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Valtuutettu Tulikiven
ja Kermansaven

uunimestari
Markku Peltonen
0400 736 006

myynti,  huolto ja
mittauspalvelu

MP-MUURAUS
Paistilankuja 11, 

Kokemäki

Kaikki maalaus- ja remonttityöt
yli 20 vuoden ammattitaidolla

MAALAUS AMI
Ami Granö

Kaijalantie 16, 28300 PORI
Puh. 0400 590 295

amig@kolumbus.fi 

Nakkilan VPK
80 vuotta, s. 2

Kauvatsa-päivä:
osoitus yhteishengestä, s. 5

Lähiruokaa pitää 
aina arvostaa, s. 5

Ruokapalvelua pieniin
ja suuriin juhliin 
Räätälöimme yksilöllisen ruokapöydän 

  häihin    syntymäpäiville
  lakkiaisiin    ristiäisiin ym.

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

0400 470 803
www.htg-asfaltti.com

ASFALTTI OY

Puolueettoman rakennustutkimus RTS Oy:n 
tekemän tutkimuksen mukaan puhalluspuu-
kuitueriste saa kokonaisuutena parhaat 
pisteet omakotirakentajilta. 

Tilaa Ekovilla-eristeet
valmiiksi asennettuna:

Rakennuspori Rakennuspori 
Saneerauspalvelut OySaneerauspalvelut Oy
Harri p. 0400 767 952Harri p. 0400 767 952
Mika p. 040 596 3335Mika p. 040 596 3335
www.rakennuspori.fi www.rakennuspori.fi 

www.ekovilla.com

Uusi pidempi 
ja leveämpi 
lava.

Virtaviivainen 
muotoilu.

Parantunut
turvallisuus: 
mm. 6 x airbag, ajon-
vakautus- ja luistonesto-
järjestelmät sekä vahvempi 
turvakori.

Entistäkin kattavampi 
varustelu, mm. Webasto 
vakiovarusteena.

Suorituskykyinen, 
taloudellinen
2,5 l dieselmoottori 
kaksoisturbolla.

www. .fi 

ISUZU D-MAX ON UUDISTUNUT.

Tilavampi, hiljaisempi, 
viihtyisämpi ja turvallisempi 
ohjaamo.

Sulavat linjat, suurempi lava, parantunut turvallisuus, viihtyisämpi ohjaamo, 
kattavampi vakiovarustelu, tehokkaampi mutta taloudellisempi moottori, uudet 
vaihteistot – 6-vaihteinen manuaali ja 5-vaihteinen automaatti... 
Isuzun 90 vuoden kokemus hyötyajoneuvojen valmistuksesta näkyy D-Maxissa.

Uusi D-Max on testattu kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Yli 4 miljoonaa testi-
kilometriä ovat hioneet kestävyyden, luotettavuuden ja käytettävyyden kohdilleen. 
Lopputuloksena on pick up, jolla on raskaankaluston DNA – Isuzu D-Max. 

Täysin uusi Isuzu D-Max saapuu maahan kesän aikana. 
Ennakkomyynnissä jo nyt Isuzu -jälleenmyyjillä kautta maan. 

Uusi Isuzu D-Max Space Cab 2,5 -mallisto hinnat alk. autoveroton hinta alk. 26.300,00 € 
(*

*) CO2

D-Max Space Cab -mallissa 
kätevät kaappariovet 
molemmin puolin autoa.

Korjuuntie 17-19, Herralahti, Pori
AV. ARK. 9-18, LA 10-14
www.autotalopelttari.fi 
Juhani Paloviita 044 560 1267
Markus Koivisto 044 560 1268

Riikka Laaksonen 044 560 1274 Huolto 044 560 1277
Varaosat 044 560 1276

MONIMERKKITALO Autoja
nopeaan

toimitukseen!
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Onko järkee vai ei?

Painos: n. 22 000 kpl

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

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma, Tik-
kulassa ABC / S-market sekä Prisma 
Länsi-Pori (Eteläväylä)
Harjavallassa: K-market Mylly
Nakkilassa: K-market Onnipekka
Ulvilassa: Kauppakeskus Hansa
Kokemäellä: K-market Teljän-portti, 
S-market Kokemäki

Kustantaja: Covire Oy
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259
turist.fi @hotmail.com 
Toimitus: Avoinna sopim. mukaan.
Karjalankatu 12, 28130 Pori
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)

Imestymispäivät

ke 22.8. 2012
ke 5.9.2012
ke 26.9.2012
ke 10.10.2012

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

Hautauspalvelua

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistoja

Viestintä, mainonta

MeilläMeillä
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%. 

 
ke 24.10. 2012
ke 7.11. 2012
ke 21.11.2012
ke 5.12. 2012
ke 19.12. 2012

Vanhemmat hampurilais-baarissa,
lapsi oli hukkua kylpylän uima-altaaseen

HARJAVALTA

Taidetalo Siirtoqvisti
3.6.-31.8.2012 Taidetalo. 
Pysyvä taidenäyttely

Kesäjumppa
6.6.-29.8.2012 Vinnarin 
salin nurmikolla. Kesä-
jumppaa nurmikolla kesä- 
ja elokuussa. Heinäkuus-
sa tauko. Sateen sattuessa 
jumpataan salissa.

Siveltimien Sato 2012
30.7.-30.09.2012 Emil 
Cedercreutzin museo. 
Suomen Akvarellitaiteen 
yhdistyksen kesäkurssien 
jurytetty 10-vuotisjuhla-
näyttely. 

Iltamusiikkia Harjaval-
lan vanhassa kirkossa
15.8.2012 klo 18 Harjaval-
lan vanha kirkko. Perttu 
Mathlin, laulu ja Leena 

Satasoitto
17.8.-2.9.2012 Harjavalta 
ja Kokemäki. Monipuolista 
konserttitarjontaa Harjaval-
lassa ja Kokemäellä

Piilijoki Smash Up
18.-19.8.2012 Kauvatsa. 
Lämminhenkinen, koko 
perheen musiikkitapahtuma.

NAKKILA

Janne Tulkin esittämä-
nä Rautavaara tribuutti 
-konsertti
8.8.2012 klo 19  Nakkilan 
Aronuoman kesäteatteri. 
Konsertissa kuullaan Tapio 
Rautavaaran tunnetuksi te-
kemiä kappaleita.

Tappuritapahtuma
11.-12.8.2012 Nakkilan 
kotiseutumuseoalue sekä 
liikuntakeskus ja sen ympä-

ristö. Perinteiseksi muo-
dostunut kesätapahtuma. 
Työnäytöksiä, vanhoja au-
toja ja muita kulkupelejä, 
rompetori.

PORI

Pori Folk
17.-19.08.2012 Useita ta-
pahtumapaikkoja. www.
pori.fi /kulttuuri/porifolk

Porin kansallinen kau-
punkipuisto
21.8.2012 klo 14 Porin 
keskusta. Bussikierroksel-
la tutustutaan kaupungin 
historiaan ja sen nykyi-
siin viheralueisiin. Lähtö 
Luontotalo Arkin edestä 
(Pohjoispuisto 7). Ilmoit-
tautuminen ja lipun osto 
viim. pe 17.8. klo 16 mu-
seon toimistosta. Max. 45 
henkeä.

TAPAHTUMIA

Kivi, urut.

Satasoitto
17.8.-2.9.2012 Harjavalta 
ja Kokemäki. Monipuolista 
konserttitarjontaa Harjaval-
lassa ja Kokemäellä

KOKEMÄKI

Kokemäen Sähkö 100 
vuotta - näyttely
4.-31.8.2012 Kokemäen 
Sähkömuseo. 

15v. Cruising Kokemäki
11.8.2012 klo 19 Tokman-
nin piha. Jo 15 vuoden ajan 
järjestetty jenkkiautojen ko-
koontuminen. Jatkot Pama-
uksen lavalla.

Pitkäjärvi Meeting
17.-19.8.2012 Pitkäjärven 
vapaa-ajankeskus. Mootto-
ripyöräilijöiden kokoontu-
minen.

Ari Jalonen

TORITAPAAMINEN
Nakkilan Torilla

La11.8.2012 klo 10-12
Mukana  kansanedustaja Ari Jalonen ja

Nakkilan kunnanvaltuutettu Marko Nieminen.
Kahvi- ja makkara tarjoilua.

Tule ottamaan kantaa Eurotukiaisiin.

Kaikki Tervetuloa! 
NAKKILAN 
PERUSSUOMALAISET RY.

Nakkilan VPK:n 80-vuotisjuhla 28.7.2012

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Juhlassa palkittuja:
Vuosimerkit
60-vuotismerkin sai Jouko 
Knihti ja Raimo Virtanen. 
55-vuotismerkin Heimo 
Nissilä.
50-vuotismerkin Markku 
Ahosmäki, Heikki Viher-
mäki ja Pertti Vappula.
Lisäksi jaettiin vuosimerk-
kejä 5 vuoden välein aina 5-
vuotismerkkeihin saakka.

Harrastusmerkit
Suurluokanharrastusmer-
kin (5000h) saivat: Antti 
Loimainen, Harri Lähde-
mäki, Hannu Mäenpää, 

Jorma Naski ja Heikki Vi-
hermäki.

Ansiomerkit
Länsisuomen pelastusalan-
liiton kultaisen ansiomerkin 
saivat: Rauno Ahosmäki, 
Hannu Jokinen, Heimo 
Nissilä, Heikki Vihermäki, 
Pasi Virtanen ja Annukka 
Ahosmäki. 

Suomen sopimuspalokunti-
enliiton hopeisen ansiomi-
talin saivat: Timo Hakala, 
Harri Lähdemäki, Hannu 
Mäenpää ja Jorma Naski.

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

Turun Caribia-kylpylässä 
oli 23. heinäkuuta vaarati-
lanne, kun noin neljävuoti-
as poika löytyi veden alta. 
Ruotsalaisperhe oli jonot-
tanut hampurilaispaik-
kaan, kun lapsi oli mennyt 
hukkaan vanhemmiltaan 
näiden huomaamatta. Ui-
mataidoton lapsi oli va-
jonnut pinnan alle joudut-
tuaan altaaseen. 

Pojan altaasta nostanut 
raumalainen Kivikylän 
Kotipalvaamon myynti-
mies Harri Uusi-Marttila 
on meille satakuntalaisil-
le tuttu Nakkilan ja Porin 
toreilta. 

Hän kertoi olleensa kyl-
pylässä omien 7- ja 9-vuo-
tiaiden poikiensa kanssa, 
kun huomasi altaassa n. 
1,3 metrin syvyydessä ve-
den alla olleen pikkupojan.

- Ajattelin ensin, että 
poika on sukeltanut, mut-
ta hän vain pysyi ja pysyi 
veden alla, joten kiireh-
din hänen luokseen, Uusi-
Marttila kertoo.

- Nostin velton pojan 
pinnalle pää alaspäin. 
Suusta ja nenästä valui 
vettä, hän jatkaa.

Uusi-Marttila yritti saa-
da apua huutamalla, mutta 
apua ei kuulunut. Kun hän 
vei pojan kohti altaan reu-
naa, poika alkoi oksentaa 
ja nenästä tuli limaa.

- Avun tulo kesti ja kesti. 
Vanhempiakaan ei näkynyt, 

hän kertoo. 
Karibian henkilökuntaa-

kaan ei näkynyt paikalla 
pitkään aikaan, vaikka ho-
telli tiedotti myöhemmin 
julkisuuteen henkilökun-
nan nopeasta toiminnas-
ta. Lapsi vietiin valvon-
tahuoneeseen ja vapaalla 
ollut lääkäri saapui tarkis-
tamaan pojan kunnon, ja 
olemassa olevan tiedon 
mukaan hän saa jatkaa 
elämäänsä.

Hotellin johtaja kiitti 
nopeasti reagoinutta pe-
lastajaa, mutta lapsen van-
hemmilta kiitosta ei ole 
tullut, mahdollisesti eivät 
edes tiedä tapahtumasta 
mitään. 

Vaikka kylpylässä on pe-
lastushenkilökuntaa, on 
vanhempien ehdottomasti 
vahdittava lapsiaan. Onni 
onnettomuudessa oli se, 
että Uusi-Marttila oli oi-
keassa paikassa, oikeaan 
aikaan.

Hotellin johto tiedot-
ti lehdistölle ihan muuta, 
kuin miten asia oli, kaunis-
tellen tapahtumaa. Vaikka 
on korkealuokkainen paik-
ka, pitää kertoa kuitenkin 
pahatkin mokansa oikein 
tiedotusvälineille, ja kyllä 
keltainen lehdistö kertoo 
asiat sensaatiohakuisesti, 
kuten tiedetään.

J Virtanen. 
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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

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

Marko Niinivirta

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

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

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

Testimenestyjä!
Aito japanilainen!

Myös joustava RESURS BANK -rahoitus
- Maksuaikaa jopa 12 kk ilman korkoa
- Aina vähintään 1 kk maksuaikaa ilman kuluja
- Voit maksaa saldosi pois kokonaisuudes-
  saan koska tahansa ilman lisäkuluja
Soita ja kysy lisää!

Maahantuojan 
virallinen 

jälleenmyyjä!

1595 €

Olemme
paikalla 
sopimuksen 
mukaan!

OSTETAAN 
PUHTAITA 

METSÄMARJOJA 
PÄIVÄN HINTAAN

NAKKILATattarantie 42:
SU ja KE klo 18-19

PORI Karjalankatu 12:
MA ja TO klo 10-11

Hintatiedot ja 
ennakkosoitot:

Puh. 0500 597 259
Covire Oy, Nakkila

Lieksan SM-ammunnoissa 
19.-22. heinäkuuta ammut-
tiin 145 kilpailusuoritusta 
satakuntalaisittain. Kivääri-
puolella 60 ja haulikossa 85 
suoritusta. Kiväärissä henki-
lökohtaisia mitaleja saatiin 
yhdeksän, joista yksi kul-
tainen. Joukkuemitaleja tuli 
yksi kutakin väriä, haulik-
kopuolella viisi mitalisijaa 
ja trapin joukkuehopea. 

Nakkilasta oli edustus mo-
lemmissa asetyypeissä. Nak-
kilan Metsästysseuran Veik-
ko Anttilalle kisat olivat 
pitkän uran parhaat. Hän saa-
vutti M70-sarjassa pronssia 
luodikossa ja hirvessä kultaa 
Suomenennätystä sivuavalla 
tuloksella 186. (alkukilp. 96, 

loppukilp. 90). Joukkueho-
pea hirvessä oli myös kotiin 
tuomisina.

Mikään sattuma ei Antti-
lan menestys ollut, sillä hän 
on ampunut koko kauden 
vakuuttavasti. Onnistumi-
nen kauden tärkeimmässä 
kilpailussa on osoitus erin-
omaisesta tuloskunnosta ja 
mikä tärkeintä, keskittymi-
nen viimeiseen laukauk-
seen asti on 100 prosenttis-
ta, vaikka ammunnassa niin 
monasti varmalta tuntuva 
mitali karkaa viimeisen lau-
kauksen myötä.

Onnittelut Veikolle upeasta 
menestyksestä ja paljon vuo-
sia hienon harrastuksen pa-
rissa.   

Metsästysampuma-
lajien SM Lieksa

9.3.1956 Päätettiin lähet-
tää viisimiehiset polku-
pyöräpartiot tarkkailemaan 
Harjavallan bensiinijakelu-
paikkojen toimintaa, että 
kaikki tapahtuisi valtioneu-
voston päätöksen mukai-
sesti. Partiointi järjestettiin 
kahden tunnin vuoroissa, ja 
siinä olivat mukana Kupa-
rin, Rikkihapon, Merstolan 
ja Rakennusosaston lakko-
toimikunnat. Partiot saivat 
valtakirjansa Keskuslakko-
toimikunnalta ennen lähtö-
ään. 

Myöhemmin Keskuslak-
kotoimikunnalle saapui il-
moitus, jonka mukaan Jä-
rilän saha oli aloittanut työt 
jossakin muodossa. Uuti-
nen välitettiin Kokemäen 
lakkotoimikunnalle, joka 
otti yhteyden Porin kes-
kuslakkotoimikuntaan. Po-
rista kehotettiin kuitenkin 
ottamaan yhteys uudelleen 
Harjavallan keskuslakko-
toimikuntaan, jonka tehtä-
viin asian hoitaminen sen 
mukaan kuului. Partio lä-
hetettiin selvittämään sitä 
millaisesta toiminnasta Jä-
rilän sahalla oli oikeastaan 

kysymys. (HAP:n pöytäkir-
ja nro 2.)

Linja-auto ajeli 
siellä sun täällä
Porin keskuslakkotoimi-
kunta ilmoitti, että Kupa-
ritehtaan linja-auto, joka 
kuljettaa koululaisia Poriin, 
ajelee myös ”siellä sun tääl-
lä” muissakin ajoissa. Tä-
män vuoksi otettiin yhteys 
Kuparitehtaan lakkotoimi-
kuntaan ja koululaiskulje-
tukset päätettiin lopettaa, 
jos näistä ajoista ei anneta 
tyydyttävää selvitystä, ja 
luvata lopettaa turhat ajot. 
Harjavallan keskuslakko-
toimikunta järjesti seuraa-
van päivän aamusta lähtien 
Mäntyvaaran huoltoasemal-
le klo 6.00–18.00 väliseksi 
ajaksi kahden miehen lak-
kovartion kahden tunnin 
vuoroissa. Vartiotyö järjes-
tettiin samalla tavoin kuin 
Porissakin. 

Lakkotoimikunnille il-
moitettiin, että Työvä-
entalolla järjestetään ti-
lanneselostus klo 10.00. 
Sementtirakenne Oy:n työt 
katsottiin lakon alaisiksi 

mukaan lukien pikatien ra-
kennustyömaalla tarvittavat 
viemäriputket. 

Järilän sahalla tarkastuk-
sen tehnyt autopartio antoi 
seuraavanlaisen raportin. 
”Sahalla työt käynnissä täs-
tä aamusta lähtien 20 mie-
hen voimalla. Suhtautuivat 
hyvin yliolkaisesti partion 
ilmoitukseen, että työt ovat 
lakonalaisia.” 

Keskuslakkotoimikunta 
päätti ryhtyä tämän vuok-
si seuraavanlaisiin toimen-
piteisiin. Aamulla auto käy 
tarkastamassa ovatko työt 
vielä käynnissä ja jos töi-
tä tehdään, Harjavallas-
ta lähtee polkupyöräpartio 
mahdollisimman suurel-
la joukolla Järilän sahal-
le. Autopartio käy samalla 
tarkastamassa Mäntyvaa-
ran korjaamolla mahdolli-
sesti työskenteleviä työnha-
luisia, jonka jälkeen myös 
polkupyöräpartio käy tutus-
tumassa työmiehiin. 

Tarkastus siirrettiin tors-
taiksi. Kun Keskuslakko-
toimikunta tiedusteli Poris-
ta miten siellä on järjestetty 
autojen korjaus ja huolto, 
sieltä kerrottiin, että käy-
tössä on sellainen tapa, että 
autot, jotka ajavat lakos-
ta vapautettuja kuljetuksia 
korjataan keskuslakkotoi-
mikunnan lupalapulla ja 
rasvaus tehdään bensiinin-
jaon yhteydessä. (HAP:n 
pöytäkirja nro 2.) 

  
Yleislakon vaiheista kerrotaan 
lisää seuraavissa numeroissa.

Moni-ilmeinen 
yleislakko
Harjavallan Ammatillinen Paikallisjärjestö lakon orga-
nisaattorina 1.3. – 19.3.1956.  
Kokouspöytäkirjamerkintöjen ja lakkomuistion mu-
kaan kirjoittanut Auvo Lampinen (Jatkoa numerosta 
10/2012)

Non-Stop Parturissa; leikkaukset ja hiusten muotoilut, ripsien värjäykset,
kulmien muotoilut ja värjäykset, pikakampaukset sekä korvien rei’itykset

ILMAN AJANVARAUSTA ti-pe 10-18.

Ripsien pidennyksiäRipsien pidennyksiä
ja huoltoja Ulvilassaja huoltoja Ulvilassa

ja Porissa!ja Porissa!
(Myös iltaisin ja viikonloppuisin)

Ajanvar.  044 765 5196

Porin ja Ulvilan toimi-

pisteemme palvelee 

ajanvarauksella myös iltaisin 

ja viikonloppuisin!

Avoinna
TI-PE 10-18

Vaaleille, vaalennetuille, raidoitetuille ja 
harmaille hiuksille. Taittavat liian keltai-
suuden ja kirkastavat.
Markkinoiden ainoa rakennepaik-
kaava hopeasuihke.

1490
YHT.

Norm. yht. 17,80Shampoo 300 ml | Mist 250 ml

ANNA VAALEAN VILLITÄANNA VAALEAN VILLITÄ

�����������	�	

���������

Harjavallan
MARKKINAT
Huovintorilla

viikon-
vaihteessa

LA 25.8. 
klo 9-17 

Viralliset avajaiset 
klo 11.00

SU 26.8. 
klo 10-16 

Tervetuloa! 
Harjavallan Sotainvalidit 

Lions Club Harjavalta/Huovi
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Meillä voit tehdä itse 
tai teettää juhliisi 

kutsut ja kiitoskortit.

Kauppakatu 19, Rauma
puh. (02) 822 2039

www.vekomi.fi /askarteluohjaus

Rauman Askarteluohjauksesta löydät 
runsaan valikoiman tarvikkeita erilaisiin 

käden töihin.

 Posliinia  Askartelutarvikkeita
 Askartelumaaleja  Posliinin/lasin poltto

Posliinimaalaus- ja 
askartelutarvikkeet

Kysy myös 
kursseistamme

Kino Huovi
HARJAVALTA

Ohjelmisto osoitteessa:

WWW.SEKK.FI
Tiedustelut: Matti Hautala, puh: 0400-598338

3D3D3D
HYVINVOINTISI PARHAAKSI
29810 Siikainen, puh. (02) 552 6601
www.ravintorengas.fi  •  herttua@ravintorengas.fi ww

w.
ra

vi
nt

or
en

ga
s.

fi

Saatavana luontais-
tuotekaupoista kautta 

maan!

HAVUPUU-HAVUPUU-
UUTEJUOMAUUTEJUOMA

Vuoden 2010

luontaistuote!

klo Ma Ti Ke To Pe

Nimi:
Luokka:
Klikkaa: www.best1.fi  ja lataa lisää lukujärjestyksiä!

ma 11-15 
ke 16-19 
la 10-15

Myymälä: Tommilantie 1, Ulvila
(käynti Satakunnantien puolelta, Metro-kebabin vierestä)

LASTENVAATTEIDEN  JA 
–TARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE!

Juhlaan kuin juhlaan nimellä varustetut servietit 
esim. kaste-, rippi-, ylioppilas-,
hää- ja syntymäpäiväjuhlaan. 

Anolantie 111, 29250 Nakkila
Puh. 025372096 ja 0503638147

kirsimakela.ompelimo@dnainternet.net

Ompelimo EMMI’S-vikatikki

Maalaamo Peindre 
Kalusteiden, ovien ym.

ruiskumaalaukset 

Feelintie 3, Eura
Puh. 0400 835 043, Katja Kivioja

Liisankatu 8, 28100 Pori, puh. 0400 592 000

Kanniston Kotieläintila

Kannistontie 172, 32440 Alastaro
Puh. (02) 764 1162, 040 716 3945

www.kannistontila.fi

Hyvä ja suosittu retkikohde
Varsinais-Suomessa.

KOULULAISILLE EDULLISET KELLOT!

DIPLOMIKELLOSEPPÄ

ISOLINNANKATU 7 PORI PUH. 050 575 7468

Kelloja - Kesäisiä koruja - Terässormuksia - Lahjatavaraa
- Makeanveden helmiä - Kaula- ja ranneketjuja

Hannu 02-5336220 ja Riitta-Liisa 02-6741447
Pajakatu 3, 29200 HARJAVALTA 

KOULURETKELLÄ REPPUAKOULURETKELLÄ REPPUA
EI TARVITSE KANTAA!EI TARVITSE KANTAA!

MAHDOLLISUUDEN SIIHENMAHDOLLISUUDEN SIIHEN
VALTALIIKENNE ANTAA!VALTALIIKENNE ANTAA!

Vielä muutama paikkaVielä muutama paikka
syksyn ruskaretkelle!syksyn ruskaretkelle!
www.valtaliikenne.com

Yves Rocher Yrjönkatu 11 28100 Pori,  puh. (02) 641 0778

Ihionpuhdistus
 47€

Ihokarvojen poistot sokeroinnilla!

Ultraääni-
ihionpuhdistus

Norm. 62,- 52€

Korvien tai nenän rei’itys 20€
Jalkakahoito 47€ 

Saat uutta energiaa

ja kuulautta!

Tehtaantie 4-6, Ulvila, p. (02) 538 8272
Kesäaukioloajat: ark. 7.30-20, la sulj., su 10-20

Grilli-kahvila

Meiltä myös kaikki
ruoka-annokset
runsaalla salaatilla!

Koulujen alkamisen kunniaksi koululaisille
kahvit 1€ vuoden 2012 loppuun asti!

  hunajaa  mehiläisvahakynttilöitä
  pölytyspalvelu  mehiläisparvien kiinniotto

 mehiläis- /hunaja-aiheiset luennot
yhdistyksille, kouluille ym.
T:MI JUSSI SALO
p. 040 777 4467

Vähäsuontie 6, 29100 Luvia

Pori Folkin aikana 

17.-18.8. olemme 

Rakennuskulttuuritalo 

Toivossa! Tervetuloa 

tutustumaan!
Myynnissä myös Sale-myymälöissä ja K-marketeissa!

 lounaskahvila-konditoria
 saunatilat

Hard Cake Café  Ruskilankatu 23
29250 Nakkila  0400532520
www.bikershouse.fi 

Vuorijärventie 86
29810  SIIKAINEN
gsm Sari 041 501 7439
www.niiniontto.net
Kylpytynnyrissä kesä jatkuu, muista myös savusauna!
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Pyörä- ja urheiluvälineiden erikoisliike

Kokemäki, puh. (02) 546 4163

Tunturi SHINE on turvallinen ja kevytkulkuinen 
koulutien kulkija, jonka viehkeä ulkoasu ja 
valloittavat värit saavat osakseen ihailevia 
katseita. Jalkajarru, 
käsijarru, 
heijastinsivu-
renkaat.

370,-

Korjaus- ja
huoltopalvelu

Ovatko nämä perunat teidän 
omasta maasta? Tämän kysy-
myksen olet sinäkin varmasti 
usein kuullut. Sama kysymys 
on aseteltu eri tuotteiden suh-
teen. Oletko itse kalastanut 
tämän kalan? On hieno sanoa 
ystäville ruokapöydän ympä-
rillä, että kala on lähivesistä 
saatu tai liha on syksyn hirvi-
jahdista, joko itse ampumaa 
tai kaverilta saatua. Lähiruo-
kaa pitää aina arvostaa. Nyt 
elämme satokauden huippua, 
tomaatit, kurkut, kesäkurpit-
sat, lehtisalaatit, porkkanat, 
perunat ja monet muut tuot-
teet voimme saada omasta 
pellosta tai ainakin lähiym-
päristöstä. 

On hienoa huomata, että 
perunoissa, tomaateissa ja 
herneissä on maininta siitä 
kenen pelloilta tai kasvihuo-
neesta tuotteet ovat peräi-
sin. On jotenkin turvallista 
ostaa perunaa, jossa lukee 
tuottaja Erkki Kangas, Har-
javalta, jos vaihtoehtona on 
perunaa, jotka ovat pakattu 
suuren kauppaketjun muo-
vipussiin. 

Pidän jonkinmoisena haas-
teena keväällä, että voisin 

itse tarjota kesällä perheel-
leni ja ystävilleni aterian tai 
ainakin osan siitä, joka on 
kasvatettu mahdollisimman 
lähellä tai jopa omalla maal-
lani. Joskus tavoitteeseen 
päästää, joskus ei. 

Metsät ovat täynnä eri-
laisia mahdollisuuksia lähi-
ruokaan, sienisato odottaa 
poimijaansa. Metsän marjat 
ovat kypsymässä ja musti-
koita on jo ollut tarjolla muu-
taman viikon ajan. Marjoille 
on kyllä ottajansa, mutta se 
onkin jo toinen juttu. 

HJP

Vaikka omavaraisuus voisi olla tavoi-
te, ei kuitenkaan kahvin korviketta 
kannata alkaa tekemään. Kuvassa on 
sikurin kukka. Sikurista tehtiin korvi-
ketta pula-aikana.

OmavaraistaOmavaraista

Tomaatit, kurkut, herneet ja 
kesäkurpitsa kasvavat hyvin 
pienellä vaivalla täydentä-
mään ruokavaliota.

Perinteeksi vuosittain tuleva 
Laitakari-tapaaminen pidet-
tiin Luvialla heinäkuun puo-
lessa välissä. Paikalla juttua 
kertomassa oli Perussuo-
malaisten varapuheenjohta-
ja Hanna Mäntylä Sallasta 
sekä Satakunnan parlamen-
taarikot, eduskunnan vara-
puheenjohtaja Anssi Jout-
senlahti ja kansanedustaja 
Ari Jalonen. Asiat pyörivät 

Perussuomalaiset 
juhlivat Luvialla

paljolti köyhien euromaiden 
ainaisella rahan-pyytämisel-
lä ja Suomalaisten rahojen 
lähettämisellä Välimeren 
maihin ja niiden pankkei-
hin tukiaiseksi. Paikalle oli 
saapunut noin 40 henkilöä, 
mukana myös Luvian Pe-
russuomalaisten kunta-vaa-
liehdokkaita. 

J Virtanen

Poliitikot elementissään Jazz-tunnelmissa Porin Promedaarilla.

Havupuu-
uutejuoma
Vuoden 2010
luontaistuote!
Nyt saatavana meiltä!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Naisten shortsit 5€/kpl
- useita kuoseja

Tule katsomaan
muut tarjoukset 

myymälään!

VIELÄ ON KESÄÄ JÄLJELLÄ!

Kesäsukkia 3 paria    6€
Kesäsukkia 9 paria 14€

MYYDÄÄN UUSIA 
ISOJA IKKUNOITA
Lev. 2340 x Kork.1400  5 kpl
Lev.2570 X Kork. 1400  4 kpl
Lev. 3400 X Kork. 1400 1 kpl

Myös asennus!
puh. 050-5719408

 MATOT  PEITOT  TYYNYT ym.

Pesemme myös kirjopyykkiä
KONEPESU JA LAAKAPESU

Puh. 531 9303 Varjuksentie 217, Nakkila
Avoinna MA-TO 9-17 PE 9-18 LA 9-14, myös sopimuksen mukaan

John Deere -metsäkoneiden sopimushuolto Länsi-Suomen alueella
METSÄKONEHUOLTO - VARAOSAT JA TARVIKKEET

Kaikki rakennustyöt
ammattitaidolla ja ajallaan!

Soita ja pyydä tarjous!
Nummirak Ky

Puh. 040 064 5251
Vanha Porintie 170, 29100 Luvia

fysioterapia
hierontaa – myös ilman lääkärin lähetettä
akupunktiohoito 
lymfaterapia
veteraanikuntoutus
lentosukat
lääkinnälliset kompressio-
sukat ja –hihat mittatilauksena
erikoisniskatyynyt ja patjat

•
•
•
•
•
•
•

•

Lauttaranta 5, Ulvila, puh. 538 9444

myös kotikäynnit
ja ilta-aikoja

•

Meiltä KELAN vähennys suoraan

Muista
Lahjakortilla!

Lähde mukaan!Lähde mukaan!
Ostosmatkalle

ma 27.8. Tuurin Kyläkauppa
 hinta 34€ (sis. matkan ja ruokailun)

su 2.9. Raision Ikea ja Mylly
 hinta 22€ (sis. matkan)

Terveysmatkalle

22.-27.10. Kaustisten kansanlääkintäkeskus
   paketin hinta 400€/420€

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

NAKKILAN TORIPARLAMENTTI
kokoontuu taas joka keskiviikko klo 10-11

15.8. alkaen. TERVETULOA!
Kahvit tarjoaa Bestseller-lehti
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Jartin Jurinat
Espanja ryöpyttää Italiaa
”Taita ryöpyttä meitäki, 
isoll kädell”

Risteys yllätti motoristin, 
pyörä penkkaan ja kuski 
hoitoon
”Oliko risteys siirretty toise 
paikka”

Parsaa ja avokadoa? Näil-

lä ruoilla hankit kiiltävät 
hiukset
”Mite mahtas käydä, jos alka 
syör porkkana ja punajuurt”

Aktia nousukiidossa Hel-
singissä
”Ettei vaa kiito loppus lyhye”

Tutkijat: Viini on hyödyk-
si luustolle – voittaa jopa 

lääkkeet!
”Kui hyvät luustot mahtas 
tull, jos ryyppäs oike kossu”

Venäläinen harmitteli lop-
putulosta
”Kyll Suomalaisetki harmit-
telee”

Sterilisaatiota pitää anoa
” Jo o aikoihi elett, täytyyks 
oike presidentilt kyssy lupa”

J Virtanen

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

Lämpö ja Vesi Kankeri Oy
Pellettipolttimet ja pelletin 
myynti, Lv-alan huollot, 
asennukset ja tarvikkeet
Kankerintie 89, NAKKILA 
puh. 0400 598 950 ja 0400 965 377

T:mi Rami Salo
- uudis- ja korjausrakentaminen
- pesuhuoneremontit
- vedeneristykset
Nakkila, puh. 0500 427 930
rami.salo@netti.fi 

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

Mäntykuja 2, Nakkila
040 501 0248, www.rp-tervo.fi 

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila
   - sähköasennukset

T:mi PORIN
RAKENNUSPELTITYÖT

Rakennuspeltiseppä J Mattila

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

P. 044-9688529 Nakkila

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Saneeraus & MaalausMS Saneeraus & Maalaus
Heikki Sikoniemi, Nakkila
Puh. 0400-504549 

Kosteantilan työt ja asunto-
remontit Satakunnan alueella

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

Suomalaisentie 5, Nakkila 
p. 0400 914 733

Rakennussaneeraukset ja uudis-
rakentamiset ammattitaidolla.

RAKENNUS
TuovilaTuovila Oy

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

Kuukausihinnat: 1 palsta x30mm: 35€.
1x20 mm: 25€. 2x30 mm: 60€. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 23%. 

VESI-, MAA- JAILMALÄMPÖPUMPUT
KODINKONEHUOLTOA

Kartanontie 48, Pori
Puh. (02) 631 2300
www.sahkopalvelua.fi

Perusmuurilevyn patopeltilista
Suojaa ja tuulettaa talosi sokkelin ja 
perusmuurilevyn välisen tilan tehokkaasti!
Lisätiedot ja tilaukset
Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy
Puh. 0400 539 947, www.patopelti.com
Tuotteen suojanumero HM9324

Alkaen
4,92 €/m
(sis. alv).

UUTUUS!   NYHET!   UUTUUS!   NYHET!

Ahokannas Oy
0500 124 420

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079
* LVI-myymälä

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

RAKENNUSTYÖT
Jms-Kaivuu
Puhelin 044 2950787 
www.jms-kaivuu.fi 

Huollatko autoasi 
säännöllisesti? 

Muistitko myös 
korihuollon?

Älä anna ruosteen 
pilata autosi kalleinta 
osaa ennenaikaisesti!

Henkilö-, paketti- 
ja asuntoautojen 
ruosteenestokäsittelyt.

Valvottua FI-laatua

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

Erä-tavaroita
-Kuparipannuja
-Matkaramofoni
-Pelikortteja
-Työkäsineitä
-Lahja.paketteja
-Lasten palapelejä
-Kenkärenkejä, valur.
-Keräilymukeja 600 eril.
-Kangas- tossuja

-Kosan suuttimia
-Vinyylilevyjä
-Sahapukkeja
-Kallioporakone Copra
-Diesel kompressori  2,5 m2
-Vanhoja (museo-työkaluja)
-Kirppu-tori tavaraa  ym.
-Antiikkia
-Pieniä tykkejä

POISTO PISTE
Tavara- ja Tuotemyynti, Siilotie 5, Nakkila 
Av. la klo 11-14 (rautatien ylikäytävän vieressä)

Fiat Ducato Diesel  vm. -89, 
rekistöröity 9:lle,  makuutilat 
4-5 henkilölle.
Covire Oy, p. 0500-597259

VUOKRAA ASUNTOAUTOVUOKRAA ASUNTOAUTO

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

Tarjoukset voimassa
syyskuun loppuun!

www.sininenunelma.fi 

Infrapunasaunaan
Kymppikortti 100€ 

Paljon hyviä vaikutuksia ja
apu painonpudotukseen.

Ultraääni-
ihonpuhdistus 65€/45min

   Sis. - alkupuhdistus
 - ultraäänipuhdistus (30min)
 - loppuvoiteet

Suklaaparafiini-
käsihoito 45€/45min

   Sis. - kuorinta
 - kynsinauhojenhoito
 - viilaus
 - suklaaparafi ini
 - käsivoide

Hannelella:Hannelella: Ninalla:Ninalla:
Nina on käynyt sokerointi-
koulutuksen!

Vk 34 alkaen

Sokerointitarjous: 
-20% normaalihinnoista

Hemmotteleva haude-
hierontahoito jaloille
40€/n.60min

Selluliitti-
hieronta 40€/n.45min
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Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

Kiitos!
Järjestyksessään 28. Kau-
vatsa Päivää vietettiin Kau-
vatsan Seuratalolla 28. hei-
näkuuta. Tuolloin kylän 
väkiluku kaksin- tai kolmin-
kertaistui muutaman tun-
nin ajaksi, eräiden arvioiden 
mukaan päivän aikana saat-

toi kävijöitä olla noin 2500. 
Päivän ohjelma alkoi tori-
myynnillä, missä oli tarjolla 
kaikennäköisiä ja kaikenma-
kuisia tuotteita. Muurinpoh-
jaletut, vohvelit ja hernekeit-
to olivat yksi kysytyimmistä 
tuotteista. Erilaisten herk-

kujen lisäksi päivän aikana 
oli myös muutakin ohjel-
maa, Kokemäen kaupungin 
johtaja Markus Ojakosken 
pitämä puhe, lasten juoksu-
kilpailut, kyykkä esitys, vih-
tahuutokauppa, työnäytös ja 
arvonta, jossa pääpalkintona 

oli Johanna Oraksen maala-
ma taulu. Kauvatsa päivän 
juontajana oli tuttuun tapaan 
kauvatsalaisjuurinen Reijo 
Oras. 

Toritapahtuman jälkeen 
Kauvatsan kirkossa oli Sa-
takunnan Osuuspankin Kau-

Kuvassa tämän vuoden viimeinen mansikkam-
me muistoksi kesästä Teille, hyvät asiakkaamme 
(Onni-Pekan edustalla Nakkilassa ja Kävelykadulla 
Porissa).

Metallitaideviikot järjes-
tetään nyt viidettä kertaa. 
Näyttelytilana on  vanhan 
meijerirakennuksen juusto-
kellari aivan info-tilan vie-
ressä. Taiteilijat ovat olleet 
tyytyväisiä kellarin kulunee-
seen yleisilmeeseen, mikä 
antaa sinne sijoitetuille tai-
deteoksillekin oman säväyk-
sensä.
  Tämän vuonna yhdeksän 
taiteilijaa esittäytyy 36 tai-
deteoksella, joista 15 on po-
rilaisen Marianne Fribergin 
käytetyistä hevosenkengistä 
valmistamia koruja. Muut-
kin tekijät ovat Satakunnas-
ta lukuun ottamatta Matti 

Metallitaidetta 
Leineperissä

S. Rajalaa Kurikasta, Päivi 
Ahoa Kangasalalta ja Jyrki 
Eklundia Järvenpäästä. Töi-
den kirjo ulottuu metallisen 
harpun kautta primitiivisiin 
naamioihin ja vanhoille esi-
neille annettuihin uudenlai-
siin merkityksiin. Onpa mu-
kana metallista valmistettu 
hevonenkin. Mukana on pal-
jon vanhoja tuttuja: Raija ja 
Kari Kuisma Porista, Timo 
Penttilä Noormarkusta ja 
Olli Penttilä Harjunpäästä.
  Aikaisempien vuosien ta-
paan haluamme kiinnittää 
huomiota materiaalin mah-
dollisuuksiin, mihin kaik-
keen metalli taipuu. Väistä-

Noormarrkulaista Timo Penttilää on 
keskiaika innoittanut humoristisiin 
naamioihin, joissa käytettän valmiita 
esineitä, tässä puutarhasaksia.

Porilaisen Kari Kuisman taidetta Lein-
perin Metallitaideviikoilla. Hänelle lasi 
on luonnollinen materiaali Erilaisten 
esinieden, kuten tässä tapauksessa 
pullon päällystämiseen. Lasi on yhd-
sitetty metalliin. Kuppiin on murskattu 
ikkunalasia, mikä luo kylmää ja etäis-
tä vaikutelmaa.

Yhdeksän taiteilijan 36 taideteosta on esillä vanhan meijerin 
juustokellarissa. Järjestäjien mukaan näyttelyssä on 
katsottavaa sekä pienille että suurille katsojille.

mättä tulee kiinnittäneeksi 
huomiota myös siihen, että 
Inhimillisellä mielikuvi-
tukselle ei ole käytännössä 
mitään rajaa ja siksi tämä 
näyttely tarjoaa toivottavas-
ti jokaiselle jotakin, juhlaa 

niin pienelle kuin suurelle-
kin katsojalle.
  Metallitaideviikot vanhas-
sa meijerissä kestävät 1.6. 
– 15.8. Näyttely on avoinna 
joka päivä klo 10 – 16. Näyt-
telyyn on vapaa pääsy!  

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLIS-
JÄRJESTÖN VUODEN 2012 KESÄTAPAHTUMA 

Salomonkalliolla Nakkilassa
Lauantaina 11.8.2012 klo 12

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki jäsenosastojen jäsenet 
ja veteraanit. Päivän ohjelmassa on leikkimielisiä kisailuja, 

yhdessäoloa sekä ruokailu. Saunakin on lämpimänä.
Tarjoilun vuoksi ilm. viim. ke 8.8. puheenjohtajalle:

Reijo Nummikari  0405028847
sähköposti reijo.nummikari@dnainternet.net

TERVETULOA!

Mansikkamesta 
Virtanen

kiittää!

Bestseller Kauvatsa-päivillä

vatsan konttorin järjestämä 
konsertti, jossa oli väkeä 
melko mukavasti. Kirkko-
konsertin jälkeen oli mah-
dollisuus palata takaisin seu-
ratalolle, missä ohjelmalliset 
iltamat jatkoi tuttua Kauvat-
sa päivän perinnettä.

Kauvatsa-päivät on osoi-
tus pienen kylän yhteishen-
gen ja kyläyhteisön yllä-
pidosta. Näin kuntakentän 
uudistusten aikaan on hyvä 
muistaa, että kylän elinvoi-
maisuus ei ole riippuvainen 
rajoista ja siitä mitkä kunnat 

Vihdat odottavat huutajia. 

tai kaupungit ovat liittyneet 
yhteen. Tärkeintä ovat niissä 
asuvat ihmiset ja heidän yh-
teenkuuluvuus. Kiitos teille 
kauvatsalaiset. 

Kauvatsa on Suomen enti-
nen kunta (perustettu 1892, 
erottamalla Huittisten kun-
nasta) ja nykyisin osa Koke-
mäen kaupunkia. Kauvatsan 
kunta liitettiin 1969 Koke-
mäkeen ja sen viimeisenä 
itsenäisenä vuotena asukas-
määrä oli 2 133 henkilöä.

HJP

Reijo Oras juonsi Kauvatsa päivien 
ohjelmat tutulla ja turvallisella taval-
laan.

Zetoristit kuljettivat väkeä seuratalolle Kauvatsan keskustasta

Nyt onNyt on
UUSIEN UUSIEN 

IKKUNOIDEN IKKUNOIDEN 
AIKA!AIKA!

Mittojen mukaan uusiin ja
vanhoihin rakennuksiin!

Pyydä ilmainen hinta-arvio!

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

vitriini@askarteluliike.fi 

Torin laidalla
Yrjönkatu 10C, Pori
Puh. (02) 641 1122
ma-pe 10-17, la 10-14 

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

•
•
•

•
•
•
•

Syksyn kurssiohjelma ilmestyy elokuun aikana.
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PYÖRÄ JA VAPAA-AIKA OY - PIRKANKATU 3, HARJAVALTA - PUH. (02) 674 3260, 050 528 4343 - www.sportnelli.fi

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

KORJAA JA HUOLTAA

Polkupyörän

täyshuolto

50,-

PYÖRÄN JA VAPAA-AJAN HUOLTO

Meiltä Innova Disc Golf
frisbeet edullisesti

TORO LEHTIPUHALLIN YM. YM.TORO LEHTIPUHALLIN YM. YM.

Pihat ja terassit kuntoon!Pihat ja terassit kuntoon!

STIGA, TORO STIGA, TORO 
JA VIKINGJA VIKING
RUOHON-RUOHON-
LEIKKURITLEIKKURIT

TULE KATSOMAAN 
MALLEJA MYYMÄLÄÄN!

Madison
Tupla Onni
 2-v. OVH 349,-

299,-299,-

Laadukkaat
INLINE SKATE ROCES 
-rullaluistimet
Nyt kesäALEALE-hintaan!

RuohonleikkurinRuohonleikkurin
Combi-peräkärryCombi-peräkärry
 OVH 290,-OVH 290,-  . . . . . . . . .   . . . . . . . . . NytNyt  250,-250,-
Spectra-Spectra-
lastenkuljetuskärrylastenkuljetuskärry
 OVH 349,-OVH 349,-  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .NytNyt  249,-249,-
MopokypärätMopokypärät  . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . alk.  alk.  49,-49,-
PyöräilykypärätPyöräilykypärät  . . . . . . . .   . . . . . . . . alk.  alk.  29,-29,-
KesälippiksetKesälippikset  . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . alk.  alk.  9,-9,-
Abu Garcia kela + vapa Abu Garcia kela + vapa 
+ siima + siima OVH 39,-OVH 39,- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt  Nyt  20,-20,-

Pienkonebensat ja Pienkonebensat ja 
teräketjuöljyt edullisesti!

Muoti-
pyörä!

- myös -
rakentaa, saneeraa, korjaa

Evakontaival 6 puh. 0400-875 090
28400 ULVILA keijo.lehtikangas@luukku.com

Myynti ja markkinointi
Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy

Puh. 0400 539 947
iiro.honkanen@elisanet.fi 
Ilmoitussuontie 395
27400 Kiukainen

UUTUUS!  NYHET!  UUTUUS!  NYHET!

Tuotteen suojanumero HM9324

Patopeltilista suojaa talosi sokkelin ja 
sitä vasten kos teu den eristykseksi 
asennettavan perusmuurilevyn välisen 
tilan tehokkaasti sateelta, sulamisvesiltä, 
hiekalta ja roskilta. 

Sokkelin ja perusmuurilevyn
välinen tila tuulettuu hyvin 
myös yläkautta.

Hinta alkaen 4,92 €/m (sis. alv).

Perusmuurilevyn
patopeltilista

Patopeltilista 
jää 10-20 mm 
etäisyydelle 
maasta

Kiviaineksen koko 
10-20mm

Varmasti

hintansa

väärti!

www.honkanenoy.fi       www.patopelti.com

KAIKKI
Merrell ja Salomon

sandaalit

39,-39,-
PY

Ö
R

Ä 
JA

 V
AP

AA
-A

IK
A 

O
Y

OVH
79,-

Tällä
kupongilla:

alk.  49,-
Lenkkitossut koulutielle!Lenkkitossut koulutielle!

Tsekkaa mallit 
myymälässä!

PESULA MATTOPYSÄKKI
Puh. (02) 539 0755, 050 528 0603

Puhtaat matot
pesulan kautta!

PESULAPALVELUT
- matot - vuodevaatteet

ym. ym.

EDULLINEN KULJETUSPALVELU
nouto ja palautus

Ulvila - Pori - Kullaa - Noormarkku


