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Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehtittu lsl hehtiti

Kaikki maalaus- ja remonttityöt
yli 20 vuoden ammattitaidolla

MAALAUS AMI
Ami Granö

Kaijalantie 16, 28300 PORI
Puh. 0400 590 295

amig@kolumbus.fi 

Tunnistatko vaarallisen
sinilevän? s. 5

Metsästyskausi on
alkanut, s. 2

Nyt kannattaa 
katsastaa

Henkilö- ja pakettiauton määräaikaiskat-
sastus 46 € + päästömittaus

alk. 46€

Korjuuntie 17-19, 28360 Pori
Ma-pe 8.30-16.30, p. (02) 529 9950

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!
Heinox-Hormit Oy

 TERÄS-
SISÄPIIPUT

 PIIPUN 
SADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

 PUMPPI 

VVIIKKO-OHJELMA SYKSY 2012

3.9.2012 ALKAEN    044-3353143 NKK.fi

         MA           TI           KE        TO            PE           LA        SU
 10.00    Ohjattu  10.00     Ohjattu

  Kuntosali   Kuntosali
     Jouko      Jukka

  16.30 ZumbAtomic  16.30 ZumbAtomic   11.30         Easy
        4 - 6v        7 - 9v   Spinning45
  Eva-Lotta   Eva-Lotta          Pasi   17.00        Easy

 Spinning60
17.30   17.30    17.30       Easy  17.30      Kahva-  17.30         Easy   12.30      Kahva-        Pete

  FWorx55    Zumba55 Spinning60     Kuula50  Spinning45     Kuula55
      Liisa   Eva-Lotta       Liisa       Kepu         Pete         Pasi   
       18.15

 18.30  Spinning50    Zumba55
18.45 RasvanPolt   18.45  Spinning50    18.45  Pumppi50     Interval        Salla

  Muok55   Kestävyys      Liisa       Kepu
     Elise       Jutta

 19.30      Kunto-
19.50       Easy   19.45      Kahva-    19.45        Syvä- nyrkkeily55

 Spinning45 KuulaCore45 venyttely45       Terhi
     Krista       Jutta      Jenni

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 

JOKAMIESLUOKAN AUTOKILPAILU
Risten radalla
su 26.8.2012 klo 11 alkaen. 
Liput 8 euroa, alle 12-v. ilm. 

Tervetulo
a!

Kokemäen Ua

(kokeua.net)
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TAPAHTUMIA

NAKKILAN
PERUSSUOMALAISET RY 

KIITTÄÄ!

Toritapaaminen 11.8.  oli onnistunut:
 5 isoa termaria kaffeeta ja 90 makkaraa 
kansanedustaja Ari Jalosen jutuilla 
höystettynä. Siinä päivän anti!

NAKKILA  KUNTOON  PERUSSUOMALAISTEN  VOIMIN
Kunnallisissa ja vaaliasioissa:
Marko Nieminen, puhelin 040 756 7829
Kari Sulonen puhelin 044 284 5698

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 5.9.2012
ke 26.9.2012
ke 10.10.2012
ke 24.10. 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

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%. 

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

Metsämarjat ja niiden poimijat

HARJAVALTA
Taidetalo Siirtoqvisti
3.6.-31.8.2012 Taidetalo. 
Pysyvä taidenäyttely

Kesäjumppa
6.6.-29.8.2012 Vinnarin 
salin nurmikolla. Jumppaa 
kesä- ja elokuussa. Sateen 
sattuessa jumpataan salissa.

Siveltimien Sato 2012
30.7.-30.09.2012 Emil Ce-
dercreutzin museo. Suomen 
Akvarellitaiteen yhdistyk-
sen kesäkurssien jurytetty 
10-vuotisjuhlanäyttely. 

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

Harjavallan markkinat
25.-26.8.2012 Huovintori. 
Perinteiset suurmarkkinat.

Iltamusiikkia
29.8.2012 19 Harjavallan 
vanha kirkko. Kanta-Loi-
maan kirkkokuoro.

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

Satasoitto
17.8.-2.9.2012 Harjavalta 
ja Kokemäki. Monipuolis-
ta konserttitarjontaa Har-
javallassa ja Kokemäellä

Kokemäen Kuhmut
26.8.2012 klo 11 Risten 
jm-rata. Jokamiesluokan 
autokilpailu.

PORI
Porin silakkamarkkinat
31.8.-2.9.2012 Eteläranta.

Lainsuojattomat XIII-
teatterifestivaali
5.-9.9.2012 Useita eri 
tapahtumapaikkoja. 
Vuosittain järjestettävä 
mielenkiintoinen, korkea-
tasoinen ja kattava katsa-
us vapaiden ammattiryh-
mien esityksiin.

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

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

Metsästysvuosi alkoi elo-
kuun ensimmäisenä päivä-
nä, jolloin aktiivisimmat 
harrastajat virittelivät pyy-
dyksiä pienpedoille mm 
minkille. Minkkiä metsäste-
tään Suomessa koko metsäs-
tysvuoden ajan. Kuitenkaan 
naarasta, jolla on pentue, ei 
saa tappaa 1.5. - 31.7 väli-
senä aikana. Vuosittain saa-
liiksi saadaan noin 50 000 - 
85 000 minkkiä.

Monet aloittavat metsäs-
tyksen elokuun kymme-
nes, jolloin kyykyn met-
sästys alkaa. Sepelkyyhky 
on runsastunut viimevuosi-
na melkoisesti, joten niiden 
saaliskannat ovat varmasti 
kasvussa. Jos elokuun kym-
menes päivä aloittaa monen 
metsästäjän metsästyskau-
den, niin elokuun kahdes-
kymmenes päivä klo 12.00 
tuo vesien ääreen vielä suu-

remman määrän metsästäjiä. 
Tuona hetkenä, eikä minuut-
tiakaan aikaisemmin, alkaa 
sorsajahti. Ensimmäisenä 
päivänä runsaasti kansoite-
tuilla sorsavesillä ammutaan 
lukemattomia laukauksia. 
Pitää kuitenkin muistaa pi-
tää pää kylmänä ja muistaa 
tietyt ohjeet: tunnista am-
muttava laji, muista ampu-
maetäisyys ja huolehdi saa-
liistasi. 

Suomessa ammutaan vuo-
sittain yli 500 000 sorsaa. 
Sorsajahdissa käytettävät 
panokset ovat olleet metsäs-
täjien keskustelun aiheena 
koko niiden käyttöajan. Lyi-
jyhaulithan kiellettiin sorsa-

Metsästyskauden 
avaus

jahdissa yli 15 vuotta sitten. 
Alussa haulien tarjonta oli 
vain terästä ja vismunttia, 
nykyisin on saatavana näitä 
parempia materiaaleja. 

Osa sorsastuksesta tapah-
tuu rehevillä järvillä tai jo-
kien suistoissa, tuolloin 
koulutetun noutavan koi-
ran tulee arvoonsa. Haa-
voittuneen linnun löytämi-
nen aamu- tai iltahämärissä 
on usein mahdoton tehtä-
vä metsästäjälle, jolla ei 
ole koiraa mukana tai seu-
rueessa saatavilla. Suomen 
laki kaipaisikin päivitystä 
Ruotsin suuntaan. Naapuri-
maassamme laki vaatii, että 
jahtiin osallistuu myös kel-
vollinen koira. Moni suo-
malainen metsästäjä ei täl-
laisesta laista pitäisi, mutta 
jokaisenhan ei silloinkaan 
tarvitsisi omistaa koiraa. Sa-
takunnassakin on noutajan 
omistavia henkilöitä, jolla 
ei ole mahdollisuutta sorsa-
jahtiin, he saattaisivat lähteä 
innolla mukaan sorsien et-
sintään. Onkin syytä miettiä 
onko sorsastaminen ilman 
noutavaa koiraa eettistä.

HjP

Toimiva koira on metsästäjälle arvokas. 

Sorsastuksessa käytettäviä - laillisia 
haulikopanoksia.

Isännöinti
.Kuusisto

044 251 0151, Nakkila

Isännöintitoimistot

J

Villilässä 
rakennetaan
Vuonna 1935 rakennettu 
entinen Karjatalouskou-
lu saa tänä kesänä uuden 
katon. 

Alkuperäinen pärekatto 
vaihdettiin 50-luvulla tii-
likattoon, joka on nyt tul-
lut tiensä päähän paljon 
sateita ja lumia nähneenä. 

Tiloissa toimii nykyään 
hotelli.  

Kattohommissa häärivät T:mi Rami Salon miehet.

Hae ilmainen 
lukujärjestys 

netistä:
www.

best1.fi

Asiantuntijoiden mukaan 
metsiimme jää 85-90 pro-
senttia poimimatta näitä 
metsiemme herkkuja, hil-
laa, mustikkaa ja puoluk-
kaa, sekä sieniä. Kovas-
ti kuitenkin vastustetaan 
näiden n 4000 ulkomaalai-
sen poimijan tuloa. Omat 
työttömät, ei viitsi mennä 
metsään. Onko kateutta, 
että ulkomaalaiset tulevat. 
Vai ovatko he liian liki 
meidän omaa reviiriäm-
me? Vievätkö he meidän 
marjamme? Ovatko lii-
an lähellä asutusta? Mistä 
kielteinen suhtautuminen 
johtuu? Minun puolestani 
voivat tulla, tervetuloa.

Ollaanko me huonoja ja 
laiskoja marjanpoimijoita? 
Asiantuntijoiden mukaan 
jos ei olisi näitä ulkomaa-
laisia poimijoita, niin oli-
simme tuontimarjojen va-
rassa. Nyt ei tarvitse tuoda 
marjoja niin paljon kuin 
tarvitaan, tuodaan poimi-
joita. Hyvä niin. Vai onko? 
Ehkä näille poimijoille voi-
si hieman enemmän antaa 
opastusta itse poiminnasta 
ja siitä, että ei mennä ih-
misten pihapiiriä liian lä-
helle. Tämä valistus pitäisi 
niiden fi rmojen antaa, jotka 
ovat kutsuneet heidät tänne. 
Kyllä se varmasti huonojal-
kaista mökin mummoa kel-

juttaa, jos Thai-ukkeli vie 
mummon piirakkamarjat 
mökin nurkalta. 

Metsämarjojen 
kysyntä kasvaa 
Suomessa on yli 200 pien-
yritystä ja kymmenkunta 
suurempaa marjanjalosta-
jaa, jotka valmistavat met-
sämarjoista tuotteita koti-
maan tarpeisiin. Toiminta 
luo arviolta 2000 vuosi-
työpaikkaa. Vuonna 2010 
marjoja vietiin 8,2 mil-
joonaa kiloa, mistä kertyi 
vientituloja yli 20 miljoo-
naa euroa. 

Viime vuosina metsä-
marjojen ja marjajalostei-
den kysyntä maailmalla 
on kasvanut niiden ter-
veellisyyden vuoksi. Var-
sinkin mustikkaa kysytään 
paljon. Ulkomaalaisten 
poimijoiden tulo on mah-
dollistanut marjayritysten 
kasvun Suomessa ja luo-
nut työpaikkoja myös os-
totoimintaan, kuljetukseen 
ja paikallisiin ulkomaisten 
poimijoiden palveluihin.

Se kuitenkin on ihme-
tyttänyt, kun ulkomaalai-
set eivät ole työsuhteessa 
Suomessa, kutsuja yrityk-
seen, mutta ovat kuitenkin 
kieltäneet myymästä ulko-
puolisille ostajille.

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!

Neulattoman Mesoterapian Uusi Aalto!
INFUSION- sähköimpulsseihin perustuva menetelmä
• Häivyttää ryppyjä ja muita ikääntymisen merkkejä
• Elvyttää ihon kolageenituotantoa
• Kosteuttaa ihoa
• Kiinteyttää ihoa ja tekee siitä 

tasaisemman sävyisen

Tehokas hoito esim. 

mikrotimanttihiontaan 

yhdistettynä.

Neulattoman mesoterapian 
pulssiaallot avaavat solukal-
voon hetkellisesti mikroka-
navia, joten vaikuttavat ain-
eet pääsevät sarveiskalvon 
läpi ilman, että ihoa tarvitsisi 
puhkaista.

Muuttopalvelut Sataverkko
Pori, Rauma ja Harjavalta
0400 824 813, sataverkko@gmail.com

www.muuttopalvelutsataverkko.fi 

• Toteutamme yli 10 vuoden kokemuksella kaikenlaiset 
koti- ja yritysmuutot.

• Meiltä saat kaiken laatikkovuokrasta avaimet-
käteen -muuttoon asti.

• Käytössämme on paketti- ja kuorma-autoja sekä muita apu-
välineitä nokkakärryistä kaasu- ja sähkötrukkeihin.

Muista Sataverkko kun muutat!

Palvelemme

joka päivä

koko Suomessa!

Soita ja
kysy lisää!

Olemme avoinna

myös Harjavallan

markkinoiden 
ajan.

Tule tutustuma
an! 

Syystarjouksena
elokuun ajan
kaikki fl eecekankaat 

-20%

Pirkankatu 5 (Huovintori), 29200 Harjavalta
Ark. 9-17 la 9-14 * 044 727 1001 * minnamarja.fi 

Yksilöllisiä pipoja, laukkuja,
pussukoita, pyyhkeitä ym.
KANKAAT, TARVIKKEET JA OMPELUPALVELUT

OSTETAAN PUHTAITA 
METSÄMARJOJA PÄIVÄN HINTAAN
NAKKILATattarantie 42:
SU ja KE klo 18-19

PORI Karjalankatu 12:
MA ja TO klo 10-11

Hintatiedot: Covire Oy, Nakkila:
Puh. 0500 597 259

Ilmoitathan tulostasi soittamalla!

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

VUOKRAA ASUNTOAUTOVUOKRAA ASUNTOAUTO

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/HuoviTappuritapahtuman kulkue kulki Nakkilan keskustassa 11.8
�����������	�	


���������

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 
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adeJ
Eläincenter

             www.jadecenter.fi 
Akselintie 1, Nakkila, puh. 050 523 9328
Avoinna arkisin 10-17, lauantaisin 10-14

Tyrkkypäivät 23.-25.8.Tyrkkypäivät 23.-25.8.
torstaista lauantaihin
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Tarvikkeet   --3030%%
Kuivaruuat  --1010%%

Tällä 

kupongilla:
po

ingi
po gil
pongi arvikkkk

aa

arvikkkikk

tata

TervetuloaTervetuloa
TUULETTUMAANTUULETTUMAAN
Järilänvuoren karting-radalle
Polttariporukat, yritykset ja yksityiset.
Lapsillakin on mahdollisuus kokeilla.

Mikroautojen 
vuokrausta!

Vuokrahinnat ja tiedustelut:

www.kokefkk.com
tai puh. 045 133 1664
Rata avoinna ma-la 9-21, su 12-21
Järilänvuorentie 239, 32800 Kokemäki

  Alumiini- ja teräsovet
  Julkisivut sekä teräsrakenteet

050 597 7001

PMMP –  RAKKAUDESTA
Sony Music

4ever young
Korkeasaari
Heliumpallo
Koko show
Jeesus ei tule oletko valmis
Rakkaalleni
Tytöt
Pahvinaamari
Kevään valo
Toivo

Kuukauden levy PMMP:n 
Rakkaudesta julkaistiin 
jo kesäkuun alkupuolel-
la, mutta kesätauon vuoksi 
pääsee arvioitavaksi vasta 
nyt. Singlejulkaisu Helium-
pallo kuultiin jo keväällä ja 
jostakin syystä se tuntui jo-
tenkin valjulta kun on tot-
tunut kuulemaan bändiltä 
aiemmin biisejä, jotka ovat 
iskeneet heti tajuntaan ku-
ten edellislevyjen hitit Hen-
kilökohtaisesti, Kesäkave-
rit tai Lautturi. Heliumpallo 
ei onnistunut iskemään ensi 
kuulemalla, ei toisella, eikä 

vielä kolmannellakaan. Nyt 
levyllä kuultuna se avautuu 
vihdoin ja osoittautuu mah-
tipontisen komeaksi viisuksi.

Paula Vesala ja Mira Luoti 
ovat onnistuneet luovimaan 
helposti koko kansan suosi-
kiksi. Heidän kappaleitaan 
ei voi välttää kuulemasta 
kuuntelipa sitten mitä ra-
diokanavaa tahansa. Ajoit-
tain se tuntuu myös oudolta. 
PMMP on alusta alkaen an-
tanut kuulua ja haista. Min-
käänlaista ujostelua ei ole 
nähty. Tekstit ovat monesti 
hyvinkin rankkoja, sellaisia 

joita luulisi suuren yleisön 
vieroksuvan aamiaispöy-
dässään. Joidenkin puuro on 
takertunut kurkkuun, mut-
ta selvästi olemme kaivan-
neet ravistelua ja pientä 
kapinaa nykyisen iskelmä-
hutun ja laskelmoitujen hit-
titehtaiden popviidakossa. 
PMMP:n suosio on ansait-
tu ja perustuu yhtyeen kol-
mannen ja näkymättömän 
persoonan Jori Sjöroosin 
hienoihin sävellyksiin, veto-
voimaisiin naisartisteihin ja 
Paulan sanoituksiin. Tämä 
uusi paketti toimii pitkälti 

vanhoilla mausteilla. Tutut 
tavaramerkit ovat mukana 
tälläkin kertaa: melankolia 
ja vimmainen naisenergia, 
taivaita hipovat pop-melo-
diat ja lastenlaulujen omai-
set tulkinnat. Rankemmat 
punkrallit on kuitenkin hy-
lätty tällä kertaa ja yhtye 
kuulostaa aavistuksen ai-
kuisemmalta. Arki ja perhe-
elämä pyykkikasoineen ovat 
vahvasti läsnä sanoituksis-
sa. Onneksi siitä maailmas-
ta löytyy aivan yhtä hyvää 
polttoainetta kuin mistä ta-
hansa. Laimentuneestakin 
rakkaudesta pidetään kiinni, 
miten muutenkaan. Tiski-
vuoren ja alusvaatemainos-
ten maailmassa elää pieni 
kapina. ”Anna epäonnistu-
mistarinoita, tämän ajan ka-
pina” laulavat Paula ja Mira 
Jeesus ei tule oletko valmis 
-kappaleessa.

Pisteitä rohkeudesta
Edellislevyjen hittiputkea 
jatkaa parhaiten koko kesän 
radiossa soinut Rakkaalleni-
kappale, joka tuo mieleen 
Leevi and the Leavingsin 
Kratfwerk-tyylisen Pohjois-
karjala-biisin. Samaa rataa 
edustaa riemastuttava Koko 
show, joka lennättää kuuli-
jan arjen yläpuolelle, johon-
kin outoon pyörteeseen.

Levyn oudoin veto on 
rap-henkinen Tytöt, jos-
sa vierailee myös Mariska. 
Kertosäe on komea, levyn 
parhaimpia, mutta kokonai-
suutena kappale on hieman 
sekava. Toisenlainen toteu-
tus olisi tehnyt kappalees-
ta hitin, mutta pisteet roh-
keudesta, jota yhtyeeltä ei 
ole koskaan puuttunut. Al-
bumin kohokohtiin kuuluu 
jylhän kaunis Korkeasaa-
ri. Tässäkin tarinassa kaik-
ki tuntuu olevan kunnossa. 
Keväällä karhut heräilevät 
ja koko perhe on yhdessä 
kerrankin. Silti taustalla, 
pinnan alla on jotakin joka 
sumentaa taivaan, jotakin 
joka on niin useasti mukana 
PMMP:n lauluissa ja vetää 
meitä puoleensa. Pari kes-
kinkertaisempaa kappalet-

ta on livahtanut mukaan, 
mutta tämän kesän keik-
kasuosikiksi noussut Ke-
vään valo ja levyn päät-
tävä surumielinen Toivo 
nostavat albumin lopulta 
reilusti plussan puolelle. 
Monet näistä kappaleista 
voisivat olla myös Jorin 
oman Magenta Skycoden 
levyltä. Se ei haittaa, Pau-
lan ja Miran panos tekee 
näistä jäljittelemättömiä, 
aitoja PMMP-biisejä.

Yhtye voi huoletta jatkaa 
tästäkin eteenpäin omalla 
tinkimättömällä linjallaan. 
Suurta uudistumista ei var-
maankaan odoteta, eikä 
edes kaivata, mutta yllä-
tyksetkin otetaan vastaan 
aina suurella rakkaudel-
la. Toivottavasti Paula ja 
Mira jaksavat kaikista si-
vuprojekteistaan huolimat-
ta viihdyttää meitä vielä 
pitkään energisillä keikoil-
laan ja loistavilla levyil-
lään. Heliumpallo leijuu 
taivaalle, katoaa jonne-
kin pois, musiikki loppuu, 
mutta tilaan on jäänyt jo-
takin lämmintä, ehkä rak-
kautta, ainakin toivoa.

4/5 pistettä
Jani Virtanen

4/5 KUUKAUDEN LEVY
Tällä palstalla arvioidaan kerran  
kuukaudessa uusi ja mielenkiintoinen 
kotimainen tai ulkomainen albumi. 
Arvosteluasteikko 1-5

Musiikki loppuu, mutta 
tilaan jää jotakin lämmintä
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Havupuu-
uutejuoma
Vuoden 2010
luontaistuote!
Nyt saatavana meiltä!

a

!

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€

Epäiletkö juomavetesi laatua?

KAIVOVEDEN
KUNTOKARTOITUS

kesätarjouksena

Tiedepuisto 4
(Pripoli)

puh. 621 3349

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

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

www.valtaliikenne.comwww.valtaliikenne.com

Perinteinen hiihtoretki Perinteinen hiihtoretki 
Saariselän ensilumille!Saariselän ensilumille!

MatkaMatka
kädentaidon kädentaidon 
messuille 6.10.messuille 6.10.

Tulossa:

Sinilevät ovat jälleen run-
sastuneet todella paljon. 
Vesistöjen rehevöitymi-
sen seurauksena runsastu-
neet sinilevät muodostavat 
merkittäviä haittavaiku-
tuksia mm. vedenotolle ja 
vesien virkistyskäytölle. 
Pahimpien sinileväkukin-
tojen aikaan uimarantoja 
joudutaan sulkemaan ja 
veden talouskäyttöä rajoit-
tamaan. Kokemäen Sääks-
järvessä tilanne on todella 
ikävä, jossa ensimmäiset 

sinilevät tulivat esille vii-
kolla 28 eli ennen heinä-
kuun puoltaväliä. Voi olla, 
että sinilevän vuoksi mo-
nelta on jäänyt uintikausi 
hyvinkin lyhyeksi. Sini-
leväesiintymä voi näyttää 
hyvinkin erilaiselta riip-
puen paikasta, runsaudes-
ta ja "iästä". Runsas sini-
levämassa värjää veden 
vihertäväksi ja muistuttaa 
vihreää maalia tai kellan-
vihreää hernerokkaa ve-
den pinnassa tai rannassa.

Älä käytä levävettä
Sinileväpitoisessa vedessä 
uimista tulee välttää, eikä le-
vävettä tule käyttää syötävi-
en kasvien kasteluun tai pe-
suvetenä. Levämyrkyt eivät 
poistu edes vettä keitettäes-
sä eikä levävettä pidä käyt-
tää edes löylyvetenä. 

Eräiden sinilevien erit-
tämille maksa- ja hermo-
myrkyille altistuminen voi 
aiheuttaa myrkytysoireita. 
Oireita ovat ihon kirvely, 

Sinilevää
Syanobakteerit eli sinibakteerit (Cyanobacteria) ovat yhteyttäviä prokaryootteja eli esi-
tumaisia. Ne luokitellaan mikroleviin. Niitä kutsutaan myös sinileviksi, vaikka ne eivät 
ole leviä. Syanobakteerit tunnetaan kesäisistä massaesiintymisistään (’sinileväkukin-
nat’) lämpimissä ja ravinteikkaissa vesissä, joissa ne tuottavat myrkyllisiä aineita.

• 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!

nuha, päänsärky ja huono-
vointisuus. Oireet häviävät 
yleensä muutamassa päi-
vässä. Leväpitoisen veden 
juominen voi olla kohta-
lokasta pienille lapsille ja 
eläimille.

Ilmoita levähavainnosta
Levähavainnoista voi il-
moittaa Varsinais-Suomen 
ELY-keskukseen puh. 02 95 
022 906 (puhelinvaihde). 
Numerosta vastataan myös 
leviä koskeviin kysymyk-
siin. Internetistä löytyy vii-
koittaista tietoa levien ku-
kinnasta ja ilmenemisestä 
esimerkiksi Varsinais-Suo-
men elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus/Levätilan-
ne, joka löytyy Järviwiki.fi  
sivustosta. 

Miten tunnistaa sinilevä
Itsekin voi tarkkailla levät-
ilannetta ja tehdä ratkaisu-
ja uimisen suhteen. On ole-
massa parikin ”jokamiehen” 
keinoa selvittää onko ky-
seessä sinilevää.

1. Ota leväistä vettä purkkiin 
ja anna sen seistä tunnin ver-
ran liikuttamatta purkkia. Jos 
pinnalle nousee vihreitä hiuk-
kasia, on kyseessä sinilevä.

2. Koeta rannassa esimer-
kiksi kepillä, onko levä-
massa kiinteää ja voiko sitä 
nostaa kepillä. Jos levä jää 
roikkumaan keppiin on ky-
seessä rihmalevä, joka ei 
ole myrkyllistä. Jos massa 
kosketettaessa hajoaa hiuk-
kasiksi veteen, kyseessä on 
sinilevä

HjP

10.3. 1956  Autopartio ker-
toi, että työt jatkuvat edel-
leen Järilän sahalla. Aikai-
semmin tehdyn päätöksen 
mukaisesti lähetettiin klo 
11.00 noin 140-miehen 
vahvuinen polkupyöräpar-
tio Järilään selvittämään 
rikkurityövoimalla tehtävää 
työtä. Työt sahalla saatiin-
kin pysäytettyä ja työnha-
luiset lähtivät kotiinsa. Mi-
tään välikohtauksia ei tässä 
yhteydessä tapahtunut. Pie-
nempiä rikkurityövoimail-
moituksia oli saatu myös, 
ja nämä asiat hoidettiin 
mahdollisuuksien mukaan. 
Työt saatiinkin osittain py-
säytetyiksi. E. Valli lähti 
kyseisenä iltana Nakkilan 
työväentalolle antamaan ti-
lanneselostuksen. 

Maanantaiksi päätettiin 
lähettää hiihtopartioita eri 
metsätyömaille. Harjavallan 
vuokra-autoilijoille lähetet-
tiin kirjelmä heidän sopi-
mattomasta käyttäytymises-
tään lakkolaisia kohtaan. 
Todettiin, että SAK on julis-
tanut aamusta lähtien Kul-
kulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön alaiset maanteit-
ten auraukset lakkotilaan, ja 
että bensiinin jakeluasemien 

vartiointi ja partiot on järjes-
tetty, kuten edellisenä päivä-
nä oli päätetty. 
Keskuslakkotoimikunta 
soitti Kalliolle, joka ilmoit-
ti, että liittojen sekä SAK:n 
taloudenhoitajat ovat neu-
votelleet lakkoavustuk-
sien jakamisesta ja asias-
ta tiedotetaan lähipäivinä. 
SAK:n taholta järjestetään 
mielenosoitusmarssit heti 
kun katsotaan tilanteen sitä 
vaativan ja tarvitaan jouk-
kovoiman apua. 

Harjavallan Demokraatti-
set naiset lahjoittivat edel-
lisenä päivänä pitämänsä 
ompeluillan tuoton 2 000 
markkaa lakkolaisten avus-
tamiseksi keskuslakkotoi-
mikunnan harkinnan mu-
kaan. Hyvän vastaanoton 
saaneet jäätanssit pidetään 
Honkalan kentällä jälleen 
13. ja 15. päivä klo 20.00 
-24.00, samoin viihdytys-
tilaisuus Harjavallan Työ-
väentalolla, johon ohjelma 
saadaan Porista Sos. dem. 
nuorisopiiristä. (HAP:n 
pöytäkirja nro 2.) 

  
Yleislakon vaiheista kerrotaan 
lisää seuraavissa numeroissa.

Moni-ilmeinen 
yleislakko
Harjavallan Ammatillinen Paikallisjärjestö lakon 
organisaattorina 1.3. – 19.3.1956.  
Kokouspöytäkirjamerkintöjen ja lakkomuistion 
mukaan kirjoittanut Auvo Lampinen (Jatkoa nume-
rosta 11/2012)
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Jartin Jurinat

Kaikkonen näyttäisi Krei-
kalle ovea eurosta
”Ei se näyttämisest parane, 
o toimittava ja heti”

Mies, haluatko lapsia? 
Syö pähkinöitä
”Ei se varma yksi pähki-
nöill parane” 

Helsingin pörssissä laiska 

kauppapäivä
”Meklareil oli vaa krapula, 
ja kurkku kähe” 

Syy vaimojen juomiseen 
löytyy aviomiehistä
”Ain joku syy pitä löyty, olis 
vaa avoliitoss”

Hakkuri paloi Kokemäellä
”Lentopalloilijal tais oll ro-
millei pääs”

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 

Remontti Jasa rakentaa ja remontoi
Remontti Jasa Oy on oikea kumppanisi, 
kun tarvitset luotettavaa, taitavaa 
rakentajaa ja remontoijaa.

Jätä rakennushommat ammattilaiselle 
ja nauti hyvästä lopputuloksesta. 

• keittiöremontit
• kylpyhuone- ja kosteiden 

tilojen remontit
• sisämaalaukset
• tapetoinnit
• laatoitukset
• lattiaremontit

Soita ja kysy lisää!

Remontti Jasa
Pentinkuja 2, Ulvila • 0400 807 332
info@remonttijasa.fi  • www. remonttijasa.fi 

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

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

Kolkkalankatu 2, HARJAVALTA

S A
A

ILMALÄMPÖPUMPUTILMALÄMPÖPUMPUT
MITSUBISHI, FD, GE, EF, PANASONIC ym.MITSUBISHI, FD, GE, EF, PANASONIC ym.
OLEN HARJAVALLAN
MARKKINOILLA TORIN KULMALLA.
Maahantuoja paikalla lauantaina!
SAATAVANA ILMASTA VETEEN -MAALÄMPÖPUMPUT 
JA MUITA ILMASTOINTILAITTEITA!

SIIRRETTÄVÄT SIIRRETTÄVÄT 
JÄÄHDYTINLAITTEET JÄÄHDYTINLAITTEET 
TARJOUSHINNALLA!TARJOUSHINNALLA!

RESURS BANK -rahoitus
Kampanja-aika 1.9.-31.10.2012
Tee hankintasi Hankintaturva-tililtä nyt, saat 
laskun joulukuussa. Jos maksat koko oston 
joulukuussa, on korko 0% ja kulut 0€.

Bussifi rmoilla on pipo tiu-
kassa
”Vois fi rmat alka käyttä vaa 
lippalakkei”

IS: Suomalaisartistilla jäl-
leen keikkafi asko
”Mahtoko viinall oll syyt tä-
häki viasko”

J Virtanen

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

- imubetonilattiat
- käsilattiat
- pesubetoniliuskat
- akryylibetonilattiat
- lattioiden hionta
- pinnoitukset

- epoksimassaus-
 lattiat
- sinkopuhallukset
- ym. muut alaan
 liittyvät työt

Rakennuspinnoite Levola Oy
Varasto Eteläväylä 17, Tiiliruukki
Puh. 0400 322 608, (02) 637 6182
Fax (02) 637 6060
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Höyläämö Pyysalo
Linjatie 340, Tuiskula, puh. 050 382 9025

Rahtihöyläystä

ANNETAAN ILMAISEKSI
rikkinäisiä/epäkurantteja kuormalavoja ja 
myös muuta jätepuuta. Puh. 0400 128883

Viisumit ja muut tarpeelliset 
hankinnat oli hoidettu en-
nakkoon matkanjohtajamme 
ammattitaidolla. Sää oli läh-
tiessä pilvipoutainen mutta 
lämmin. Kuitenkin jo ennen 
rajalle pääsyä tuli muutama 
rivakka sadekuuro.

Ensimmäinen kohde lä-
hes aina ja melkein kaikil-
la Viipuriin saavuttaessa on 
kauppahalli, mikä jo sinänsä 
on nähtävyys jyhkeine ulko-
muotoineen. Sisällä vallit-
see varsinainen markkina-
tunnelma tyyliin ”osta, osta 
hyvä hinta”. Ainakin ken-
käkauppiaiden suhteen kan-
nattaa olla varuillaan tai käy 
niin kuin eräälle mummulle, 
että ennen kuin huomaakaan 

Viipuriin, Viipuriin; 
Pietariin

Kauniina heinäkuun aamuna bussimme suuntasi 
kohti Vaalimaan tulliasemaa ja naapurimaatamme 
Venäjää sekä siellä vanhaa kunnon Viipuria. 

”prinsessalla” on jaloissa 
uudet kengät ja vanhat ovat 
muovikassissa kotiin vietä-
viksi. Vasta sen jälkeen on 
aika keskustella hinnasta, 
ellei jo ole löytynyt ”hyvä 
hinta”. Ruokatarvikkeiden 
myyntipuoli ei varmasti pal-
jon turistia kiinnosta, mutta 
voi sieltäkin bongata mie-
lenkiintoisia yksityiskohtia, 
kuten lihakauppiaan joka 
yrittää tappaa lentävää kär-
pästä lihaveitsellä siinä kui-
tenkaan onnistumatta. 

Hyvä kahvitauon pito-
paikka on entinen pyöreän 
tornin kapakka, mikä nyky-
ään toimii kahviona ja ruo-
karavintolana. Sen tunnelma 
herättää nostalgisia ajatuk-

sia entisistä hyvistä ajoista 
ja Viipurin riehakkaista il-
loista ja öistä.

Viipuriin matkustaessa 
kannattaa käydä laulusta-
kin kuuluisassa Monrepon 
puistossa. Siellä voi kuvi-
tella puiston entisen loiston 
kaarisiltoineen ja romantti-
sine penkkeineen, joilla en-
nen rakastavaiset istuskeli-
vat. Maisemat ovat kauniit 
ja kasvit rehottavat lähes 
luonnontilassa. Onhan puis-
tossa säilynyt suomalaisuut-
takin vanhan kunnon Väinä-
möisen patsaan muodossa, 
mikä on kokenut monet eri 
vaiheet varastamisesta rik-
komiseen ennen kuin sei-
soo nyt arvokkaana kallion 
kupeessa (tosin yksi sormi 
poikki).

Sitten onkin aika jo siir-
tyä kohti miljoonakaupunki 
Pietaria. Sinne matkasimme 
läpi monien nimeltä tuttujen 
paikkakuntien. Paikkakun-
tien, jotka varmasti meille 
monille oli muistissa sodas-
sa olleiden henkilöiden ker-
tomusten perusteella.

Pietari on suurkaupunki, 
joka on kuuluisa historias-
taan. Kolmen, neljän tun-
nin aikana, minkä oppaan 
kanssa kiersimme kaupun-
kia, saimme todella katta-
van selostuksen kaupungis-
ta. Näimme tsaarin aikaiset 
palatsit ja mahtavat puistot. 
Ajelimme myös niiden lu-
kuisien siltojen yli jotka yh-
distivät kaupungin eri osia 
toisiinsa. Monelle varmasti 

jäi olo, että paljon jäi näke-
mättä, kuten palatsit sisältä 
ja löytyisi paljon muutakin 
katsottavaa moneksi päi-
väksi. Mutta matka oli pit-
kä takaisin Viipuriin, jos-
sa yövyimme. Paluumatkan 
teimme pitkin rannikkoa. 
Ehkä haaveissa oli nähdä 
vielä vanhoja Terijoen pit-
sihuviloita, mutta ne olivat 
kadonneet jonnekin. Liekö 
hävitetty vai ränsistynyt tai 
mahdollisesti siirretty muu-
alle. Uusia todella upeita hu-
viloita siellä tosin näkyi ja 
ruokapaikkoja sekä baareja 
oli tuhkatiheään, herää vain 
kysymys, että mistähän ne 
oikein saavat asiakkaansa.

Myös Viipurissa jäi vie-
lä paljon näkemättä, kuten 
Viipurin linna ja Alvar Aal-
lon kirjasto sisältä ja monia 
muita kiinnostavia kohteita; 
ulkoa ne näimme kiertoaje-
lun aikana. Onpahan hyvä 
syy mennä uudestaan. 

Ennakkokäsitykset naapu-
rimaan ruuasta kyllä hävisi-
vät tällä matkalla. En saanut 
kertaakaan koko matkalla 
huonoa ruokaa vaan kaik-
ki oli ennemminkin erittäin 
maukasta ja edullista.

Vaalimaan tullia on mo-
nesti moitittu hitaaksi ja 
saattaahan se sitä ollakin, 
mutta tullimuodollisuuksia 
voi nopeuttaa vaikkapa vain 
parilla limsapullolla, jos sat-
tuu kohdalle henkilö jolla on 
kova jano.

Mukana ollut ”puolivallaton” 

Porin Teatterissa on 6 ensi-
iltaa tulevalla näytäntökau-
della. Päänäyttämön avaa 
syyskuussa Helena Antto-
sen kirjoittama ja ohjaama 
Maire, joka kertoo Maire 
Gullichsenin kasvutarinan. 
Kantaesitys on dramatisoi-
tu Maire Gullichsenin muis-
telmiin perustuvan teoksen 
pohjalta ja sen toisena lavas-
tajana vierailee Mairen po-
janpoika Alvar Gullichsen. 

Lokakuussa päänäyttä-
möllä aloittaa brittihuumo-
rin taidonnäyte, Ray Coo-
neyn farssi Hillitön hotelli. 
Politiikan kiemuroista ker-
tovan hulvattoman farssin 
ohjaa viihteen monitaituri 
Mikko Kivinen. 

Keväällä nähdään peräk-
käin kaksi ensi-iltaa: pienel-
lä näyttämöllä kotimainen 
draamakomedia Päällys-
takki ja päänäyttämöllä me-

nestyselokuvaan pohjautuva 
Kalenteritytöt, joka ravis-
telee käsityksiä siitä, miltä 
keski-ikäisen naisen tulisi 
näyttää ja kuinka hänen tu-
lisi käyttäytyä. 

Porin teatterin ja Rauman 
kaupunginteatterin yhteis-
työnä toteutetaan päänäyt-
tämölle Tuomas Kyrön suo-
sittuihin kirjoihin perustuva 
Mielensäpahoittaja ja rus-
keakastike. Kirjojen äreän 
ja rakastettavan ikämiehen 
juttuja tulkitsevat Jukka Juo-
lahti ja Jarmo Koski. Viimei-
senä ensi-iltana on Roald 
Dahlin lämminhenkinen Iso 
kiltti jättiläinen. Koko per-
heen näytelmä kuvaa jättiläi-
sen ja pikkutytön ystävyyttä.

Ohjelmistossa jatkavat 
Niskavuoren Heta, Risto 
räppääjä ja villi kone sekä 
Hyvää yötä, Herra Hakka-
rainen.   

Monipuolinen kausiMonipuolinen kausi
Porin TeatterissaPorin Teatterissa

Mielensäpahoittaja ja ruskeakastike -näytelmässä nähdään Jukka Juolahti ja 
Jarmo Koski. Kuva: Aino Koski.

Olemme keskittyneet kallionporaus- ja louhintalaitteiden 
valmistamiseen ja tuotekehitykseen sekä kiviteollisuuden 
erilaisten koneiden kunnossapitoon ja jatkokehittämiseen.

Kiukaisten Asennuspalvelu Oy
Yhdystie 1, 32810 Peipohja
Puhelin 040 5882755 / Petri Lehtinen

info@stonepower.fi       www. stonepower.fi

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

NAKKILAN TORIPARLAMENTTI
kokoontuu taas joka keskiviikko klo 10-11

TERVETULOA!
Kahvit tarjoaa Bestseller-lehti

Postilaatikko POSTERIPostilaatikko POSTERI
Postilaatikko PosteriPostilaatikko Posteri
Rosteria, 31x15x38/44cm.Rosteria, 31x15x38/44cm.
Lukollinen                        kpl.Lukollinen                        kpl.

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

Painekyllästetyt 
postilaatikkojen tausta-
elementit.                      alk.170,-170,-6969,-,-

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. 

puhelin 0500 597 259

Kotiin kuljetus

Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

ILMAISEKSI

Poriin ja
Poriin ja

Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakuntaan!
Kotiin kuljetus

ILMAISEKSI

Poriin ja

Keski-Satakuntaan!
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Huollamme ammattitaidolla TV:t,
videot ja digilaitteet yms,

Valtuutettu AllAway-keskuspölynimurihuolto

Satakunnankatu 6, 28100 PORI p. (02) 6334 818

Avoinna arkisin 8-17, la 9-13

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

Laadukkaat
INLINE SKATE ROCES 
-rullaluistimet
Loppukesän ALEALE-hintaan!

Madison
Tupla Onni
 2-v. OVH 349,-

299,-299,-

Muoti-
pyörä!

Rinnetie 5, KöyliöRinnetie 5, Köyliö
Puh. 0400 322 278Puh. 0400 322 278
tai 050 323 0103tai 050 323 0103
Monipuoliset sora-Monipuoliset sora-
ja mursketuotteetja mursketuotteet
www.haavistonsora.comwww.haavistonsora.com

Haaviston Sora OyHaaviston Sora Oy

Vanha Harmaa l i nnant i e  1 ,  U l v i l aVanha Harmaa l i nnant i e  1 ,  U l v i l a
044 755 0099044 755 0099

www .parastakaupung issa .f iwww .parastakaupung issa .f i

25.8    IRWININ LAPSET
1.9      CAT CAT
7.9      FREUD MARX ENGELS & JUNG
15.9    NELLY & WAIKIKI KUKS
22.9    KILPI
6.10    FREDERIK
13.10  RAAKA-AINE
20.10  FRANCINE
27.10  ROCKWALLI

• Biljardi

• Katettu
kesäterassi

• Karaoke

KAIKKI
VAATTEET
ALEALE
HINNOIN!

55€€

1010€€
5050€€

3030€€
2020€€

OVH

9€
ALK.

Agri-Fab Agri-Fab 
Collector 107 Collector 107 
Hi-speedHi-speed
KerääjäKerääjä

TOROTORO
Recycler 55Recycler 55
Vetävä ruohonleikkuriVetävä ruohonleikkuri

Alle silppuava, Alle silppuava, 
sivulle heitto, kerääväsivulle heitto, keräävä

Aito amerikkalainen!Aito amerikkalainen!

  ALKAEN  ALKAEN

299,-299,-

  OVH 699,-  OVH 699,-

499,-499,-

PALJON MARKKINATARJOUKSIA KOKO LOPPUVIIKON TO-SU!PALJON MARKKINATARJOUKSIA KOKO LOPPUVIIKON TO-SU!

POLKUPYÖRÄN 
VALAISIMET!

-30%

Aqua Fitness
-vesijuoksuvyö

25,-25,-
P

YÖ
R

Ä
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A
 V

A
PA

A
-A
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A

 O
Y

OVH
59,-

Tällä
kupongilla:

NYT KAIKKI
LENKKARIT!


