www.varaosapankki.org 

Kierrätyskelpoisten rakennusosien 
vastaanotto ja myynti.

Vanhoja ovia, ikkunoita, uuneja
ym. rakennustarvikkeita

Sinulle, joka haluat vesiklosetilla mukavuutta mökillesi. 
Et tarvitse jätesäiliötä etkä viemäriä, kaikki palaa poltto-
kaapissa. Jäljelle jää ainoastaan vähän valkoista tuhkaa.

- Posliininen vesi-istuin
- Taloudellinen huuhdonta
- Kuin käyttäisi tavallista WC:tä
- Yhtä helppokäyttöinen kaikille, 
  niin lapsille kuin vieraille
- Ei keräilypussia, vain huuhtelu-
  napin painanta riittää

Uudisrakentajantie 2, 25840 Nivelax
(02) 427 080, fax (02) 472 007

Soita ja 
kysy lisää!

UUTUUS - UUTUUS - UUTUUS - UUTUUS

UUTUUS - UUTUUS - UUTUUS - UUTUUS

Jazz-kadulla taotaan!
Ahjon Akan paja toimii 
Jazzien ajan kojumme vieressä.
Tervetuloa tutustumaan!

Paja/myymälä 
Porissa osoitteessa:
Vähäraumantie 75

044 363 3874

w w w . a h j o n a k k a . c o m

Friitalantie 11, Ulvila (ent. nahkatehdas)
ARK. 10-17.30, LA 10-15. Myymälä avoinna myös jazzviikolla!

www.makeaelama.fi 

Meiltä löydät ne aidot ja alkuperäiset herkkukorut

Ahjon Akka löytyy Jazz-kadulta
yhdessä Makean Elämän kanssa.

Sillantaantie 12 A, 23800 LAITILA

0400 470 803
www.htg-asfaltti.com

Omakotitalojen
piha-

asfaltoinnit

ASFALTTI OY

• 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

Muista 
lahjakortilla!

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

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

Puh. 044 773 0002

Kunnossa kaiken kesää!

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

Pirkankatu 3, 29200 Harjavalta

(02) 674 2696
Av joka päivä 6-22 

KESÄ KAHVAKUULA
Koko kesän keskiviikkoisin klo 18 nurmella,

sateen sattuessa sisällä. Kertamaksu 3 euroa.

- BODYPUMP maanantaisin klo 19 ja torstaisin klo 18. 
- FYSIOBALANCE torstaisin klo 18. 

Näistä loma 8.-28.7.

Sorvaajantie 6
28800 Pori

Petteri Granö
044 028 5295

  PEPEN
MAALAUS

KATT O M A A L A U K S E T
peltikattojen, tiilikattojen, varttilevykattojen 

ja muovipinnoitekattojen maalaukset

Askarteluliike

Yrjönkatu 10 C, Pori
Puh. (02) 641 1122, vitriini@askarteluliike.fi 

Avoinna
ma-pe 10 -17

la 10 -14

Vuokrasopimus loppuu!
 Loppuunmyynti ajalla 1.-26.7.

kaikesta -40%
(ei nukkekotitarvikkeista)

 Jatkan nettikauppana elokuussa.


