
Ojantie 26, Pori
www.valtarengas.fi 

Perävaunujen ja autotrailerien vuokraus!

Porin
Nuorten Työpaja VARAOSAPANKKI

Veturitallinkatu 7, 28120 Pori p. (02) 641 6100, 044 701 7645

-tervetuloa- 

-Bändipajan musiikkiesitykset klo. 11:00 13:00 ja 16:00
-Ekomuotinäytös klo. 12:15 ja 15:00

-Punamullan keittoa
-Kaakeliuuneja ?

-Puusepän sekä peltisepän työnäytöksiä
-Käsitöitä

-Entisöintiä, ikkunan korjausta
-Lasten puuhanurkka

-Hiusten letitystä ?
-Pajan tuotteita myynnissä

-Jäteneuvonta esittelee toimintaansa ja järjestää samalla lumppukeräyksen

ohjelmassa

-Pikkurahalla kahvia, pullaa, limsaa ym, ym... tarjolla makkaraa

Sekä tietysti opastusta, ohjausta ja ostoksia 1/2 hulluin hinnoin!

MUODIN YKKÖSPAIKKA!MUODIN YKKÖSPAIKKA!

MUOTIA AIKUISILLE JA MUOTIA AIKUISILLE JA 

NUORILLE!NUORILLE!

Meiltä löydät vaivattomasti 
kauden trendikkäimmät asut!

Loistavaa, ammattitaitoista 
palvelua jo yli 30v ajan!

SILTATIE 6, HARJAVALTA, 
(02) 674 2530

Tervetuloa
loistaville kaupoille!

Farkkumallistot Farkkumallistot 
parhaimmillaan!parhaimmillaan!

Poikkea Keatoniin,Poikkea Keatoniin,

Keaton poikkeaa Keaton poikkeaa 

muista! Tervetuloa!muista! Tervetuloa!

Sandwich
ZE-ZE

Rosemunde

Serpentiini

MAC

Levis

Diesel
Very Nice

Dr. Denim

www.ulvilanajo-opisto.fi 
Tehtaantie 4, Ulvila, p. (02) 538 8555

Vuoden 2009 jälkeen 
suoritettuihin C-ajokortteihin

AMMATTIPÄTEVYYS 
EDULLISESTI

Ulvilan Autohuolto
Sammontie 3, 28400 Ulvila,  
p. (02) 538 0745, ma-pe 7-16,
www.ulvilanautohuolto.com

Tuulilasit
-25%

31 vuotta autokorjaamotoimintaa!

Sata-Puu
Pyykkialhonkatu 2, Harjavalta
Avoinna ma-pe 7-16.30, p. 02 674 3055

TERASSIT JA LAITURIT TERASSIT JA LAITURIT 
KUNTOON KESÄKSI!KUNTOON KESÄKSI!

-  25x90 kestopuu, vihreä ........ 0,89/jm
-  28x120 kestopuu, vihreä, 
   uritettu ................................. 1,55/jm
-  28x145 kestopuu, vihreä ...... 1,95/jm
-  28x95 kestopuu, ruskea,
   uritettu ................................. 1,35/jm
-  28x120 kestopuu, ruskea,
   uritettu ................................. 1,75/jm
-  48x98 kestopuu, vihreä ........ 2,10/jm

Erä C-laadun paneeleita
-  14x120 stv mä........0,60/jm
-  20x95 stv ku.......... 0,60/jm
-  20x120 utv ku.........0,60/jm

Varastossamme kattava 
valikoima  ET-listoja. 

Myynnissä myös ruostumattomat 
terassiruuvit.

Rentoa ja huoletonta kesää! Toivottaa Bestsellerin väki!

6 / keskiviikko 21.5.2014
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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Painos: n. 35 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Kiukainen, Koke-
mäki, Köyliö, Nakkilan, Ulvilan, Kullaan, 
Luvian  ja Porin alueilla.

Lisäksi jakelupisteet:
Porissa: Itäkeskuksessa Prisma, 
Tikkulassa ABC / S-market
Harjavallassa: K-market Mylly
Nakkilassa: K-market Onnipekka
Ulvilassa: Kauppakeskus Hansa
Kokemäellä: K-market Teljän-portti 

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: www.turist.fi
Näköislehti: www.best1.fi

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

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

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

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

11.6.
6.8.
3.9.

Kaffeli

Tul syömään ny
ja syö niin paljon
et napa natisee 

ARKILOUNASPÖYTÄ
MA-PE

 11-15 

VATSAN TÄYTTÄVÄ NAKKILALAINEN

LOUNASRUOKAPAIKKA

24.9.
22.10.
12.11.

3.12.
17.12.

www.hernerengas.fi

Anttilan Tila/Hernerengas Oy
Sonnilantie 111, Kokemäki

puh. 040-8467553, 040-7690599

www.anttilantila.fi

3€
kg

Anttilan Tilan

alkoholittomat
kuohujuomat

ylioppilas- ja päätösjuhliin

Tilamyymälä joka päivä klo 9–20

Erä suomalaista
puolukkasurvosta
(3,5 kg ja 10 kg/
astioissa)

Juhlapöytään myös 
Kokemäen limonaditehtaan

marjalimonadit!

Kuohujuominen makuvaihtoehdot
Herukkainen kuohujuoma

(valko- sekä mustaherukka)
Mansikkainen kuohujuoma
Omenainen kuohujuoma
Karpaloinen kuohujuoma

yliyl opppppppppppppppppppppppppppppppppilas  ja jj pääpääpp töstö juhliinn

K h j i k ih hd

0,
5 

l/p
l

Kevättapahtuma
Sunnuntaina 25.5 kello 9-17

Nakkilan Vammaiset ry:n Kirpputorilla, Asemakatu 2
Kirpputori on avoinna ja myynnissä on lisäksi kahvia ja pullaa 

sekä munkkeja, makkaraa ja muurinpohjale  uja. 
Arvontaa, voitot he   mukaan!

Paikalla koko aukioloajan
Ojalan kukka- ja taimi 

myyn   sekä avainpalvelu 

Kodin avaimet odottaessa, Abloy ym. 
Avainpalvelu Markku Gröndahl

Tervetuloa! 

NAKKILAN  
KESÄTAPAHTUMIA

• Nakkilan kuntopyöräilyt 1.5. -23.6. Pyöräilyjen kirjausvihot 
tutuissa paikoissa ( 15 nimenkirjauspistettä).

• Nuorisotila ( liikuntakeskuksen alakerta) avoinna kesäkauden 
( 3.6. alk. ) ti ja to klo 17-21

• Uimakoulut:
• 26.5.-30.5. Leikkiuimakouluryhmät täynnä

2.-6.6. Lasten alkeis-, jatko- / suoritusuimakouluryhmät (ei 
kuljetusta)
9.-13.6. Lasten alkeis- ja jatkouimakouluryhmät ( kuljetus)
isätiedustelut puh. 044 7475914 Järj. Nakkilan liikuntatoimi

• Kevyttä kesäliikuntaa + 60 vuotiaille liikuntakeskuksella. 
Kauniilla ilmalla ulkona , sateen sattuessa sisätiloissa maanan-
taisin 2.6., 9.6. ja 16.6. klo 15 – 16. Ohjaajana Marianna 
Suonpää. Järj. Nakkilan liikuntatoimi 

• 23. – 24.6.2014 Kesäleiri Merimaassa 8-12 –vuotiaille
Lähtö ma klo 9.30 ja paluu Nakkilassa tiistaina klo 19.00. 
Leirimaksu 40 € , sisaralennus 5 €. Ilmoittautumiset vapaa-
aikatoimistoon puh. 044 7475914 viim. 5.6.2014.
Leirille ilmoittautuneille pidetään ryhmäytymispäivä tiistaina 
17.6. klo 14 -16 liikuntakeskuksella  jolloin tutustutaan leiri-
porukkaan pelaillen yhdessä. ( Tämä sis. leirimaksuun ) Järj. 
Nakkilan nuorisotoimi

• La 5.7.2014 Matka Samppalinnan kesäteatteriin, Tur-
kuun ( klo 15 näytös) musikaalikomedian Matti ja Teppo 
– The Turku Brothers –esitykseen. Lippu+matka 35 € / helö. 
Sitovat lippuvaraukset viim. 12.6.2014 puh. 044 7475914

• Kesän yhteislaulutilaisuudet Villilän kartanon puutarhassa ( 
sateella salissa):
 Ma 7.7. vierailijana pelimannimestari Kalevi Kantola 
 Ma 21.7. vierailijana sopraano Heini Dahlroos 
 Ma 28.7. vierailijana laulava imitaattori Pertti Oskari 
Kangas.  Kaikki tilaisuudet kello 18.00 . Vapaa pääsy. Järj. 
Nakkilan kulttuuritoimi

• Ma 14.7. SuomiAreena –tapahtuma Villilän kartanon 
puutarhassa
klo 13.00 -14.15 Millä kämppäsi lämmität jatkossa 
klo 15.00 -16.15 Voimaa joesta –Kokemäenjoen merkitys Nak-
kilassa ja Porin seudulla

• Ti 15.7. Mariah Hortans & Mathias Sandberg Duon 
Jazzkonsertti klo 19.00 Villilän kartanon puutarhassa. Sateella 
salissa. Vapaa pääsy ! Järj. Nakkilan kulttuuritoimi

• Ke 16.7. Valtakunnallisen Pop & Jazz - leirin päätöskon-
sertti klo 18.00. Järj. Nakkilan kulttuuritoimi

• Pe 25.7.2015 Teatteri Pensaan esitys lapsille klo 14.00
• Su  27.7.2014  Saaren Soittajien kesäkiertue  –  Kesäillan vals-

si, Merikantoa vaskilla  klo 18.00 Villilän kartanon puutarhas-
sa (sateella salissa). Vapaa pääsy. Järj. Nakkilan kulttuuritoimi

Valtuutettu Tulikiven
ja Kermansaven

uunimestari
Markku Peltonen
0400 736 006

myynti,  huolto ja
mittauspalvelu

MP-MUURAUS
Paistilankuja 11, 

Kokemäki

          TOUKOKUUN TARJOUKSET 
    Vichy-  
   aurinkovoiteet 
      -20% 

 
 
 
 
 

 
 

 
  KESÄ-, HEINÄ- JA ELOKUUSSA 
   palvelemme 
 

  MA – PE 8.30 – 17 
         LA    9 - 14 

      

     
  
     
 
 

• iWhite Instant  44.50   (49.49) 
             Valkoisemmat hampaat turvallisesti!       

• Biophilus Chew,  30 purutabl. 12.10   (13.44) 
             Mansikanmakuinen maitohappobakteerivalmiste.             

• Ice Power roll kylmägeeli 75ml 8.18  (9.09) 
             Ei tahraa käsiä! 

    
          
      
  
 
 
 
 
               

   NAKKILAN APTEEKKI 
   Avoinna: Ma – pe 8.30 – 18, la 9 - 14, p. 5319320 
                           Palveleva apteekki ... lähelläsi ... ”siin Nakkila kirko vaiheill” 

PELTONEN KOKEMÄKI

p. 0400 592 884

Sorkkistentie 2, 27510 EURA
Puh. (02) 865 0463, 044 059 5120

Ark. 8.00-16.30 - www.kodinkonesoini.fi 

Kr
ist

a L
, 2

01
4

- Tiedän että minulla kesti kauan, mutta
  älä nyt ota nokkiisi.

TIPUTELLEN

Klikkaa
best1.fi 

Nakkila, Villilän kartanon alue
Myymälä- ja varasto tms. tilaa Nakkilassa

Huoneistotyyppi: ent. puvustamotila 
Pinta-ala: 43 m2 
Hinta: n. 380 €/kk tai sopimuksen mukaan

Lisätiedot ja esittely: Kari Huikko, puh. 050-5115857 

Hyvällä paikalla kartanomiljöössä valoisa toimitila. Samassa 
rakennuksessa toimii Länsi-Suomen TV- ja elokuvakeskus ja 
media-alan koulutusta. Tilat sopii myös toimistotilaksi. Tila si-
jaitsee rakennuksen 1. kerroksen eteläpäädyssä.  Oma sisään-
käynti.

Sakipa Oy Isännöinti            Yrjönkatu 15, 28100 Pori             Puh. 02-6344 300
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TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Majoitus, matkailu

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

la 10-14 - www.turist.fi 

Myymälät

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

Pirkkalantie 34, Harjavalta
050 369 6237(02) 674 2072

info@sataeuro.fi

€
Tilitoimistot

**********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: 1 palsta x 30mm: 35€, 1 palsta x 20 mm: 25€, 2 palsta x 30 mm: 60€ 
Hintoihin lisätään alv 24% 

Hautauspalvelut
EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

Jakelupalvelua

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/
COVIRE OY

69,-
170,-

Painekyllästettynä!

Kotiin 

kuljetus!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

www.askarteluliike.fi 
Eteläpuisto 17 D, Pori, 

puh. (02) 641 1122
ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-15

Askarteluliike

Askarteluliikkeet

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot

 IT-ASEMA
ATK-laitteiden

myynti ja huolto
Sovi asiakaskäynti 
puh. 045 673 2373

Atk-palvelut

Erikoishammasteknikko
Kirsi Ehoniemi
Kauppatie 3, Nakkila
Sorkkistentie 11, Eura
(02) 865 4636

Pohjaukset ja korjaukset
saman päivän aikana!

Hammasteknikot

Kestoripset ...........................40€
Geelikynnet ..........................20€
Kynsien koristelu .................20€
Kynsien geelaus ..................45€
Ripsien pidennys .................45€
Ripsien huolto ......................20€
Ripsien kestovärjäys ...........20€
Tepan Shop, 044 955 2925

Kauneudenhoito

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

VAURIOAUTO OSINA:
Chevrolet Epica -10, Citroen C1 -10,

Fiat Punto 1,2 -13, Fiat Punto diesel -11
Ford Fiesta -10, Ford Focus f -10, 

Nissan Tiira -10, Seat Ibiza -11,
VW UP -12, Suzuki Alto -09, 

Suzuki Swift -09
autosina@nic.fi - 040 059 4536 

Autopurkaamo Turbo

Autopurkaamo

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
0500 124 420, (02) 537 3079

Ahokannas Oy

Aineet Uima-altaiden 
veden puhdistukseen 

löydät meiltä!
 Tehokloori Multi
 Levänesto aine

 Alumiinisulfaatti  R Kloori

Tule käymään ja tutustu!

SUORITAMME
LIKAKAIVOJEN
TYHJENNYKSIÄ

KOKEMÄELLÄ ja LÄHIALUEILLA
myös iltaisin ja viikonloppuisin.

JL RAHTI
Juha 040 761 4367 Mikko 040 728 3848

Avoinna lauantaisin klo 10-14. Tervetuloa!

Matkailun merkitystä työl-
listäjänä ja verotulojen tuo-
jana on monessa kunnassa 
vähätelty. Selvitysten mu-
kaan kuntien matkailuun 
tekemät satsaukset tulevat 
jopa 16 kertaisesti takaisin 
verotuloina.

Länsi-Suomessa ja Sata-
kunnassa on paljon potenti-
aalia käyttämättä matkailus-
sa. Muutaman kesäviikon, 
jolloin järjestetään Porissa 

tapahtumia, yli ja ohi pitää 
osata katsoa ja matkailu on 
nähtävä ympärivuotiseksi 
toiminnaksi, joka hyödyttää 
majoituspalveluita tarjoa-
vien yritysten lisäksi koko 
elinkeinoelämäämme. Eri-
tyisesti olisi nähtävä koko 
maakunnan arvo matkailu-
palveluiden tarjoajana Po-
rin ja Rauman lisäksi.

Matkailua on kehitetty 
ja tuotteistettu viime vuo-

sina Satakunnan kunnissa. 
Parhaillaan laaditaan esim. 
hirsirakentamisen kierrosta 
Nakkilassa- Harjavallassa- 
Kokemäellä ja Huittisissa. 
Lähialueet tarjoavat paljon 
lähimatkailumahdollisuuk-
sia Kokemäenjokilaaksossa, 
ettei tarvitse mennä merta 
edemmäksi kalaan.

Matkailuyrittäjät ovat jär-
jestäytyneet koko maakun-
nallisesti Satakunnan Matkai-

luyrittäjiksi. Yrittäjät yhdessä 
kuntien kanssa haluavat ke-
hittää Satakuntaa matkailu-
maakuntana. Kuntien toivo-
taan lähtevän avoimin mielin 
yhdessä matkailuyrittäjien 
kanssa kehittämään alueen 
matkailuelinkeinoja.

Asuntoautokunta jättää 
kohdepaikkakunnalle 200 
euroa kahviloihin, ravin-
toloihin ja päivittäistava-
rakauppoihin. Samalla ta-
valla ovat myös työperäiset 
matkailijat yhtä tärkeitä 
muille alueen yrityksille. 
Harjavallan suurteollisuus-
puiston vuosihuolto on 
parhaillaan tuonut sato-
ja remonttimiehiä viikoik-
si Kokemäenjokilaaksoon. 
Nämä käyttävät alueen pal-
veluita päivittäin.

Nyt tarvitaan avarakatsei-
suutta Kokemäenjokilaakson 
matkailun kehittämisessä. 
Sitä ei pidä kunnissa kokea 
vain vähämerkitykselliseksi 
ei-lakisääteiseksi toiminnak-
si, johon ei tarvitse reagoida 
mitenkään. 

Itä- ja Pohjois-Suomen etu-
matka pitää täällä Lännessä 
kuroa kiinni. Tehdään se yh-
dessä.

Tommi Anttila
Satakunnan Matkailu-
yrittäjien pj, Kokemäki 

Matkailusta otettava kaikki 
irti Kokemäenjokilaaksossa

Sininen Unelma aloitti 
1.8.2006 kun valmistuin kos-
metologiksi ja perustin sil-
loisen hoitolan kotitiloihini. 
3.10.2008 Sininen Unelma 
siirtyi Harjavallassa liike-
keskukseen ja tiloissa toimi 
myös parturi-kampaajia ja 
hieroja kysynnän mukaan. 
Tällä hetkellä liikekeskukses-
sa paikka on vaihtunut ja olen 
tehnyt töitä tiloissa yksin.

Sininen Unelma uudistuu 
kun yrityksessä aloittaa kos-
metologina Tiia Kivimäki 
Porista.

Siniseen Unelmaan voi kä-
vellä sisään 2.6 alkaen myös 
Kokemäellä vielä touko-
kuun loppuun toimivan Hoi-
tola Lepotuolin tiloihin. 2.6 
kahvitellaan Kaisu Hynnän 
eläkkeelle jäämistä ja Sini-
sen Unelman avajaisia. Ko-
kemäen Sinisessä Unelmassa 
jatketaan samoilla aukiolo-
ajoilla eli liike on auki tiistai-
na keskiviikkona ja perjan-
taina, lauantai sopimuksen 
mukaan. Alkuun lähdetään 
niin että kosmetologi Tiia Ki-
vimäki on liikkeessä ti-ke ja 

Hannele Kuoppala tekee per-
jantait. Aukioloaikoja lisä-
tään kysynnän mukaan.

Hoitolaan tulee uutena ti-
manttihiontaa, sokerointia 
koko vartalolle, hot stone 
kuumakivihierontaa, intia-
laista päänhierontaa, varta-
lonhoitoja käsin- ja löytyy 
myös Gavitaatiota vartalolle, 
suihkurusketusta. Myös uu-
sia tuotesarjoja tulee.

Myös miehille tulee 
uutta eli kasvojenhoi-
to joka sisältää amerik-
kalaisen parranajon. 
Amerikkalaiseen ta-
paan parta ajetaan par-
taveitsellä ja koko-
naisuuteen kuuluvat 

kuumat ja kylmät kasvohau-
teet sekä hieronta.

Lämpimästi tervetuloa 
vanhat ja uudet asiakkaat 
kahvittelemaan kanssamme. 
Päivän aikana arvontaa, tuote 
ym. palkintoja.

Kaisu, Hannele ja Tiia

Sininen Unelma kesä-
kuussa myös Kokemäellä
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Uusikin auto saattaa 
tarvita korjaajaa
Harjavallan Auto-ja 
Metalli nimisessä Harri 
Haajakarin omistamas-
sa autokorjaamossa ei 
työpulaa tunneta. Vuon-
na 1985 Harri Haajaka-
rin isä Reijo Haajakari 
perusti Harjavallan Hii-
rijärven kylään autokor-
jaamon. Kyseinen kor-
jaamo on toiminut sen 
jälkeen Harjavallassa, 
kauppias Majakulman 
tiloissa, Sievarin teol-
lisuusalueella ja vuo-
desta 1997 Pienkadul-
la. Vuonna 2002 Reijo 
Haajakari päätti jäädä 
eläkkeelle ja luovutti 
korjaamon pidon pojal-
leen, Harri Haajakaril-
le. Harrin lisäksi kor-
jaamossa työskentelee 
hänen veljensä Markku 
Haajakari. 

Raskas liikenne 
vähenee

Pojat jatkavat siis isän-
sä viitoittamalla tiellä 
ja pienestä yhden mie-
hen autokorjaamosta 
on vuosien varrella ke-
hittynyt sekä raskaan, 
että kevyenliikenteen 
korjaamo. Töiden li-
sääntyessä oli pakko 
rakentaa lisätilaa ja 
kuten Harri Haajaka-
ri totesi: - Kuka sanoo 
vaikka jonain päivän 
nämäkin tilat kävisivät 
liian pieniksi. Tosin 
yksi merkille pantava 
asia, joka viime aikoi-
na on pistänyt erittäin-
kin raskaanliikenteen 
osalta silmään, on sen 
vähentyminen maan-
teillä. Tämä heijastuu 

pakosta myös joltain 
osin niiden korjaustar-
peisiin, mutta onneksi 
ei niin paljoa, että sen 
takia työt loppuisivat 
kertoi toimitusjohtaja 
Harri Haajakari.

Henkilö- ja paketti-
autojen osalla tätä vä-
hennystä ei ole ollut 
ja siksi töitä on Haa-
jakarin mielestä kyl-
lä riittänyt.- Toisinaan 
on vähemmän töitä ja 
joskus jopa liikaakin, 
sillä tälläkin alalla on 
vaihtuvuutta kuten 
monessa muussakin 
ammatissa.

Yksi asia mikä au-
tokorjaamoja ja myös 
tavallisia kansalaisia 
on puhuttanut, on kat-
sastustoiminnan muut-
tuminen. Nyt ollaan 

sorvattu lakia, jossa 
esim. katsastusasemat 
voisivat korjata vialli-
sia autoja samoin kuin 
autokorjaamot voisivat 
korjausten lisäksi kat-
sastaa niitä. Harri Haa-
jakari totesi kysyessäni 
hänen mielipidettään 
ko. suunnitelmasta ja 

sitä aikooko hän perus-
taa katsastusaseman? 
-En aio ja miksi en, mi-
nusta on turha lisästä 
työvoimaa sen tähden. 
Hän jopa epäili, ettei-
vät monet muutkaan 
autokorjaamoyrittäjät 
taida siihen homman 
ryhtyä. Toisekseen täl-

laisessa katsastus/kor-
jaamo systeemissä on 
se vaara, että joku hy-
väkäs saattaa käyttää 
sitä rahastukseen. – 
Haetaan pikku vikoja 
ja autoalaa tuntematon 
asiakas joutuu maksa-
maan tuplasti enem-
män mitä muuten jou-

tuisi. Loppujen lopuksi 
Harri Haajakari olikin 
sitä mieltä , että paras-
ta olisi jos ”suutarit py-
syisivät lestissään” ja 
tyytyisivät niihin töihin 
mitkä parhaiten osaa-
vat.

Ossi Qvist 

Harri Haajakari.
Kuva: Ossi Qvist.

 Eurovaalit - äänestysprosentti hyvin pieni?

”Liittovaltiota” ja ”Natoa” pelätään kuin aikanaan sanaa ”porvari”. Demo-
kratia ei näy Euro-vaaleissa, ennakkoäänestys prosentti on jäämässä alle 
20%, siihen 15-17 %. Koko Suomi on yhtä vaalipiiriä ja kaikki ehdokkaat 
ovat ehdolla koko maassa. Voi siis äänestää ketä vain 251:stä ehdokkaasta, 
mutta jos haluaa äänestää tuttua Satakuntalaista, niin on hyvä.

Näissä vaaleissa on paljon kyseessä se, ajautuuko Suomi liittovaltio-kehi-
tykseen mukaan, vai onko suomalaiset tosi isänmaan pelastajia. Vaalikes-
kustelut on käyty tosi leppeässä ilmapiiristä, tosi avauksia on jäänyt puut-
tumaan. Viime euro-vaaleissa äänestysprosentti jäi sinne 40 % tienoille, 
kansalaisten pitäisi ottaa itseään niskasta kiinni ja lähteä uurnille, ennak-
koäänestys on loppunut eli ainoa mahdollisuus on ensi sunnuntai, jolloin 
äänestyspaikat ovat vielä auki. 

Kevät on muuttunut kesäksi, viimeiset päivät ovat olleet tosi lämpimiä, 
helleraja rikottu jo useana päivänä. Maanviljelijät ovat laittaneet jyvät pii-
loon, sateiden ansiosta kasvusto on alkanut orastamaan, toivotaan hyviä 
ilmoja jatkossakin. 

Poliittisella rintamalla on odottava ilmasto, tuntuu siltä, ettei suomessa ta-
pahdu mitään. Demarit vaihtoivat puheenjohtajaa, saa nähdä laittaako Rin-
ne joukkonsa kasaan ja alkaa tehdä niitä asioita, joita hän lupasi valituksi 
tullessaan ja joiden asioiden johdosta hänet valittiin. Kokoomus käy kaksia 
vaaleja samaan aikaan, ensin euro-vaaleja, sen jälkeen puheenjohtaja ki-
saa, saa nähdä saako Kokoomus naispuheenjohtajan, aika näyttää, vai jät-
tääkö Stubb euro-parlamenttiin valituksi tullessa, paikan Vapaavuorelle ?

J Virtanen

TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA

Harjavalta
SATASOITTO 2014
Elokuun lopussa 2014, 
Harjavalta, Kokemäki 
Rakkautta vain, Solis-
tiseitsikko Imperial, 
Lauluyhtye Kumo

Kiukainen

Eurapäivän ohjelma
7.6.2014 Eurapäivä
Huom! Muutokset 
mahdollisia, tietoja 
päivitetään osoitteessa 
www.eura.fi 
klo 9 – 12 Kiukaisten 
kirkko, vuodelta 1761, 
on avoinna tutustumis-
ta varten. Aamuhartaus 
klo 9. Opas paikalla. 
Mahdollisuus mennä 
”kirkkokahville” Wan-
haan Pappilaan, Pappi-
lankuja 3, Kiukainen, 
jossa mm. esillä van-
hoja kirkon esineitä.

Kokemäki

Sauvakävely
7.5.2014 klo 16.30 - 
25.06.2014 klo 17:30 
Tulkkilan pururata. 
Opastusta, vinkkejä, 
yhteislenkkiä sekä sau-
vajumppaa. Kokoon-
tumispaikka Tulkkilan 
pururata.  Omat käve-
lysauvat mukaan

Saappaanheittokisat
24.5.2014 klo 12 - 21 
Pitkäjärvi. 

Minustako yrittäjä? 
-iltainfo Kokemäellä 
27.5.2014 klo 17 - 
19 Kokemäen vanha 
yhteiskoulu. Kahden 
tunnin mittaisessa ilta-
tapahtumassa käydään 
läpi, mitä kaikkia asi-
oita pitää ottaa huomi-
oon yritystoimintaa.

Kesäjumppa, 
Aikuiset Naiset (Irma 
Hämäläinen)
27.5.2014 klo 19 - 20 
Vanhan Yhteiskoulun 
ranta. Kesäjumppa Van-
han Yhteiskoulun ranta-
alueella, sateen sattues-
sa Vanhan Yhteiskoulun 
peilisalissa. 2 euroa/krt 

Cruising Kokemäki
31.5.2014 klo 19 
- 31.5.2014 klo 22 
Tokmannin piha. 
Jenkkiautojen kokoon-
tuminen.

Satakunnan Haaste-
pyöräily: Riippusilllan 
lenkki
1.6.2014 klo 15 Koke-
mäen uimahalli. Vapus-
ta Juhannukseen, 1.5. 
- 22.6. 2014 pyöräilem-
me taas haastepyöräilyn 
merkeissä.

Köyliö

28.-29.6.2014 Köy-
liöpäivät 

Luvia

Luvian Ratsastajat / 
Aluekilpailu
25.5.2014 klo 9 - 12 
Luvian Ratsastajat. 
Aluekilpailu. Yleisölle 
vapaa pääsy.

Virsikirjamme virret 
-yhteislaulutilaisuus
27.5.2014 klo 18 – 
19.30 Luvian kirkko. 
Virsikirjamme virret 
-yhteislaulutilaisuus seu-
rakuntakeskuksessa, vt. 
kanttori Sami Nieminen.

Luvian Ratsastajat / 
Kansallinen kilpailu 
esteratsastus
8.6.2014 klo 10 - 14 
Luvian Ratsastajat. 
Kansallinen kilpailu 
esteratsastus max 140 
Noviisisarja, myös alue-
luokkia. Yleisölle vapaa 
pääsy.

Laitakarin tanssilava
14.6.2014 klo 20 Laita-
karin lava. Olavi Virta 
iltamat, FinnNostalgia 
& Dimitri Isberg
Laitakarin lavalla tans-
sahdellaan jälleen kesä-
iltasin.

Nakkila

SAUVAKÄVELY-
TEMPAUS
5. - 26.5.2014 klo Nak-
kilan liikuntakeskuk-
sen maasto. Perinteinen 
sauvakävelytempaus 
ma 5.5. klo 18 - ma 
26.5.2014 klo 19. Nak-
kilan liikuntakeskuksen 
maastossa.

NAHKIAISJUOKSU 
JA NAKKILA-KIER-
ROS
1.6.2014 klo 13 Nakki-
lan liikuntakeskus. Yh-
teislähtö. Nakkila-kier-
ros ilman aikaa klo 12.

Kirkon vaiheill-kisat
1.6.2014 klo 15 Nakki-
lan urheilukenttä. 

Kevyttä  kesäliikuntaa   
+ 60 vuotiaille liikunta-
keskuksella. 
maanantaisin 2.6., 
9.6. ja 16.6. klo 15 – 
16.Kauniilla ilmalla 
ulkona , sateen sattuessa 
sisätiloissa. Ohjaajana 
Marianna Suonpää. Järj. 
Nakkilan liikuntatoimi

Pertsa ja Kilu  
1.-15.6.2014 Nakkilan 
kesäteatterilla. www.
nakkilankesateatteri.fi 

Lasten alkeis-, jatko / 
suoritusuimakoulut
2.- 6.6.2014 ( ei kulje-
tusta )klo 10.00 - 11.30 
alkeis uimakoulu yli 
7-vuotiaille, klo 11.30 
- 13.00 alkeis uima-
koulu yli 7-vuotiaille. 
Osanottomaksu 20 € / 
5 pv.  Ilmoittautumiset 
vapaa-aikatoimistoon 
puh. 044 7475914 tai 
sähköpostitse tiina.palo-
maki@nakkila.fi  viim. 
28.5.2014 

Ulvila

Toivevirsi-ilta
22.5.2014 klo 19 Kul-
laan kirkko. Lauletaan 
toivevirsiä yhteislau-
luna.

Barokkimusiikin juh-
laa - Antonio Vivaldi, 
Gloria
25.5.2014 klo 18:00 klo 
Ulvilan kirkko. Kon-
sertti, mm. Celeste-kuo-
ro ja Barocco-soitinyh-
tye johtajanaaan Sakari 
Salminen.

Gabriel, tule takaisin!
29.6. - 3.8.2014 Leine-
peri. Leineperin teat-
terissa nähdään tänä 
kesänä perinteistä suo-
malaista kesäteatteria: 
Mika Waltarin ”sydäm-
metön komedia”.

Kullaa Rock´n´Roll 
Rumble 2014
12.7.2014 klo 02 Gast-
haus Matinliisa. Kul-
laa Rock´n´roll Rumble 
12.7.2014 Gasthaus Ma-
tinliisa. Esiintyjät: Bran-
dy Rockers, Greased 
Lightning, Flat Top

Pori

KORTTELIKIRP-
PIS
24.5.2014 klo 10 - 14 
Sorvaajantie / Lastaa-
jantie / Puristajantie. 
Kirppistapahtuma! 
Paljon kirppismyyjiä 
ja kahvioita, makka-
ranpaistoa jne... Tule 
tekemään löytöjä ja is-
tumaan hetkeksi...

Lasten luontopäivä
24.5.2014 klo 11 Kir-
jurinluoto. Lapsiper-
heiden luontopäivä 
Lokkilavan edustalla, 
rastirata, pelejä, askar-
telua, makkaranpais-
toa ja mehua lapsille, 
vapaa

Pori Fashion Day
24.05.2014 klo 11:00 
-17:00 Eetunaukio. 
Pori Fashion Day on 
suuri muotipäivä! Päi-
vä täynnä trendejä, 
muotia, kauneutta, pu-
keutumisvinkkejä sekä 
ideoita.

Lukukoira Moppe
24.5.2014 klo 12 Porin 
pääkirjaston lasten-
osasto. Lukukoira 
Moppe vierailee festi-
vaaleilla Porin pääkir-
jaston lastenosastolla.

Yrittäjille: Rakenta-
misen uudet velvoit-
teet -koulutus Porissa
26.5.2014 klo 17.30 
Prizztech Oy. Yritys-
ten ja kotitalouksien 
on ilmoitettava Vero-
hallinnolle tietoja ra-
kennustöistä 1.7.2014 
alkaen.

Kesäjumppa
26.5.2014 klo 19 Uu-
denkoiviston koulun 
piha. Rentoa jumppaa 
maanantai-iltaisin 

Porin TT-ajot 2014
29.5.2014 klo 12 Kir-
jurinluoto Arena. Van-
hojen moottoripyörien 
näytösajo.

Susi, mielihalunsa 
vanki
25.5.2014 klo 15, 
29.5.2014 klo 15 ja 
1.6.2014 klo 15 Larp-
pipaikka, lastenteatteri. 
Lastenteatteri esitys.
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Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

045 673 2373, 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

Ahokannas Oy
0500 124 420

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079

* LVI-myymälä
* LVI-asennukset ja -huollot

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

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

rami.salo@netti.fi 

Rakentajan palstan kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€. 

 020 447 64 0 
020 447 64 0

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

ILMALÄMPÖPUMPUTILMALÄMPÖPUMPUT
Soita ja kysy tarjousSoita ja kysy tarjous

SanyoShop PoriSanyoShop Pori
044 320 2022044 320 2022
044 586 8660044 586 8660

www.pori.sanyoshop.fiwww.pori.sanyoshop.fi

Sinun
paikkasi?
Vain 35€/kk

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

VESIKATTO KUNTOON
Varaa ilmainen suunnittelu:
Juha Kirvesmäki
041 430 1771

 Vesikatot  verhoukset 
  ovet  ikkunat

www.prima-rakentajat.fi 

2 palstaa x30 mm: 60€.
 Hintoihin lisät. alv 24%. 

Sivuhonka Oy
PUUTAVARAA

Honkapuistontie 81, 28430 Pori
Puh. 0400 128 883, fax (02) 647 9213

 erä

22x100mm VS  . . . . . 0,55 €/jm
22x100mm TS  . . . . . 0,65 €/jm
32x100mm VS  . . . . . 0,75 €/jm
50x100mm PK . . . . . 2,00 €/jm
28x95 pk vihr . . . . . . 1,00 €/jmKoivistontie 176,

38600 Lavia

Puh. 050 528 4896

RAKENNUSTYÖT 
POHJASTA PIIPPUUN!

Betonityöt J. Kangas

Hoidamme amma   taitoises   mm. 
• ka  oremon  t
• ulkoverhousremon  t
• ulkomaalaukset
Meiltä myös 
laadukkaat, satakuntalaiset 
Peurala-ikkunat asenne  una!
Muista ko  talousvähennysoikeus, 
jopa 4800 €

Rakennusliike Haapa-aho Ky
Poikki  e 4, 29100 Luvia
Puhelin 040 723 7841

www. rakennushaapa-aho.fi 

Ota yhteyttä ja tilaa 
ilmainen arviointi 

asiantuntijoiltamme!

Erinomaista asiakaspalvelua vuodesta 2006 alkaen!
facebook.com/ka  oremon  t

T:mi Timo Kälviäinen

puh. 040 703 4296

Ammattitaidolla 
kylpyhuoneremontit    saunaremontit 

keittiö- ja huoneistoremontit 
pientaloremontoiminen

Rakennus-
palvelu

Jouni Mikola
Puh. 0400 720 717     Köyliö

Jartin Jurinat
OSTETAAN AUTOJA

HUUTAVA PULA HENKILÖ- 
JA PAKETTIAUTOISTA!

HYVÄT JA HUONOT, 
MYÖS KATSASTAMATTOMAT!
TARJOA ROHKEASTI PÄIVÄN 

PARHAIMPAAN HINTAAN, MYÖS 
ILTAISIN JA VIIKONLOPPUISIN!

040 852 1393
PS: Myös romuautot

Ero tulossa kalliiksi 
räppärille - vaimo 
tahtoo 67 miljoo-
naa!
”Kyll kannatta viel 
mietti, onks vaimo 
oll vararäppärin”

Presidenttiparin 
Lennu-koira poli-
tiikkaan? Näin rou-
va Haukio kom-
mentoi
”Tää ny viell puuttu, 
ku perhees olis kolm 
politikko”

Terho avasi vaali-
toimistonsa
”Sampo se taita pyr-
ki takas parlament-
ti”

Virkkunen tyrmää 
porilaisten toiveet 
ylimääräisestä pak-
koliitostuesta

”Kyll porilaiste pi-
tää saar lisäliksa, ku 
pakkonaiteta lavia 
kans” 

Klikkaa
best1.fi 
ja lue!
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Satakunnan Yrittäjäperhe 2014 –
Kähköset Nakkilan Kivialhosta
Satakunnan Yrittäjät ry on valinnut Kevätkokoukses-
saan Huittisissa Satakunnan Vuoden Yrittäjäperheeksi 
Kähkösen perheen Nakkilasta.

Metsäkonehuolto Käh-
könen Oy toimii Nak-
kilan Kivialhossa jo 
kolmannessa polvessa. 
Nykymuodossaan se on 
kokonaan Markku Käh-
kösen omistuksessa.

Metsäkonehuolto toi-
mii samalla tontilla 
vastikään rakennetussa 
uudessa hallissa. Yri-
tyksessä ovat mukana 
Kähkösten pojista kaksi, 
Janne toimitusjohtajana 

ja Veli-Matti korjaamo-
päällikkönä. Lisäksi ta-
louspäällikkönä toimii 
Jannen vaimo Kati Käh-
könen. Yritys on perus-
tettu 1950, jolloin Mar-
kun vanhemmat Irja ja 
Kaarlo Kähkönen pe-
rustivat kyläkaupan ta-
lon kammariin, siitä se 
lähti. Kaupan yhteydes-
sä toimii myös pesula. 
Molempia hoitaa omis-
tajan puoliso Arja Käh-

könen yhdessä sisarensa 
kanssa.

Raskaan 
kaluston huolto
Kyläkaupasta moot-
torisahahuollon kaut-
ta yritys siirtyi Markun 
alaisuuteen 70- luvulla, 
alkoi raskaamman met-
sätyökaluston huolto 
toiminnot. Kylälle kun 
hankittiin ensimmäinen 

metsäkone, siitä se alkoi 
pikkuhiljaa isojen ko-
neiden operointi. Yritys 
on kasvanut vuosi vuo-
delta ja työllistää kaikki-
aan 13 työntekijää ja sil-
lä on hallissaan kolmen 
metsäkoneen huoltopai-
kat. Metsäkonehuolto 
Kähkönen on Suomen 
suurin itsenäinen John 
Deere sopimushuolto-
yritys. Heidän alueel-
laan on käytössä noin 

100 metsäkonetta. Lii-
kevaihto on yrityksessä 
noin 6 miljoonaa.

Kähkösen pojat ja osa 
asentajista ovat koulut-
tautuneet Ulvilan Sa-
taedun toimipisteessä. 
Nykyään annetaan pieni-
muotoista opetusta myös 
asiakkaille omissa kou-
lutustiloissa, sekä huol-
totukea suoraan ongel-
matilanteissa. Vuosien 
varrella yritys on ollut 
mukana kehittämässä lu-
kuisia asiakkaan tarpei-
ta vastaavia muutostöitä 
koneisiin. Suunnitellut 
projektit suunnitellaan 
toteutuksen kautta aina 
yhdessä asiakkaan tar-
peet huomioiden. Vara-
osien Verkkokauppa on 
myös aloitettu, sieltä löy-
tyy myös työtekstiilit, 
moottorisahat ja paljon 
muuta. Polttoaineiden 
myyntipiste on pihassa 
ja myös toimitusmyyntiä 
suoraan asiakkaille ta-
pahtuu myyntinä.

Kriteerit 
yrittäjäperheeksi
Yrittäjäperheiksi katso-
taan perheet, joiden jä-
senistä vähintään kaksi 
osallistuu päätoimisesti 
perheyrityksen toimin-
taan ja perheen yrityk-
sen tai yritysten tulee 
vähintään 50 prosent-
tia toimia Satakunnassa. 
Yrittäjäperheen panos ja 
vihkiytyminen yrittäjyy-
teen ovat palkinnon rat-
kaisevat myöntämispe-
rusteet, ei yritysten koko. 

Yrittäjäperhettä valites-
sa otetaan tasapuolisesti 
huomioon kaikki yrittä-
jätoiminnan alueet. Käh-
kösten perheyritys takaa 
sataprosenttisesti kritee-
rit palkitsemiselle.

Nakkilan Yrittäjiltä 
lämpimät onnittelut vielä 
kerran koko Kähkösten 
perheelle ja menestystä 
edelleenkin! Täytekak-
kukahvitus asiakkail-
le pidettiin Perjantaina 
16.5.

J Virtanen

Kyläkauppias Arja Kähkönen puotipuksuineen.
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Pyöräily on mukavaa, kun sen oikein oivaltaa!

Etuasiakas tervetuloa lainaamaan sähköpolkupyörää!

Seuraa kuulumisiamme myös Facebookissa,

Lammaisten Energia Bloggaa-blogissa ja

www.lammaistenenergia.fi 

Turanza T001

205/55R16

XXXXX
€

195/65R15

XXXXX
€

www.fi rststop.fi Huippurengas, joka tarjoaa tasapainoisesti 
turvallisuutta, mukavuutta, kestävyyttä ja 
ympäristöystävällistä suorituskykyä. 

Hinta sisältää vannetyöt, tasapainotuksen, kierrätys-
maksun ja allelaiton. Muut koot: kysy tarjousta!

Tule liikkeeseemme, 

palkinnot: 

 €! 

OSALLISTU

ARVONTAAN!

Varaa heti aika renkaanvaihtoon!

340€

420€

Opel Vivaro -02
1.9DTi 2900  H1L1 takapariovet,
Webasto, vetokoukku, jakopää ok
seur. kats. 11/-14

279tkm

Chrysler Voyager -00
2.4 Bensa SE 5d, 7hlön tila-auto,
17” alut, vetokoukku, ruosteeton
seur. kats. 2/-15 

283tkm

2.450,-

Peugeot 206 -02
1.4 XT 3d 16”alut, 2 renkaat, vähän
ajettu, siisti pösö sisältä ja päältä
seur. kats. 7/-15 

114tkm

Mercedes-Benz Vito        -03
2.2 108 CDI Ilmastoitu Suomi-auto,
ruosteeton ylimaalattu hyvin 5/-14
seur. kats. 1/-15                

243tkm

Opel Astra -05
1.6 Enjoy 5d, Ilmastoitu, 2 renkaat,
16” alut, puskurissa pari naarmua
seur. kats. 11/-14  

193tkm
 

Chevrolet Nubira -08
1.8i STW SX Ilmastoitu farkku
hieno kunto, jakopää ok 3/-14
seur. kats. 3/-15

vain 94tkm

VW New Beetle avo -04
1.8 Turbo automaatti Capriolet
Kaikki USA-mallin herkut...
seur. kats. 7/-15 

187tkm

VW Transporter 9hlö  -08
2.5 TDI 1+8hlö Carsport-minibussi
Ilmastointi, webasto, vetokoukku...
seur. kats. 11/-14   

442tkm

Peugeot 106 KID 1.1 3d leimattu 5/-14 -94 206tkm . . . 800€
Citroen Xsara Break 1.8i A/C -99 218tkm . . . . . . . . . . 1350€
VW Passat Variant 1.9TDi saa pakuksi -97 442tk . . . 1850€
Ford Focus Wagon 1.6 A/C -04 297tkm . . . . . . . . . . . 2650€
Peugeot 307 1.6 5d A/C leimattu 5/-14 -02 244tkm  . . 2750€

Nissan Micra 1.2 Visia 5d A/C -03 197tkm . . . . . . . . 3000€
Citroen C8 2.0 tila-auto A/C -03 318tkm . . . . . . . . . . 3250€
VW Transporter 2.5TDi Pitkä -99 443tkm . . . . . . . . . 3450€
Peugeot 307 1.4 XR 3d -02 89tkm . . . . . . . . . . . . . . . 4250€
Fiat Ducato Bussi 1+8hlö -08 koneella ajettu 29tkm . 17750€

Klapiili Tmi, Netissä: www.klapiili.fi  tai nettiauto.com/klapiili Rahoitusmahdollisuus!
Molkkarinmäentie 29, 29340 Kullaa (Ulvila) Lassi Leppihalme, puh. 040 567 9159 (Normaali luottokäytäntö)

Soitathan 
aina ensin!

2.800,- 4.850,- 4.850,-

18.600,-10.000,-6.350,-4.850,-

- Automyynti Kullaalla puh. 040 567 9159

Mitä on oikea kulttuuri? Tätä 
kysyi eräs tuttavani keskus-
tellessamme kulttuurimuo-
doista eräässä tilaisuudessa. 
Sitä samaa olen itsekin usein 
miettinyt  Nykyään kulttuu-
rin skaala on lavea ja pitkä, 
mutta aikoinaan, jolloin Suo-
messa käytiin eräänlaista kult-
tuurisotaa, eivät hienostopiirit 
tunnustaneet oikeaksi kult-
tuuriksi kuin klassisen tyylin 
ja vastapuolella olevan ”ril-
lumarei tyylin” he tuomitsi-
vat tyystin. Kaiken lisäksi sii-
hen aikaan monopoliasemassa 
oleva Suomen Yleisradiokin 
yritti sivistää yksinkertaista 
rahvasta lähettämällä korkea-
tasoista klassista konsertti-
musiikkia enemmän kuin  ns. 
rillumarei musiikkia. Kevyen 
musiikin sen ajan pioneerit, 
Reino Helismaa ja Toivo Kär-
ki olivat niitä, jotka omalta 
osaltaan pistivät sketseillään 
ja musiikillaan kampoihin sen 
ajan hienostelijoille. Tapio 
Rautavaara, joka myös kuu-
lui tähän  joukkoon oli minun 
nuoruuteni idoli ja muistan 
kuinka eräänkin kerran pol-
jin polkupyörällä vesisateessa 
naapurikuntaan kuuntelemaan 
Tapio Rautavaaraa. Siinä sitä 
oli työläisen kakaralle musiik-
kisivistystä tarpeeksi ja vasta 
varttuneemmalla iällä ymmär-
sin, että tavallisella rahvaalla 

ja korkeasti sivistyneillä oli se 
ero, että hienot ihmiset kuun-
telivat klassista musiikkia, kä-
vivät oopperassa ja vähemmän 
hienot kuten meikäläinen, 
kuuntelivat Tapio Rautavaa-
raa. Jos pidin lapsuudessani ja 
nuoruudessani kevyestä lau-
lumusiikista niin pidin kyllä 
haitarin soitostakin. Mikään 
ei ollut korvia hivelevämpää 
kuultavaa kuin Vili Vesterisen 
Säkkijärven polkka.  Valitet-
tavaa oli vain se, että kyseistä 
kevyttä musiikkia ei soitettu 
kuin harvoin, sillä Yleisradi-
on musiikkitoimittajat taisivat 
olla sen verran hienoa sakkia, 
että soittivat enemmän klas-
sista eliittimusiikkia kuin kan-
saan uppoavaa kevyttä.

Ensimmäinen äänilevy, jon-
ka ostin porilaisesta musiikki-
kaupasta ei ollut kuitenkaan 
Tapio Rautavaaraa, eikä edes 
haitarimusiikkia vaan Louis 
Amstrongin kähisevällä ää-
nellä laulama ja trumpetilla 
soittama puukko- Macie. Kos-
ka itselläni ei ollut levysoitin-
ta, mutta tätini miehellä sel-
lainen oli, kävin siellä levyä 
soittamassa. Aikani tätä levyä 
soitettuani annoin sen heille ja 
myöhemmin kuulin tädiltäni, 
että kyllästyttyään Amstrong-
in kähinään hän rikkoi tämän 
ensimmäisen musiikkiostok-
seni. Mitä tulee vielä ns. ril-

lumarei musiikkiin on pakko 
todeta, että vuosikymmeni-
en jälkeen sekin musiikki sai 
armon kritiikkien korvissa ja 
luokittelivatpa eräät sen jopa 
klassiseksi kevyeksi musii-
kiksi.

Ossi Qvist 

Maalari roiskii

ä lau-
kyllä 

Mikään 
ämpää 
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tettu 
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Koulutusohjelmat hyväksytty direktiivin mukaiseen 
koulutukseen. Näistä kursseista saa direktiivin mukaiseen 

jatkokoulutukseen yhden päivän.

Ajokorttiluokan C:stä CE:hen 
koulutus yhteistyössä Siltala Oy 

ADR-säiliökurssi  Huittinen 26.-27.5.  
ADR-täydennyskurssi    
 YT  Huittinen 15.-16.5., 24.-25.5., 9.-10.6., 14.-15.6., 
       19.-20.7., 24.-25.7., 14.-15.8.
 TP  Huittinen 17.5., 7.6., 13.6., 18.7., 13.8.

Yhdistetty täydennyskurssi (YT) on kaksi päivää (uusitaan kaikki 
luokat kappaletavara ajolupa ja/tai säiliö). 
Täydennysperuskurssi (TP, 9 h) yksi päivä (uusitaan kappaletavara 
ajolupa ei luokkia 1 ja7)   

 Työturvallisuuskorttikoulutus  
   Huittinen 24.5., 30.5., 9.7., 21.8.
   Kaarina   12.8.
      Tieturva I -koulutus
 Huittinen  6.5., 31.5., 10.7., 22.8.
 Kaarina   11.8.
      Hätäensiapu Huittinen 7.7., 19.8.

      Ennakoiva ajaminen 
 Huittinen 8.7., 20.8.

      Digipiirturin käyttö ja kuorman sidonta 
   Huittinen 11.7., 18.8.

      Trukkiturvallisuus:  Huittinen 7.6.

Taksinkuljettajien ammatti-
pätevyyskoulutus!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040-5924455 tai 
timo.kallionpaa@adrkoulutus.com

ADR-KOULUTUS TIMO KALLIONPAA OY

www.adrkoulutus.com

Kuljetus Markku SundellKuljetus Markku Sundell
• Kaikki maa-aineskuljetukset 
• vaihtolavakuljetukset
• Pyöräkuormaajatyöt
• EKL-Ohjaus

T:mi Markku Sundell
Puonistontie 36, 29250 Nakkila

0400 594 7450400 594 745
posti@kuljetusmarkkusundell.fi
www.kuljetusmarkkusundell.fi

  LAAKERIT TEOLLISUUDELLE 
   JA MAATALOUDELLE
  VOIMANSIIRTOTUOTTEET

   Kiilahihnat
   Hihnapyörät
   Rullaketjut
   Ketjupyörät
 AKSELITIIVISTEET
 KIINNITYSTARVIKKEET
 VARAOSAT amerikkalaisiin autoihin

KONE JA LAAKERIKONE JA LAAKERI
LAHTI KYLAHTI KY

Teollisuustie 1, 32810 Peipohja
p, (02) 546 7766, fax (02) 546 7760

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

TILAUSAJOT ja INVAKULJETUKSETTILAUSAJOT ja INVAKULJETUKSET
LÄHELLE JA KAUAS!LÄHELLE JA KAUAS!

Aina asiakkaan toiveiden mukaan!Aina asiakkaan toiveiden mukaan!

Vielä 6 paikkaa jäljellä Vielä 6 paikkaa jäljellä 
HANSA MARKKINOILLE HANSA MARKKINOILLE 

PÄRNU 26.-29.6.2014PÄRNU 26.-29.6.2014
Kysy myös ruskamatkoja! 

www.valtaliikenne.com

kesätarjouksena 
Porilabista

Tiedepuisto 4 (Pripoli), 
A-rak., 3. krs.
puh. 621 3349

Onko vetesi juotavaa?

KAIVOVEDEN 
KUNTOTUTKIMUS

Hae näytepullo ja 
näytteenotto-ohjeet:

 TERÄSPUTKI- JA BETONIPAALUTUKSET
 KIERRE- JA AITAPAALUTUKSET

Rakennusmestari
Olavi Ojala, p. 0400 595 178

www.haavistonsora.comwww.haavistonsora.com

Haaviston Sora OyHaaviston Sora Oy
Rinnetie 5, KöyliöRinnetie 5, Köyliö
0400 322 2780400 322 278
tai 050 323 0103tai 050 323 0103

• Soramyyntiä ja kuljetusta
• Maa-ainesten käsittelyä ja jalostusta

• Myymme eri sora- ja kalliomurskelaatuja 
kuormattuna tai perille toimitettuna

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. 

elin 0500 597 259

Kotiin Kotiin 

kuljetus!
kuljetus!

Perussuomalaisten Eurovaalitilaisuus Nakkilassa, Onni-Pekan edustal-
la Eurooppa päivänä 9.5.  Mukana ehdokkaat Laura Huhtasaari ja Jussi 
Halla-Aho.   tarjolla makkaraa ja mehua. Kuvassa: ehdokkaat ja Nakki-
lan Perussuomalaisten puuhanaiset Virpi ja Sari.

Eurovaalitilaisuuksia

Sdp:n Eurovaalitilaisuus Harjavallassa 17.5, tapahtuma-aukiolla. Mukana 
Katri Ylander (kuvassa), bändin kanssa sekä euroehdokkaat Antti Vuolan-
ne, Ilkka Kantola ja  Nasima Razmyar.  Paikalla myös soppatykki. 

Kymmenen 
kysymystä

1. Missä urheilula-
jissa voittajat kulkevat 
taaksepäin ja häviäjät 
eteenpäin?

2. Sen tekijä ei sitä 
tarvitse, sen hankki-
ja ei sitä käytä ja sen 
tarvitsija ei tiedä tar-
vitsevansa sitä. Mikä 
se on?

3. Mikä lintu lentää 
korkeammalle kuin 
vuoret?

4. Jos sinulla on se 
niin haluat jakaa sen, 
mutta jos jaat sen sitä 
ei enää ole. Mikä se 
on?

5. Mistä löydät tiet 
ilman autoja, metsät 
ilman puita ja kaupun-
git ilman taloja?

6. Mikä menee ym-
päri maailmaa, mutta 
pysyy aina kulmassa?

7. Melkein jokainen 
tarvitsee niitä, pyy-
tää niitä, antaa niitä, 
mutta harva ottaa niitä 
vastaan. Mitä ne ovat?

8. Mikä on keskeltä 
tyhjä ja täynnä lihaa?

9. Mikä on sinun 
mutta muut käyttävät 
sitä useimmiten?

10. Sokea, kalju 
mies ajaa autolla ja 
pysähtyy hiukset hul-
muten liikenneym-
pyrän kulmaan. Hän 
näkee kykloopin ja 
ampuu sitä silmien vä-
liin. Mikä tämä on?

Vastaukset sivulla 16
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Su-Pi tallit ja hallit , saatavana 
eristettyinä, muuttovalmiina. 

 
Helppo asentaa myös itse, 

kesällä tai talvella! 



Kevättarjous! Autotalli 7,5x8,6x2,7 
Perustoimituksena hintaan 12.995€ 

Meiltä lisäksi perustusten,  
-salaojien,  

-sadevesien  
 kaivuutyöt! 

Valmistamme: 

Anturat ja sokkelit sisältyvät hintaan




Su-Pi Talorakennus Oy, Sievarinkatu 9, 29200 HARJAVALTA 
Arto Suominen 050- 464 8935,  arto.suominen@supitalorakennus.fi 

Kimmo Ollila 044- 974 7492,  kimmo.ollila@supitalorakennus.fi 
Katja Tommila 050- 368 3283,  katja.tommila@supitalorakennus.fi 

 
www.supitalorakennus.fi 

Tallejamme voidaan myös muokata 
asiakkaan toiveiden mukaan.  

Sinä unelmoit, me toteutamme! Matalaenergiatalot (epsielementiti) 
Autotallit ja –katokset makusi mukaan 
Hevostallit ja maneesit, 
   (puusta, teräksestä) 
Pihatot (lämpimät / kylmät) 
Lantalat 
Konesuojat 
Teollisuushallit 
Kanalat  
Koiratarhat yms. 

Puuhalli 300m2 
 

TARJOUSHINTA 
44 600€ 

 
Kysy toimitussisältöä! 



10

Bestseller 6/2014

- Kestovahaukset - Päälipesut
- Alustapesut - Tehdastakuun lisäturva

- Ruosteenestokäsittelyt

Kartanon Autosuojaus
Mäkipuistontie 8, 28430 Pori

Puhelin (02) 646 0113

PORTAAT JA 
KAITEET

p. 040 715 3029
www.portaat.fi 

Ekoarkut, uurnat, 
kuljetukset.

050 3474 500

myynti@ekoarkku.fi 

www.ekoarkku.fi 

Luonnollinen 

valinta

PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.
Harjavalta ja lähialueetHarjavalta ja lähialueet

Varatuomari
Kari Pessi
Palvelee kaikissa 
lakiasioissa.

(02) 641 0310
040 548 6900

kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 

HautamuistomerkitHautamuistomerkit

www.surujakuolema.fi 

AK-KIVI
Hautakivet, 
kaiverrukset.
Kiviveistämöntie 39, Pori 
(02) 648 6075, 0400 533 296

www.ak-kivi.fi 

HautauspalvelutHautauspalvelut MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

Pitopalvelua
omissa (34 hlö) 

tai asiakkaan tiloissa

Leivonnaiset ja 
kakut tilauksesta!

Harjavallankatu 6, Harjavalta, 
(02) 674 2364 

Kahvila-Lounasravintola

Mailena

adeJ
Eläincenter

aJ

Kaikki loput koirien talvitakit 
PUOLEEN HINTAANPUOLEEN HINTAAN 

Myynnissä myös hevosenjauhista ja -luita!

www.jadecenter.fi 
Akselintie 1, Nakkila, 050 523 9328

Tervetuloa!

ANSKUN TRIMMIPALVELUN 
KEVÄT TARJOUS:

viikot 21, 22, ja 23 trimmauksista 5€ alennus.
Ajanvaraus ma-pe klo 10-17 p. 040 873 2383

Nakkilan Teknillinen 
lautakunta on päättänyt 
valita kokonaistalou-
dellisesti edullisimman  
tarjouksen tehneen Ta-
lotekniikka Rauhanen 
Oy:n suorittamaan  Nak-
kilan paloaseman maa-
lämpörakentamisen ko-
konaishintaan  105.000 
euroa.

M a a l ä m p ö k a i v o -

Talotekniikka 
Rauhanen sai 
Nakkilan Paloaseman 
maalämpöurakan

jen porauksen viikolla  
kaksikymmentä aloitti 
Geothermal Drilling Oy, 
kuuden kaivon raken-
tamisessa meni aikaa 
vajaa  viikko. Kaivo-
jen syvyydeksi tuli 220 
metriä, josta savimaata 
oli noin kaksikymmentä 
metriä.

J Virtanen

Petri Hohtarille 
Harjavallan 
Nuori Yrittäjä 
-palkinto

Palkinto  luovutettiin 
Harjavallan Yrittäjät 
ry:n kevätkokouk-
sen yhteydessä, joka 
pidettiin  22.4.2014  
Lammaisten Energia 
Oy:n tiloissa.

Harjavallassa asu-
va Petri Hohtari on 
syntynyt 1980. Hä-
nen isänsä ryhtyi 
yrittäjäksi Hohtarin 
ollessa 10-vuotias, 
joten yrittäjyys on 
tullut tällä tapaa tu-
tuksi jo nuorella iällä. 
Hohtari on aikanaan 
valmistunut ensin 
Harjavallan lukios-
ta, ja sittemmin ko-
netekniikan insinöö-
riksi vuon na 2004. 
Opiskelun ohella hän 
työskenteli erilaisissa 
yrityksissä.

L o p p u v u o d e s t a 
2004 Hohtari siirtyi 
Saksaan laivateolli-
suuteen toimivaan a 
hänen toimenkuvaan-
sa kuului risteilijöihin 
tehtäviä asennuspro-
jekteja. Vuonna 2010 
hän siirtyi takaisin 
Suomeen ja työura 
keskittyi risteilijöihin 
sekä kansainvälisiin 
projekteihin ja kaup-
paan.

Syksyllä 2010 Hoh-
tari alkoi tutkimaan 
mahdollisuutta palata 
takaisin Harjavaltaan 
yrItyksen perustami-
sen muodossa. Lo-
pulta hän päätyi os-
tamaan Panelia Kone 
Oy:n, ja kaupat teh-
tiin tammikuussa 
2011 Mecoser Oy:n 
kautta.

Toiminta 
kasvanut
Panelian Kone Oy toi-
mii Eurassa, Panelian 
taajamassa,  päätoi-
miala on moottorien 
ja turbiinien valmis-
tus. Yhtiö valmistaa 
ja myy maatalousko-
neita sekä tekee me-
tallialan alihankinta-
töitä. Hohtarin aikana 
toimintaa on onnistut-
tu jatkamaan ja myös 
kasvattamaan. Työn-
tekijöitä yrittäjä itse 
mukaan luettuna on 
noin kymmenen.

Liikevaihto vuon-
na 2013 oli noin 
2.276.000 euroa. Pal-
kinnon saajalle asete-
tut kriteerit täyttyvät 
hyvin. Kunniakir-
jan lisäksi palkitta-
valle annetaan taulu. 
Kaupunginhallitus 
päätti nimetä vuo-
den 2014 Harjaval-
lan Nuori Yrittäjä 
-palkinnon saajaksi 
Panelian Kone Oy:n 
omistajan, yrittäjä 
Petri Hohtarin sekä 
päättI nimetä itäjäk-
si kaupunginjohtaja 
Jaana Karrimaan.
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Avoinna 
ma-pe 10-18, la-su 10-16 

JÄTTILÖYTÖKIRPPIS
SEKA-

PAIKKA

25€ / 2vk

Tule tekemään löytöjä 
kotiin ja mökille!

Ajankohtaiset tiedot 
aukioloista ym. löydät

facebookista

Vähäraumantie 42, 28610 Pori

Paikkavaraukset
p. 0440 151 104

Tuohitori kirppisTuohitori kirppis
KokemäelläKokemäellä

suuri ja suosittusuuri ja suosittu

Puh.Puh.  02 546 722702 546 7227
www.tuohitori.netwww.tuohitori.net

Kannattaa tulla kauempaakin. Talo täynnä 
hyvää tavaraa, keräilyesineistä käyttötava-

roihin. Tule ja tuo tavarasi myytäväksi. 

huippusuositut 
huippusuositut 

kesÄiset kesÄiset 

rompe-pÄivÄt 
rompe-pÄivÄt 

tulossatulossa 5.-6.7. 5.-6.7.

Pöytävuokra vainPöytävuokra vain

14€ viikko.14€ viikko.

Tule tekemään löytöjä. 
Kannattaa tulla kauempaakin.

www.tori-puoti.net

 TORI-PUOTI
Huovinkatu 2 
29200 Harjavalta
044 0208669 / Niina

Ti-Pe 11-18, 
La-Su 11-17, 
Ma sulj.

Nakkilan kirkon vaiheill` 
www.kirpputorinappara.com 
Kauppatie 3. puh. 044 999 0231

Meiltä löytyy kaikkea kivaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Valikoimas-
sa mm. hyviä vaatteita, astioita (myös arabiaa), huonekaluja, känny-
köitä, polkupyöriä, lastenvaunuja/rattaita, leluja, jne...

TULE JA YLLÄTY! TEE HYVIÄ LÖYTÖJÄ EDULLISESTI!
MYYNTIPAIKKA TARJOUS 45€/4VKO
(suljetut päivät korvataan arkimyyntipäivillä)

KESÄLLÄ PALVELEMME
TI-TO 10-18, PE 10-17, LA 10-15, 
SU JA MA SULJETTU! 

Tervetuloa Kirpputori Näppärään!

Ostosten lomassa voitnauttia 
tuoreet pullakahvit Kirppis-

Kuppila Nostalgiassa!

KAHVI + PULLA 2.50€

Tee hyvät kaupat 
ja hae kesäfi ilis 

kirpparilta!

Motoristit kokoontui-
vat ensimmäisen kerran 
tänä keväänä Leinepe-
rissä 7.5. Topin aarreai-
tan edustalla.   Isäntänä 
toimi Toivo Utriainen, 
naisporukan kanssa, uu-
sissa, vanhanajan  Lei-
neperin asuissa.   Pai-
kalla oli myös Ulvilan 
Seurakunnasta Pastori 

Eija Humpas-Toivanen, 
sekä kanttori Ilkka Lius-
kallio, joka lauloi virren 
597, joka myös tunne-
taan Matkavirtenä, hän 
lauloi myös Suvivirren, 
jonka tulevaisuudesta 
on ollut paljon puhetta 
lähiaikoina, mielestäni 
se kuuluu keväisiin ti-
laisuuksiin oikein hyvin.  

Paikalla oli motoristeja 
paljon, useita satoja. 

Topi kertoi tilaisuuk-
sien Motoristeille jat-
kuvan koko kesän Kes-
kiviikko-iltaisin, että 
kaikki tervetuloa!

J Virtanen  

Motoristit 
Leineperissä

Perussuomalisten Puheenjohtaja Timo Soini vaa-
likiertueella Satakunnassa, mm. Huittinen, Ulvila, 
Pori,  mukana Ulvilan tilaisuudessa Euro-ehdokkaat 
Laura Huhtasaari ja Toimi Kankaanniemi,sekä 
Kansanedustaja Ari Jalonen. Kuvat on otettu Ulvi-
lan tapahtumassa.

Soini kiertueella 
Satakunnassa

Ennen kesä 
lehmättä kuin 
joulu akatta.

Joka kesän kuokkii, 
sitä Jumala talven 
ruokkii.

Kun on sama pää ke-
sät talvet, niin sattuu-
han niitä vahinkoja.

Kuu kiurusta kesään, 
puoli kuuta peippo-
sesta, västäräkistä vä-
häsen, pääskysestä ei 
päivääkään.

Kyllä kesä kuivaa, 
minkä kastaa.

Milloin laiska työn 
tekevi?
Talvella ei tarkene,
kesällä ei kerkiä,
syksyllä on suuret 
tuulet, 
keväällä vettä paljon.

Onni yksillä, kesä 
kaikilla.

Tulisi kesä ja kärpä-
siä, köyhillekin ystä-
viä.

Kesä tulee keikutel-
len, talvi suuta vääris-
tellen.
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...koe 
erilainen 
ruoka-
elämys!

Eksoottinen kasvihuoneravintola Närpiössä!
Etelä-Pohjanmaan Närpiössä pienessä kylässä 
on talvellakin trooppinen tunnelma. Kun kurvaa 
valtatie kahdeksalta pikkutielle ja astuu sisään 
Lind´s Kökiin, tuntuu kuin lennähtäisi hetkessä 
3000 kilometriä etelään. Mansikan- ja tomaa-
tintaimet, hedelmäpuut ja syötävät kukat toivotta-
vat tervetulleiksi kasvihuoneravintolaan.

Paikan erikoisuutena ovat ravintolasalin sisustuk-
sen lisäksi yllätävät tuoreiden makujen yh-
distelmät. Hyvä retkikohde ryhmille, perheille ym.

Pai
sen
dist

Tilausravintola - auki ympäri vuoden!

Katso aukioloajat ja kartta: 

Tervetuloa!
Bäcklidvägen 476, Närpiö

VARAA PAIKKASI

AJOISSA!

Varmista pöytä-Varmista pöytä-
varauksesi jo tänään!varauksesi jo tänään!

Etelä-Pohjanmaan Närpiössä pienessä kylässä on 
ympäri vuoden trooppinen tunnelma. Kun kurvaa 
valtatie kahdeksalta pikkutielle ja astuu sisään 
Lind’s Kökiin, tuntuu kuin lennähtäisi hetkessä 
3000 kilometriä etelään. Mansikan- ja tomaatin -
taimet, hedelmäpuut ja syötävät kukat toivottavat 
tervetulleiksi kasvi huoneravintolaan. 

Paikan erikoisuutena ovat ravintolasalin sisustuk-
sen lisäksi yllättävät tuoreiden makujen yhdistelmät. 
Hyvä retkikohde ryhmille, perheille ym.

Seisova lounaspöytä
1.7.-10.8. joka päivä 
klo 12-15
ilman 
pöytävarausta!

Tervetuloa!

LÄHDE LAULAMAAN, TANSSIMAAN 
MERELLISIIN MAISEMIIN 
PYHÄRANNAN KIEVARIIN.

- A oikeudet
- Pe ja la karaokeillat

ARKISIN 11-21
PE-LA 11-02
SU 11-

www.pyharanta.com

Tervetuloa

0500 122 142,
(02) 823 1786

Tule iloiseen joukkoon Tule iloiseen joukkoon 
tanssimaan ja laulamaan!tanssimaan ja laulamaan!

   ravintola&pizzeria 

mustavaris 

          
                                           
 
          
          
          
  
          
          

Kauppatie 1 
29250 Nakkila 

Ravintola Mustavaris tarjoilee 
koko kesän, joka arkipäivä 
maukasta ja monipuolista 
lounasta klo 10.30-14.30. 

Tule myös maistelemaan 
ruokalistamme uutuuksia! 

Kauppatie 1
29250 Nakkila

www.ravintolamustavaris.com

Tule viihtymään!

Kartanon Karkuri Oy

• Juhlat ja kokoukset
• Ryhmät tilauksesta
• Saunat
• Elämykset

Karsluodontie 14, Uusikaupunki
044 0911980
tuula@kartanonkarkuri.fi  

www.kartanonkarkuri.fi

Kokoustiloja
Juhla- ja pitopalvelua
Mökkejä
Caravan alue
Kahvilapalveluja

Kristalliranta 
Säkyläntie 275, 27800 SÄKYLÄ
Puh. 045 801 3554 
info@kristalliranta.fi 

Tervetuloa rentoutumaan 
ja viihtymään järven 

rannalle!

Katso aukioloajat:
www.kristalliranta.fi 

Palvelemme ympäri 
vuoden!

Meiltä löytyy:

Tasokasta
HUVILAMAJOITUSTA
Harjavallassa
Kokemäenjoen rannalla.

0400 723 233
eokangas@nic.fi 

www.villakangas.netwww.villakangas.net

NAKKILA - 050 541 6892 NAKKILA - 050 541 6892 

Sofi aSofi a
Siivouspalvelu ja KSiivouspalvelu ja Kodinhoitoodinhoito

PUHDAS KOTI KESÄN JUHLIIN!PUHDAS KOTI KESÄN JUHLIIN!
Halpa 
henkivakuutus

Satakunnassa koettiin 
maanantaina melko-
moiset ukkosmyrä-
kät. Rakeita saatiin ja 
kauankaivattua vettä. 
Ja salamoita, joita ei 
niinkään kaivattu.

Suojautumisohjei-
den noudattaminen 
on yksinkertaista, 
helppoa ja halpaa, jo-
ten salamavahinko-
jen harvinaisuudesta 
huolimatta niitä kan-
nattaa noudattaa aina, 
kun vaara tuntuu uh-
kaavan.

Iskun todennäköi-
syys on erittäin suuri, 
jos tukka nousee pys-
tyyn (tai edes tuntuu 
siltä) tai jos lähistön 
sähköpylväissä, puis-
sa tms. näkyy pur-
kauksia. Salama on 
sähkövirtaa ja vaarat 
ovat samanlaisia kuin 
sähköiskussa: sydän-
pysähdys ja hengitys-
pysähdys sekä näitä 
yleensä vähemmän 
vaaralliset palovam-
mat. Jos salaman uhri 
on tajuton eikä hengi-
tä normaalisti, on hä-
lytettävä apua mikäli 
mahdollista ja ruvet-
tava antamaan elvy-
tystä.

Tässä annetaan oh-
jeita lähinnä henki-
lökohtaiseen suo-
jautumiseen, ei 
rakennusten tai lait-
teiden suojaukseen. 
Suojautumisohjeet 
perustuvat kansainvä-
listen asiantuntijaryh-
mien antamiin suosi-
tuksiin, joten niiden 
takana on kokemuk-
sen ohella tieteellinen 
perusta.

Suojautumis-
ohjeet lyhyesti

Sisätiloissa vältä säh-
kölaitteiden, lankapu-
helimen, vesiputkiin 
liittyvien kohteiden ja 
tulisijojen käyttöä ja 
läheisyyttä.

Ulkona auto tai muu 
metallikorinen kul-
kuväline antaa hyvän 
suojan - vältä polku- 
ja moottoripyöräilyä.

Vesillä rantaudu jos 
mahdollista, vältä 
myös vesirajaa. Pur-
jevene vaatii ukkos-
suojauksen.

Taivasalla kyykisty 
ison puun lähettyvil-
le, ei puun alle eikä 
aivan aukealle. Älä 
käytä sateenvarjoa.

Lähde: 
ilmatieteenlaitos.fi 



13

Bestseller 6/2014

Kukka ja Lahja Helli & Viku 
Kauppatie 5, 29250 Nakkila

p. (02) 537 2696 - www.helliviku.fi  

Ihastuttavat kukat 
kimpuissa, asetelmissa kevään juhliin. 

Juhlapöytään kauniit, pitkään palavat kruunukynttilät 
eri väreissä, tuoksuttomia ja allergiaystävällisiä.

Tervetuloa tutustumaan!

Kelloseppä M. SandbergKelloseppä M. Sandberg
                                                 www.kelloseppasandberg.fi 

Kaikki kellosepäntyöt 
ammattitaidolla

On aika
muistaa
rakkaita

Hopeiset Finnfeelings-korut
myös muita hopea- ja kultakoruja, kelloja ja lahjatavaroita

Isolinnankatu 7, Pori Puh. 050 575 7468Isolinnankatu 7, Pori Puh. 050 575 7468
Lahjaksi kevään ylioppilaalle

Kotoisasta koivusta valmistettu 

rasia vaivalla ansaitulle lakille.

Tilaa vaivatta

www.tuiskulankotikolo.com

040 718 45 29
Tuiskulan Kotikolo Ky, 
Vähäjärventie 15, 27730 Tuiskula

Piia Härkälä
Köyliö, puh. 044 360 4876
www.taitoverso.fi

Juhlien
koristelua

 kynsien
 geelaukset

Leivomme juhliisi suussa sulavat leivonnaiset
tai valmistamme valmiit juhlat.

  Pitopaakarit

     Ansa ja Lempi
Loukkurantie 2, 28450 Vanha Ulvila

(02) 538 3430, 
050 326 4540, 050 337 2426 

www.ansajalempi.net

- Pitopalvelua myös asiakkaan tiloissa
- Lounasruokailut arkisin klo 10.30-14

Lounasravintola Lounasravintola 
IdylliIdylli
Eurantie 18, Eura
p. (02) 864 5460

Idyllisessä ympäristössä Idyllisessä ympäristössä 
juhlatilatjuhlatilat

www.p-kkirsihannele.com
Ulvilan Vuoden
Nuori Yrittäjä 2014

Non-Stop Parturi & Non-Stop Parturi & 
HiustuotemyymäläHiustuotemyymälä
Avoinna ti-pe 10-18, la 9-12 ti-pe 10-18, la 9-12 
Ilman ajanvaraustaIlman ajanvarausta

KESKUSTA, TEHTAANTIE, ULVILA
Ajanvaraus 044 505 5196044 505 5196

Meillä käytössä myös Elumen värit. 
- Korkean suorituskyvyn hiusväri ilman hapetetta. 
- Ei sisällä fenyleenidiamiineja. 

Palokuja 68, Ulvila
Ajanvaraus 044 255 5196044 255 5196

KAIKKI

TUOTTEET

-40%

Siirrymme kesäaikaan (kesäkuu-elokuu) 
Avoinna Ma-Pe 10-18 muina aikoina sop.mukaan

Parturi-Kampaamo
                Kirsi Hannele

PANELIAN RIVIMYLLY JA KOTISEUTUMUSEOPANELIAN RIVIMYLLY JA KOTISEUTUMUSEO

Myllytie 5, Panelia, puh. (02) 864 7203

Av. kesällä ti-pe 12-16.30, ti myös 18-20.
Myllypuodista vastajauhettuja jauhoja!
Seurantaloa tilattavissa erilaisiin 

tilaisuuksiin. p. (02) 864 7087.

Täyden palvelun 
erikoisliike Wanhan 
Rauman sydämessä!

Kauppakatu 19, 26100 RAUMA  Puh. (02) 822 2039
Kurssit ja ilmoittautumiset: www.puuhaputiikki.fi 

AVOINNA ma–ke 9–18, to–pe 9–17, la 10–13

Sopimus-
siivoukset
Puh. 040 583 2051
Siivouspalvelu 

Riitta Koivumäki
Kaunokkitie 16, Vanha-Ulvila

Yrityssiivoukset
kotisiivoukset
ikkunoiden pesut
Varaa ajoissa juhlasiivoukset

Tarja Vuori, Kokemäki
Soita ja kysy lisää

Siivoussieppari
Puh. 040 717 2164

Muista

kotitalousvähenn
ys

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

Ruukin yrittäjille 
näkyvyyttä

Leineperin ruukin mat-
kailutoimijoille valmis-
tuu Leineperi-förkkeli 
eli esiliina sekä tuote-
pakkaus Leineperis-
sä tuotetuille tuotteille. 
Ensimmäiset asusteet 
nähtiin  Pääsiäisruukki-
tapahtumassa ja loput-
kin valmistuivat vap-
puun  Leineperin kesän 
avaukseen – mennes-
sä.  Myös ensimmäiset 
tuotteet ovat sujahtaneet 
Leineperi -kasseihin. 

Förkkelillä halutaan 
viestiä Leineperin kävi-
jöille, että näiltä essuih-
misiltä voi kysyä kaik-
kea alueeseen liittyvää. 
Yhtenäinen asuste lisää 
alueen toimijoiden yh-
teenkuuluvuutta, me-
henkeä sekä vahvistaa 
alueen ydinasiaa, Leine-
perin RAUTAbrändiä.

Esiliinan taskussa ko-
meilee ruukin tuote-
leima, jolla Fredriks-
forsin (Leineperi) ja 
Fredriksbergin (Sola) 
ruukkien rauta aikoi-
naan leimattiin. Sama 
leima toistuu myös tuo-
tepakkauksessa. Mus-
ta väri viittaa rautaan ja 
ruskea menneeseen ai-
kaan. Asusteen on suun-
nitellut Sanna Suoma-
lainen Laviasta.

Leineperin ruukin toi-
mijoiden yhtenäinen 
asuste ja tuotepakka-
us on osa Leader Kar-
huseudun rahoittamaa 
kansainvälistä Villages 
Full of Treasures -han-
ketta. Hankkeessa on 
luotu Leineperin ruukil-
le uusi tapahtumakon-
septi TEEMAruukki, 
jossa tapahtumat sisäl-
tävät  teemaan liittyviä 
ohjattuja työpajoja kä-
dentaidoista ja perinne-
ruoasta, ohjelmaa sekä 
myyntiä.

Hankkeen piikkiin on 
myös toteutettu aarre-
etsintärata perheiden 
omatoimimatkailutuot-
teeksi Leineperin ruu-
kille. Kartan ja vihjei-
den avulla lapset etsivät 
Kallen aarretta.

Villages Full of 
Treasures on sisältä-
nyt yhteistyömatko-
ja Kaunasia ja Prahaa 
ympäröiville maaseu-
tualueille. Matkoilta on 
haettu ideoita TEEMA 
tapahtumien järjestämi-
seksi, ja näiden alueiden 
toimijat ovat tuottaneet 
Leineperin TEEMAruu-
keille kansainvälisiä pe-
rinnetyöpajoja.

Leader Karhuseutu on 
myöntänyt hankkeelle 
Leader-rahoitusta Eu-
roopan Maaseuturahas-
tosta. Hanketta hallinnoi 
Ulvilan kaupunki ja sen 
kokonaiskustannukset 
ovat 66 430 euroa, josta 
EU:n, valtion ja kuntien 
tuki hankkeelle on 80%. 
Leineperin yrittäjät vas-
taavat 20%:n yksityisra-
hoitusosuudesta. Hanke 
päättyy syyskuun lopus-
sa 2014.
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MAASTOAUTOSAFARIT
Vehmaantie 1057, 23600 Kalanti 0400 978 839

MAASTOAUTOSAFARIT

2011 VALMISTUNEET 
SAUNA- JA OLESKELUTILAT

NYT MYÖS VÄRIKUULA-ASEET

KEVÄÄN/ KESÄN
VIIKONLOPUT

VARATAAN NYT!!!

LÄMPÖISET JÄLKILÖYLYT SEKÄ
PALJUN TUNNELMAA

SOITA NIIN SOVITAAN TEILLE PARAS
YHDISTELMÄ ERI VAIHTOEHDOISTAMME

KOKEMÄELLÄ
RAVATAAN!

Su 27.7. klo 14.00 
Heinäkuun vauhtiravit
Pe 15.8. klo 18.00 
Kesäkauden päätös

La 21.6. klo 15.00 
Suuret juhannusravit
• Ponilähdöt jo klo 13.00 ja 

ohjelmaa lapsille
• Timo Soini, Timo Kalli ja 

Jari Myllykoski haaste-
ajossa

• illalla mukavat karaoke-
tanssit

Tervetuloa kesäravien 
tunnelmaan!

www.sataravi.fi 

Nyt on uusien Nyt on uusien 
IKKUNOIDEN AIKA!IKKUNOIDEN AIKA!

Mittojen mukaan uusiin ja
vanhoihin rakennuksiin!

Pyydä ilmainen hinta-arvio!

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

Nakkilassa 
ilmaista 
hammashoitoa 

Meidänklinikka Oy:n 
hammashoitoa tarjo-
taan Nakkilan aikuis-
sosiaalityön asiak-
kaille.

Nakkilan kunta 
päätti kokeilla yk-
sityisen Meidänkli-
nikka Oy:n tarjous-
ta kustantaa ilmainen 
hammashoito joille-
kin aikuissosiaalityön 
asiakkaille. Lahja-
kortteja hammashoi-
toon jaetaan kuukau-
sittain kaksi ainakin 
ensi syksyyn jatkuvan 
koeajan kuluessa.

Porin kaupungin 
perusturvassa yhtiön 
vastaava tarjous tor-
juttiin jokin aika sit-
ten. Porille ei tuolloin 
tarjottu lahjakortti-
mahdollisuutta, ja il-
maista hammashoitoa 
tarvitsevien seulomi-
nen 4 400 toimeentu-
loturvan asiakasper-
heen joukosta olisi 
perusturvan mukaan 
hyvin vaikeaa.

Lähde: 
Satakunnan Kansa

Terve suu 
terveessä 
ruumiissa

Tiesitkö, että suun 
terveys vaikuttaa ko-
konais te rveyteen . 
Hoitamattomat ham-
paat saattavat aiheut-
taa vakaviakin seura-
uksia. Ientulehdus on 
sydän- ja verisuoni-
tautien riskitekijä ja 
suun bakteerit voivat 
levitä verenkierron 
kautta myös elimis-
tön vaurioituneisiin 
kohtiin. Plusterveys.
fi -sivustolla jaetaan 
faktaa hampaiden 
hoidosta.
Svustolla kerrotaan, 
että jokainen voi itse 
vaikuttaa suunsa ter-
veyteen harjaamal-
la hampaat säännöl-
lisesti aamuin illoin 
fluorihammastahnal-
la. Ienrajat tulisi har-
jata huolellisesti ja 
puhdista hammasvä-
lit. Hammaslääkäri tai 
suuhygienisti opastaa 
mielellään oikeiden 
välineiden valinnassa 
ja harjaustekniikassa.

Hammasharja 
ei ole ikuinen
Hampaiden harjaa-
minen fl uoriham-
mastahnalla vahvis-
taa kiillettä ja auttaa 
vähentämään ham-
paisiin kiinnittynyttä 
plakkia. Vaihda ham-
masharjaa tai sähkö-
hammasharjan harjas-
päätä joka kolmas tai 
neljäs kuukausi.

Kaunista kesää!
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Käsikirjoitus Suvi Valkama,
sovitus ja ohjaus Marja Nurminen

Maalaiskomedia
Mukana ripaus rakkautta, naapurikateutta sekä

sukurakkautta, harrastajanäyttelijöitä ja -laulajia.

Esitykset: Röyhiön kylätalon pihapiirissä osoitteessa
Karpanperäntie 5/10, Röyhiö (Ikaalinen) 24.6.–13.7.2014

tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 19.00
sunnuntaisin klo 15.00

Liput: aikuiset 15 €, lapset 8 €
Lisätiedot ja varaukset:040 052 7400 (Tapio Kuortti)

050 313 2591 ( Matti Järvenpää)

www.seleentakuset.tarinoi.fi

SAAPISMI
ON SAIRAUS

Ronja
 ryövärin-
 tytär

Huuhkajanvuoren
kesäteatterissa kesällä 2014,
Tampereentie 304
Lavia

Lavian Nuorisoseura esittää:

to  10/7  klo 18  (ensi-ilta)
su 13/7   klo 22  (yönäytös)
ti  15/7  klo 18
to  17/7  klo 18
su  20/7  klo 14
ti  22/7  klo 18
pe 25/7  klo 22  (yönäytös)

Tiedustelut ja lippuvaraukset:
040/733 8978 tai 040/518 3843
Liput 15/10 €, 
sisältää väliaikakahvin
Tekijänoikeuksia valvoo Näytelmäkulma.

 

Astrid Lindgren / Kati Juurikka

www.laviannuorisoseura.com

Yhteistyössä

Sastamalan
Opisto

Varo männiäis iä

RAUMAN PITSIVIIKON RINNAKKAISTAPAHTUMA 
19.-27.7.2014

Eikä siinä kaikki. 
Katso festivaalin koko ohjelmatarjonta netistä: 

www.huumorinkukkaset.fi ja ole mukana hauskanpidossa.

Makeat naurut teille tarjoaa Julkkis-Galleria, Rauman kaupungin 
kulttuuritoimi ja Lions Club Rauma/Ankkuri.

Pääsylippujen ennakkovaraukset puhelimitse 0400 498 926

”On se Rauma ihmeellinen kaupunki. 
Siellä kohtaavat toisensa kaikki 

huumorintajuiset ihmiset. Ihan huuli 
pyöreenä ihmettelen! Aatteleppa ite. 

Tavataan pääjuhlassa Rauma- 
salissa sunnuntaina 20.7. klo 19.
Ei muuta kuin kipin-kapin ostamaan 
pääsyliput (30 e) Julkkis-Galleriasta 

(Isokirkkokatu 7, torin laidalla)!
Festarin aikana siellä on myös 
meikäläisen ihan ite tekemät 

karikatyyripiirrokset 
teitä naurattamassa!”

Jukka Hallikainen & Jackpot
La 14.6.2014 klo 20.30-02

Eini
La 12.7.2014 klo 19-02

Tanssiorkesteri Veikko Nieminen
Ke 16.7.2014 

Markkinatanssit

Trio Pertti Niemi
Pe 18.7.2014 klo 20.30-02

FBI-Beat
La 19.7.2014 klo 20.30-02 

HuuhkajavuoriBlues VI
La 16.8.2014

www.huuhkajavuoriblues.fi
Tampereentie 304, Lavia        Lavian Kisa ry

Le
ikka

a
 ta

lte
e
n

Harjavallan uimahalli 
otti vastaan Vuoden Lii-
kuntapaikka 2014 -pal-
kinnon. Sen luovuttivat 
rakennusneuvos Risto 
Järvelä ja ylitarkastaja 

Mauri Peltovuori opetus- 
ja kulttuuriministeriöstä. 

Vuoden Liikuntapaik-
ka -kiertopalkinnon on 
lahjoittanut Tampereen 
Messut Oy. 

Harjavallan uima- ja liikuntahalli 
on vuoden liikuntapaikka

Vuoden liikuntapai-
kan valitsevat vuosit-
tain opetus- ja kult-
t u u r i m i n i s t e r i ö n 
liikuntayksikön virka-
miehet yhdessä aluehal-

lintovirastojen liikun-
tatoimesta vastaavien 
viranhaltijoiden kanssa. 
Kohteet ovat valmis-
tuneet tai peruskorjat-
tu palkitsemista edel-
täneen parin vuoden 
aikana, jolloin niiden 
käytöstä ja toiminnalli-
suudesta on ehditty saa-
da kokemuksia. 

Palkinnolla halutaan 
nostaa esille erikois-
osaamista vaativan lii-
kuntapaikkarakentami-
sen merkitystä, arvoa 
ja tietoisuutta. Palkinto 
on myös tunnustus koh-
teiden rakennuttajien, 
suunnittelijoiden, ra-
kentajien ja ylläpitäjien 
osaamiselle. 

Tilaisuuden alussa oli 
tutustuminen hallin ti-
loihin. Tunnustus jaet-
tiin nyt kymmenes ker-
ta.

J Virtanen
Lähde: 
Satakunnan Kansa

Klikkaa
best1.fi 
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       SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO-
        SUUNNITTELU 
       KESKUKSET
       ASENNUKSET
       TARVIKEMYYNTI

myynti@sat-electric.fi
www.sat-electric.fi

Puh. (02) 546 4048
Faksi (02) 546 4049

Skaffarinkatu 13, Kokemäki

 SUUNNITTELU JA  ASENNUS TARVIKEMYYNTI
 Vesa Nylund Jukka Helin Ismo Jalonen
 0400 412 967 040 546 5301 0400 976 332

Maanrakennuspalvelut:
 Maanrakentaminen  Viherrakentaminen
 Salaojat  Talonpohjatyöt ja perustukset
 Tienrakentaminen 
 Pihojen kunnostukset
 Kunnallistekniikka 
 Purkutyöt

Rakennuspalvelut:
Palveluihimme kuuluvat kaikki uudisrakennus-
kohteet mm.
 Omakotitalot  Pientalot  Loma-asunnot  Hallit 
 Autotallit  Aidat  Laiturit  Terassit  Katokset

Maanrakennus ja kaivuutyöt ammattitaidolla 
ja luotetta vasti pienistä suuriin urakoihin 
Satakunnan alueella

Kaivuu ja Rakennustyöt

Jaakkolankuja 20, 29250 NAKKILA  0400 688 177
ville@lannenkaira.fi   www.lannenkaira.fi 

Talvella tuli ajatus, josko 
lähdetään fanittamaan 
Suomen kiekkoilijoi-
ta Minskiin, ajatuksena 
oli henkilöautolla men-
nä perille, kun vielä saa-
tiin tietää, ettei viisumia 
tarvita, kelpaa kisalippu. 
Pitkän selvittelyn jäl-
keen, kun oli tiedossa 
lähtijät, neljä innokas-
ta, tilattiin piletit Mins-
kistä, paperikopioiden 

kanssa mentäisiin. Mat-
ka alkoi 9.5 aamuyöstä, 
laivalla Tallinnaan, jos-
ta alkoi pitkä automat-
ka, Latvian kautta illaksi 
Liettuan Vilnaan, sieltä 
ei oltu varattu hotellia, 
koska ei tiedetty, kauan-
ko matkaan kuluu aikaa, 
löytyi hotelli jonkun 
soittokerran jälkeen. 

Aamulla aikaisin koh-
ti Valko-Venäjän rajaa, 

kun epäiltiin siellä me-
nevän pitkään, kyllä 
menikin, lähelle kolme 
tuntia, jonoa oli paljon, 
vaikka oli kisoihin me-
nijöillä oma kaistakin. 
Rajalta Minskiin noin 
180 km, matka taittui 
nopsaan, löydettiin va-
rattu Hotelli Westa, joka 
sijaitsee noin 40 km:n 
päässä Suomen jouk-
kueen pelipaikasta, uu-

desta Minsk Areenasta. 
Matka otteluihin tehtiin 
taksilla, paikallista Val-
ko-Venäjän rublaa tar-
vittiin 280 000 – 400 
000, sen kurssi Euroon 
on noin 13800. 

Suomi-Latvia, 
turpiin tuli

Ensimmäinen Suomen 
ottelu oli Latviaa vas-
taan, tupa täynnä fanaat-
tisia Latvialaisia, onnek-
si olivat jättäneet torvet 
pois, (epämiellyttävänä 

muistona Riikan mm-ki-
soista 2006, silloin Suo-
mi voitti 5-0 Latvian.) 
Suomi hävisi kamppai-
lun, oli nihkeätä peliä, 
kentälliset eivät löytä-
neet peli-iloa. Kävimme 
katsomassa Valko-Ve-
näjä -- Kazakstan pelin, 
jonka isäntämaa hoiti 
kotiinsa, kovana jääkie-
kon ystävänä pidettyä 
Presidentti Aleksandr 
Lukashenkkoa emme 
nähneet ottelussa.

Sunnuntaina oli peli 
Venäjää vastaan, pile-

tit oli loppuunmyyty, 
”mustan pörssin” hinta 
oli 100 €, ottelun alet-
tua, ekaerän aikana sai 
ostaa 60 €. Ottelu alkoi 
Venäjän nopealla alul-
la, Suomen ote kirposi, 
kun Jormakka taklattiin 
nurin jäähän, josta Ruot-
salais-tuomarit eivät an-
taneet edes jäähyä, sen 
jälkeen Venäjä meni 3-1 
johtoon. Kolmannessa 
erässä Suomi sai pelin-
sä kasaan, mutta hävit-
tiin kuitenkin 4-2, Suo-
malaisia peli turisteja 

Jääkiekkoa Minskissä oli Minskissä muuta-
mia satoja, kun Suomen 
lohkon joukkueista on 
Latvia, Venäjä ja koti-
joukkue Valko-Venäjä 
(Belarusija) saaneet aina 
huuto ylivoiman täyteen 
15 000 ihmistä vetävään 
katsomoon. 

Vapaapäivä 
Minskinssä 

Kolmas päivä oli va-
paata, tutustuttiin Mins-
kin keskustan näh-
tävyyksiin, käytiin 

Vastaukset sivun 8
kysymyksiin

1. Köydenvedossa
2. Hauta-arkku
3. Vuoret ei lennä
4. Salaisuus
5. Kartasta
6. Postimerkki
7. Neuvoja
8. Sormu
9. Nimi
10. Emävale

Blondi poliisi
Poliisi pysäytti blon-
din auton ja pyysi 
nähdä ajokortin.
- Mikä se on?
- Se on pieni ja nelis-
kanttinen ja siinä on 
sinun kuva.
Blondi kaiveli käsi-
laukkuaan. Hän löysi 
sieltä peilin ja katsoi 
sitä:
- Tämä on pieni ja 
neliskanttinen, ja sii-
nä on minun kuvani. 
Tämä on varmaan 
ajokortti.
Blondi ojensi peilin 
poliisille.
Poliisi katsoi peiliä 
ja sanoi:
- Olisit kertonut heti, 
että sinäkin olet po-
liisi.

Lätkää
Mikä on jääkiekkoi-
lijan pahin viholli-
nen?
- lapamato
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METALLIN PINNOITUSTA JO VUODESTA 1952

Olemme vuonna 1952 perustettu yhtiö
ja olemme erikoistuneet erilaisten

metallien pinnoituksiin.

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

Olemme erikoistuneet myös entisöimiseen.

Yrityksessämme on kaikki
pinnoitukseen liittyvät toiminnat.

Yrityksellämme on seuraavat 
metallin pinnoitukset:

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

antiikkipatina sekä erillinen hiomo ja hiontaan 
sekä kiilloitukseen kuuluvat palvelut.

Lisätietoja alla olevasta linkistä:

www.niklaamorautio.fi
myynti@niklaamorautio.fi

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

Osoite: Voimakatu 17, 20520 Turku 
(Itäharjun teollisuusalue)

Katso kaikki 
merkit ja mallit 

netistä: 
www.trailerman.fi 

Sivuillamme myös 
viikottain vaihtuvia 

tarjouksia.
Trailerman

Painotie 2, 29250 NAKKILA
Puh. 040 572 9082

Respo 591L
Tarjoushintaan

1390 €

750kg, 1-aks, peräkippi, lehtijouset

Tavaratalo Gymissa, 
pääkadun varrella. Yksi 
matkalaisistamme jäi 
kaupunkiin, paikalliseen 
yö-elämään tutustu-
maan, hän kertoi paljon 
suomalaisia kisaturisteja 
olleen kaupungilla, aa-
mulla kun heräsi hotel-
lissa, oli miljoona rublaa 
kevyempi olo, eikä sii-
hen tarvittu, kuin kym-
menen kaljaa ja vähän 
ylimitoitettu taksikyyti. 
Minskissä oli ihan hyvä 
tunnelma, paikat siistei-
nä, ei mitään ongelmia, 

ihmiset olivat hyvin mu-
kana kisatunnelmissa. 
Tiistaina oli vuorossa 
meidän viimeinen päi-
vä Minskissä, lähtö pois 
hotellista, omalla autol-
la matka kohti stadio-
nia, helppoa liikkumista 
Minskissä, kun vain tie-
tää mihin menee, kes-
kustassa, pääkadulla 3-4 
kaistaa/suunta, kehätie 
noin 50 km 2-3 kaistaa. 

Suomi-Saksa 4-0

Viimeinen ottelu meil-

le oli Saksaa vastaan, 
jonka rögitimme nume-
roin 4-0, osaksi hyvän 
maalivahtityöskente-
lyn ansiosta, sillä maa-
lissa oli Pekka Rinne. 
Heti ottelun jälkeen läh-
dimme kohti Vilnaa, 
jossa tulisimme yöpy-
mään, ennen raja-ase-
maa liikennemiliisit py-
säyttivät, mutta ei ollut 
aihetta sakkoihin. Raja-
nylitys tapahtui nopeas-
ti takaisin tullessa, noin 
½ tuntia, olimme hyvis-
sä ajoin Hotellillamme. 
Aamulla heti kahdek-
salta nokka kohti Rii-
kaa, jonka ohitimme ke-
hätien kautta, koska oli 

kiire illaksi laivaan. Tal-
linnaan saavuimme 16 
mennessä, siellä pienet 
ostokset ja eikö menoksi 
Vikingin terminaaliin ja 
Helsingin kautta kotiin, 
johon saavuimme siinä 
puolilta öin. 

Matkan jälkeen 
tapahtunut
Torstaina, jo kotona ol-
lessa, Suomella oli peli 
isäntämaa Valko-Ve-
näjää vastaan, tiukal-
la puristuksella voitto 
tuli kotiin. Perjantaiksi 
Suomi-Sveitsi otteluun 
apuun tuli Minnesota 
Wildin Erik Haula, kak-

kosketjun peli alkoi 
luistamaan paremmin, 
Suomi pelasi eka erässä 
oikein hyvää peliä, joh-
taen peliä kahden erän 
jälkeen 2-0, mutta kol-
mannessa ote kirposi ja 
Sveitsi tuli tasoihin. Jat-
ko-erä ei tuonut selvyyt-
tä, joten mentiin rank-
kari kisaan, josta Suomi 
sai voiton viidensissä 
pareissa, ratkaisijana 
Iiro Pakarinen.

Sunnuntaina Suo-
mi pelasi USA:ta vas-
taan, heti alkuun 19 sek. 
niin keskiviivalta tullut 
pomppu takaverkkoon, 
ohjautui maalin eteen, 
kun Rinne oli maalin 

takana, ei hyvältä näyt-
tänyt. Peli oli hyvin 
tahmeata, Suomi hävi-
si Usa:lle 3-1. Pisteitä 
se 8 vieläkin, maanan-
taina oli vastassa Ka-
zakstan, Suomen hyvän 
alun jälkeen, peliä läh-
ti viemään naapuri, peli 
oli kahden erän jälkeen 
kuitenkin Suomelle 4-2, 
Leijonat on ajautunut 
tukalaan tilanteeseen, 
vaikka voitto tulikin, 
niin pisteitä on 11, riit-
tääkö se?, Suomen ai-
noa tosi pelaaja on ollut 
maalivahti Pekka Rinne, 
ilman hänen loistopele-
jään, Suomi olisi jo mat-
kalla kotiin, täytyy toi-

voa, että muiden ottelut 
päättyvät Suomen kan-
nalta suotuisasti. Tätä 
kirjoitettaessa, maanan-
tai iltana, isäntämaa Val-
ko-Venäjä voittaa Latvi-
an, joten tiistain ottelu 
Latvia-Sveitsi ratkaisee 
Suomen asiat, kotiin, vai 
jatkoon.

Selvästi kisoissa on 
kolme maata ylitse mui-
den, Venäjä, Kanada ja 
naapurimaa Ruotsi, ne 
kaikki ovat mitaliainesta 
näissä kisoissa. Suomi ei 
ole vuosikymmeniin pe-
lannut näin huonosti.

Kisamatkalla mukana
J Virtanen

Säästölomalle

Näiden jälkeen koti 
on taas koko vuoden 
kullan kallis.

Haaveiletko kauko-
maista? Ulkomail-
le lähdet lentokone-
simulaattorissa: Istu 
lastentuoliin, sido kä-
tesi kyynärpäistä kä-
sinojiin ja yritä syödä 
veitsellä ja haarukal-
la pienestä laatikosta. 
Kaada lasi viiniä vie-
ressä istuvan toverisi 
syliin.

Viihtyisitkö parem-
min etelänlomalla? 
Osta kymmenen ker-
ran lippu solariumiin 
ja käytä kaikki heti 
ensimmaisenä loma-
päivänä. Astu paljain 
jaloin lasinpalaan ja 
istu loppuviikko var-
jossa jalka suorana.

Kaikkien suomalais-
ten suosikki: Mökki-
loma: Jää kotiin, sul-
je sähköt ja lämmin 
vesi. Syö joka päivä 
sikanautaa suoraan 
purkista sekä raakaa 
makkaraa. Osta pi-
lailuvälinekaupasta 
kutinapulveria ja raa-
vi raajasi verille. Lue 
uudelleen ja uudel-
leen sama vuoden-71 
Kodin kuvalehti.

Tähtireportteri Kunnas ryhmän edustajien kanssa.



18

Bestseller 6/2014

18

Laaksonen Jouni
Sääksjärventie 818

Kauvatsa
0400 538 689
040 7694267

Mansikkaa myös itse poimien

Salmisen
mansikkatila

Takalantie 23, Kauvatsa
p. 0400 596 591

Mansikkaa ja tuorehernettä
www.salmisenmansikkatila.fi

Vähtäri Hannu ja Pirjo
Sinivuokontie 29, Kauvatsa

(02) 556 3215
040 766 4405

Mansikkaa ja hernettä

Marja- ja vihannestila 
Ulla ja Kalervo Torkkeli

Kuoppamäentie 15, Köyliö
0400 595 012

Mansikkaa, vadelmaa ja 
satokauden vihanneksia

Kopion tila
Tapani Kopio, 050 555 7625
Kauvatsantie 2135, Kauvatsa

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

Viljanen Marko
Kotiniementie 17, Riste

040 756 8245
Mansikkaa, perunoita 

ja hernettä

Ilkka ja Marjo Kopo
Kaitalantie 15, Kauvatsa

040 704 7939, 040 761 0905
Myynti myös Kiikoisten ABC:llä

Mansikkaa, hernettä 
ja mansikkalimonadia

Maistuvat herneet ja mansikat,
mehukkaat marjat ja vihannekset

satokauden aikana teille tarjoavat:

w

S

tä

atsa

K

sa
:llä

Suut Suut 

makiaks!
makiaks!

Tomaatit ja Mansikat Tomaatit ja Mansikat 
arkeen ja juhlaan!arkeen ja juhlaan!

Lintikon Puutarha    
Alhonsyrjäntie 64, Nakkila

Puh: 040-5709678

Sepän Puutarha
Kesäkukkien taimia, 

myös amppeleita.
Vihannesten taimia

Avoinna: ma-pe 9-19, la 9-15, su 12-15
Korpitie 57, 27710 Köyliö

Puh. 050 377 5012

S E T O L A N  P U U T A R H A
Hovinkuja 10
29250 Nakkila

(02) 537 3995
050 596 1260

Multaa 60 l/sk
4 säkkiä
12€

arkisin 8-20
la ja su 9-18

1 säkki
3,50€

Tarjous PELARGONIAT

Kasteluvapaat kesäviikonloput:
ISO ALTAKASTELU AMPPELI
2 litran vesitilalla

17€
10€/4kpl

Parturikampaamo Hanne H, 
Eteläpuisto 10, Pori, (02) 633 2295

Avoinna ti-pe 10-18, la 9-13, 
ma suljettu tai sopimuksen mukaan

Parturikampaamo

kauniit kampaukset 
valmistumisjuhliin

Klikkaa maksutta kesälehti netistä: best1.fi 

VENEKALASTUSSARJA / VIEHE
1. JUSSI-PEKKA KUNTSI NAKKILA 5.010 KG
2. RAMI HAUTAOJA PORI 4.700 KG
3. ALEKSI KIVINÄKI PORI 2.455 KG
4. TAPIO MÄKELÄ ULVILA 1.060 KG
 
RANTAKALASTUSSARJA/ VIEH+PERHO
1. JANI VIITA PORI 2.745 KG
2. JUHA-PEKKA KUNTSI NAKKILA 2.390 KG
3. MARKUS MÄKELÄ ULVILA 1.570 KG
4. JOUKO HILDEN NAKKILA 1.345 KG
 

Perämoottoriarvonta 
on suoritettu vesialu-
een yhtymäkokoukses-
sa 3.3.2014, vuosilu-
van ostaneiden kesken 
ja voittaja on Pasi Lii-
navuori Espoosta.

K a l a s t u s v u o d e n 
v.2013 Suurin saaliska-
la –kisan voitti J Viita-
la, lohi 12,3 kg.

Lehtinen.
Palkinnot jaettiin 

voittajille Kalastuskau-
den avajaistapahtuman 
yhteydessä 17.5.2014 
Arantilan Rantapavil-
jongissa

A Papinsaari

SUURIN SAALISKALA:
JUSSI-PEKKA KUNTSI NAKKILA, 
TAIMEN 3.900 KG
 
Ilmainen kalastuspäivä houkutteli 
hyvän sään myötä runsaasti kalastajia 
Nakkilan Seudun Virkistyskalastusalueen 
toteuttaman perinteiseen tapahtumaan.

NAKKILAN KALASTUSKAUDEN AVAJAISPÄIVÄN  
17.5. 2014 KALAKISOJEN TULOKSET:

Vuoden 2013 Ensim-
mäinen vähintään 5 
kg:n saaliskala –kisan 
voitti Jari Iiliäinen Po-
rista, saaliskala 28.3.13 
taimen, 5,1 kg.

Saalispäiväkirjatie-
doston arvontapalkin-
not vuoden 2013 osalta 
voittivat J Pihlajamä-
ki, J Mäenpää ja Roope 

KALAKISOJEN TULOKSET 
VUODELTA 2013

Jutun kirjoittanut Ahti Papinsaati kuvssa oikealla.
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Liikekeskus, Harjavalta
Tulkkilantie 31, Kokemäki
0400 976 478  - www.sininenunelma.fi 

Hannele ja Tiia

Arvontaa, 
         Fitline tuote-esittelyä, 
                     Magnetix-koruja 
                                    ja tarjouksia.

Hoitola Lepotuolin Hoitola Lepotuolin 
tiloissa jatkaa tiloissa jatkaa 

Sininen UnelmaSininen Unelma
Sinisen Unelman kokemäen avajaisetSinisen Unelman kokemäen avajaiset

(Tulkkilantie 31)(Tulkkilantie 31)
maanantaina 2.6 klo 9-18maanantaina 2.6 klo 9-18
Kahvitellaan yhdessäKahvitellaan yhdessä

Kaisun eläkkeelle pääsyä  ja avajaisia.Kaisun eläkkeelle pääsyä  ja avajaisia.
Lämpimästi tervetuloa Lämpimästi tervetuloa 

vanhat ja uudet asiakkaat.vanhat ja uudet asiakkaat.

Tervetuloa!
t. Kaisu, Hannele ja Tiia

Kesäkukat   Amppelit

Vihannesten taimet

Kesäkukkien istutuspalvelu 
asiakkaan omiin ruukkuihin

PELARGONIA

4kpl 10€

LUMIHIUTALE
12cm ruukku

kpl3,50€
AMPPELIT

alk.12€

Marjamäen Puutarha Oy    Valtonkatu 3, Harjavalta
(02) 674 1155    www.marjamaenpuutarha.fi 

Toimitamme kotiovelle tai työpaikalle Porin talousalueelle (Pori, Ahlainen, 
Noormarkku, Luvia, Reposaari, Ulvila), Interfl ora-palvelu ympäri Suomen!

Ihania lahjatavaroita!
Verkkokaupastamme kauniit kimput
juhlaan ja arkeen, iloon ja suruun. . .

Merikukka, Harry Gullichsenintie 1, 28800 Pori
(02) 648 1130, www.merikukka.fi , merikukka@merikukka.fi  

Tervetuloa myos liikkeeseen!
..

Kunnanhallitus päät-
tää konsernitavoittei-
den mukaisesti käyn-
nistää As Oy Nakkilan 
Kotiportin (ns. intiaa-
nitalon) purkutoimien 
valmistelun ja kehottaa 
yhtiön hallitusta ryhty-
mään rakennuksen pur-
kutoimiin sen jälkeen, 
kun Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskus 
ARA ja Valtiokonttori 

As Oy Nakkilan 
Kotiportin purkutoimien 
aloittaminen?

ovat myönnetyn pur-
kuluvan jälkeen päät-
täneet purkuavustuksen 
myöntämisestä yhtiöl-
le.

Kunnanhallitus esit-
tää joko vuoden 2014 
lisätalousarviossa tai 
vuoden 2015 talous-
arviossa vähintään 
100.000 euron määrära-
han omistamansa yhti-
ön rakennuksen purku-

kustannuksiin ja tontin 
ostoon yhtiöltä sekä 
varautuu lisäksi enin-
tään 25.000 euron mää-
rärahaan mahdollisesti 
vuonna 2014 syntyvän 
alijäämän kattamiseen.

Asia oli Kunnanhal-
lituksen asialistalla 
19.5.2014

J Virtanen

Ari Vihavainen teki sen 
mistä kaikki urheilijat 
haaveilevat mutta vain 
harva pystyy siiihen.

Sisäsoudun 24h uu-
den maailman ennä-

tyksen tuloksella 270 
km20metriä. Alkuvaike-
uksien jälkeen ennätys 
syntyi hyvin.

Oikeanlaisilla tankka-
uksilla ja tarkan aikatau-

lun seuraamisella.
Kuvassa vieressä on 

huoltaja Antero Ruuhi-
korpi.

 Mika Huhtaviita 

Powerteamporilla 
Maailmanennätys

Erikoistomaatit 
Vuoden 2014 
vihanneksia

Vuoden Vihanneksen 
valitsevat vuosittain 
puutarha-alan kes-
kusjärjestö Puutarha-
liitto ry ja Kotimaiset 
Kasvikset ry apunaan 
muut alan järjestöt 
ja asiantuntijat. Va-
linnan tavoitteena 
on monipuolistaa vi-
hannesten käyttöä ja 
tuntemusta. Vuoden 
Vihannes on valittu 
ensimmäisen kerran 
vuonna 1967

Perinteisen pyöre-
än, punaisen tomaa-
tin rinnalla myydään 
paljon erikokoisia, 
erimuotoisia ja -vä-
risiä erikoistomaat-
teja, kuten kirsikka-
tomaatteja, helmi- ja 
miniluumutomaatte-
ja, pihvitomaatteja ja 
keltaisia sekä orans-
seja tomaatteja. Kau-
pan tiskillä näkyvästi 
esillä ovat myös eri-
laiset naposteluto-
maatit, jotka ovat var-
sinkin lasten mieleen. 
Napostelutomaatit 
ovatkin maukas ja 
terveellinen välipala.

Suomessa erikois-
tomaattien viljelyn 
yleistyminen muihin 
Pohjoismaihin verrat-
tuna on ollut hidas-
ta, vaikka kirsikkato-
maatteja on täälläkin 
viljelty ammattimai-
sesti jo 1990-luvun 
puolivälistä lähtien.

Suomessa kuluttajat 
suosivat kotimaisia 
tomaatteja.Tomaa-
tin kotimaisuusaste 
onkin yhä Pohjois-
maiden korkein, noin 
60 prosenttia. Koti-
maisessa tomaatin-
tuotannossa on pa-
nostettu pyöreään 
perustomaattiin. Ko-
timainen tomaatti on 
totuttu ostamaan mar-
ketin vihannesosas-
tolta irtonaisena, pun-
nittavana tuotteena.

Lähde: 
Puutarhaliitto

Lähivuosien 
vihanneksia

2013 chili
2012 yrtit
2011 lanttu ja nauris
2010 kerivät kaalit
2009 kurkku
2008 punajuuri
2007 salaatit
2006 parsakaali
2005 paprika
2004 palsternakka
2003 kesäkurpitsa
2002 tomaatti
2001 kukkakaali
2000 porkkana
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KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

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

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus- 
ja remonttityöt

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

T:mi Mikko Mäntysaari

Myös • KAIVUUTYÖT • KONEURAKOINNIT• KULJETUKSET

TOIMITAN MYÖS BIOLANIN
muita pihan, puutarhan ja 

ekoasumisen tuotteita

MYYN   SUUNNITTELEN    ASENNAN

vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin
Tuotemerkkeinä mm. BIOLAN ja FANN
Käyn veloituksetta kartoittamassa 

jätevesiratkaisun tarpeen 
kiinteistöllänne

TUTUSTU PALVELUIHINI OSOITTEESSA
www.pihatyöt.com 
tai soita 050 345 2687

JÄTEVESIJÄRJESTELMIÄ

Huolto- ja siivousalan työt
yli 30 vuoden kokemuksella

T:mi Timo Aakula
       uolto- ja si vousala

    Pyydä tarjous!
Lmminkäisentie 5 A 9, 28330 PORI

Puh. 040 599 073

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

Monimerkki- 
korjaamo
kaikille 
merkeille

 Kuulumme kansainväliseen Autofit-huoltokorjaamoketjuun

 Toimimme tehokkaasti ja joustavasti

 Palvelumme on ystävällistä ja yksilöllistä

 Henkilöstömme on koulutettua ja asiantuntevaa

 Hyödynnämme uusinta tekniikkaa, testaus- ja muu korjaamolaitteistomme  
 on ajanmukaista

 Teemme määräaikaishuoltoja lähes kaikille automerkeille edulliseen hintaan 
 takuusta tinkimättä

 Käytämme vain alkuperäislaatuisia/alkuperäisiä varaosia

Sijaisauto
(sis. polttoaine/max. 50 km)

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

iä varaosia

OFIT l t llT

Alkuperäinen 

takuu säilyy!
Tiesitkö, että Autofit-

huoltokorjaamolla voit 

huollattaa uudenkin auton?

Autofit–määräaikaishuollon 

jälkeen kaikki tehdastakuut  

ovat voimassa.

to
km

o
m)

25€

Suositeltua Eviran valvomaa 
luonnonmukaista puutarha- ja 

nurmikkomultaa paikalle ajettuna 
autokuormittain.

IIsotalo Oy, (02) 546 0838  sotalo Oy, (02) 546 0838  
www.isotalomulta.fi www.isotalomulta.fi 

Olemme toimittaneet multaaOlemme toimittaneet multaa
jo yli 30 vuotta!jo yli 30 vuotta!

044 970 1810 / Pasi Niemelä

Perushuolto sisältää:
 tulppa  öljyt  ilman-

suodatin  bensa-
kalvo  terän teroitus

ULVILANULVILAN
HUOLTOPISTE KYHUOLTOPISTE KY

 Autohuollot
 Katsastuskorjaukset 

 Rengasmyynti
KaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK tsastus

Renga


