
Kunniamerkkejä luovutettiin 
Kansallisena Veteraanipäivänä, s. 2

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

Vuoden 2009 jälkeen 
suoritettuihin C-ajokortteihin
AMMATTIPÄTEVYYS 

EDULLISESTI
Kysy Pekka Järvinen, 050 522 5626

6/ keskiviikko 27.5.2015
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

A S I A A  L Ä Ä K Ä R I L L E ?
www.tohtoripalvelu.fi

Gynekologinen tutkimus, gynekologinen UÄ, 
luomenpoistot, ajokorttitodistus, 

muut yleislääkärin palvelut, kysy lisää.

Vastaanotot joka viikko
L. Mitrofanoff, gynekologi, yleislääkäri 

E. Tikkala, yleislääkäri

Ajanvaraus ma-pe klo 9-12
puh. 044 058 6363
Nakkilan fysioterapia, Kauppatie 3

PIENKONEHUOLLOT, 
VARAOSAMYYNTI
Ruohonleikkurit, moottorisahat, moottorisa-
haketjut ym. pienkoneet, mopot ja mopoau-
tot, mönkijät. Mopoautojen kolarikorjaukset 
Sairaalantie 31, 29200 Harjavalta
044 972 6097
juhani.haviala@gmail.com

ma-pe 
klo 8-17

Jääkiekkoa 
Ostravassa, s. 3

Nakkilan ensimmäiset 
ravintolapäivät, s. 3

ILMALÄMPÖPUMPUT
myynti, asennus ja huolto
TUKES:n ja maahantuojan 
hyväksymä asennusliike

Mittarihuolto 
Pentti Ahokas Oy
Sami 0440 722 466
Seppo 044 5244557
ahokas43@dnainternet.net  
http://mittarihuoltoahokas.palvelee.fi 

Mestarintie,
Kauttua
02 865 1555

 CLEANUP EURA OY  

Lautasliinat häistä kissanristiäisiin Sisustusverhoomo
Wanhat Toolit

Anne Javanainen
Katariinankatu 1, 28100 Pori

gsm 040 534 1804
anne.javanainen@gmail.com

www.verhoomowanha  oolit.fi  
Verhoilu - ompelu - kuljetuspalvelu

Verhoilut ja ompelutyöt 
amma   taidolla 

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

Monimerkki- 
korjaamo
kaikille merkeille

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

Sijaisauto

25€

(sis. polttoaine/max. 50 km)
Sij i t

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

Markkinajohtaja Saksassa 2011!

Muista!

Varaudu

ajoissa!

VarauduVVaraudu

ajjjoiiiissaajjjoiiiissa!!!!ajjjoiiiissa!!!!
Kesään 

• fysioterapia
• hieronta, akupunktiohoito ja lymfaterapia – 

myös ilman lääkärin lähetettä
• kinesioteippaus 

• veteraanikuntoutus
• lentosukat 

• lääkinnälliset kompressiosukat ja –hihat mittatilauksena 
erikoisniskatyynyt ja patjat

• hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

Lauttaranta 5, Ulvila, 
puh. 538 9444

Meiltä KELAN vähennys suoraan

Myös kotikäynnit 
ja ilta-aikoja

Muista koulunsa Muista koulunsa 
päättäneitä päättäneitä 
lahjakortilla!lahjakortilla!

www.p-kkirsihannele.com

Non-Stop Parturi & Non-Stop Parturi & 
HiustuotemyymäläHiustuotemyymälä
ti-pe 10-18, la 9-12 ILMAN AJANVARAUSTA
Keskusta, Tehtaantie
Ajanvaraus 044 505 5196044 505 5196

Parturi-Kampaamo
             Kirsi Hannele

Friitala, Palokuja 68
Ajanvaraus 044 255 5196044 255 5196

KESÄLLÄ TAAS
MUUTTUNEET AUKIOLOAJAT 1.6. – 31.8.

AVOINNA  TI–PE KLO 10–18 ILMAN AJANVARAUSTA

19.6. – 28.6.
MOLEMMAT LIIKKEET SULJETTU

Pohjaukset ja korjauksetPohjaukset ja korjaukset
saman päivän aikana!saman päivän aikana!

Erikoishammasteknikko

Kirsi Ehoniemi

Kauppatie 2, Nakkila - Sorkkistentie 11, Eura
02 865 4636

- Nosto-ovien- Nosto-ovien
myynti ja asennusmyynti ja asennus

- Saneeraukset- Saneeraukset

TT  SalmiSalmi  OyOy
0440 650 5620440 650 562
www.tsalmi.comwww.tsalmi.com
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Painos: n. 20 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Kiukaisten, 
Nakkilan, Ulvilan 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 / Jarmo Virtanen
tai 050 401 4784 / Pirkko Maantila
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)

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Ilmoitushinnat alkaen 50 €!
Pyydä tarjous: 0500 597 259 tai 
jarmo@turist.fi

Seuraava BS Nackila ilmestyy 
Nakkilassa   8.8.2015 tai tarvittaessa. 

Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksen 
hintaan.

10.6.
1.7.
19.8.

9.9.
30.9.
14.10.

4.11.
25.11.
16.12.

Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

KESÄTAPAHTUMIA NAKKILASSA
Ma 29.6. Yhteislaulutilaisuus Villilän kartanon puutarhassa klo 
18.00 (sateella kartanon salissa) Kesäkahvila avoinna väliajalla. 
Vierailijana sopraano Heini Dahlroos. Vapaa pääsy!

Ma 6.7. Eino Leinon sekä runon ja suven -päivän tapahtuma Villilän kar-
tanolla klo 18.00 ”Lausutaan vanhaa, lauletaan uutta”. Eino Leinon runoja lausuu 
Aino Korhonen ja Marjo Kotirannan kesälauluja runojen lomassa esittävät Minna 
Güley ja Marjo Kotiranta, laulu ja kitarat sekä Anita Salmi, viulu. Väliajalla kah-
vila avoinna. Vapaa pääsy!
Ma 13.7. Yhteislaulutilaisuus Hyppingillä klo 18.00. Vapaa pääsy!
Ke 15.7. klo 18 Pop&jazz -leirin päätöskonsertti Nakkilan yhteiskoulun juhlasalissa.
Ma 20.7. Yhteislaulutilaisuus Villilän kartanon puutarhassa klo 18.00 (sateella 
kartanon salissa). Vierailija mestaripelimanni  Kalevi Kantola. Kesäkahvila 
avoinna väliajalla. Vapaa pääsy.
Ma 27.7. Yhteislaulutilaisuus Villilän kartanon puutarhassa klo 18.00 (sateella 
kartanon salissa). Vierailijana laulava imitaattori Pertti Oskari Kangas. Kesäkah-
vila avoinna väliajalla. Vapaa pääsy.
Heinäkuussa Vaskiseitsikko Saaren Soittajien kesäkiertue ”Syysserenadista 
Sateiseen iltaan”. Konsertissa esitellään Olavi Virran elämää sanoin ja unohtumat-
tomin sävelin. Paikka: Villilän kartanon puutarhassa, sateella salissa. Vapaa pääsy.

Tapahtumat järjestää Nakkilan kunnan kulttuuritoimi

 

NAKKILAN APTEEKKI 
KESÄKUUN TARJOUKSET 

 

MATKALLE MUKAAN: 
  BIOPHILUS Travel, 30 tabl. 
   mansikanmakuinen  
   sis. runsaasti maitohappobakteereja  
 

       
  SEBAMED pesuneste, 400ml  
   pesee myös merivedessä 
 

         
 
  COMPEED Mix   
  rakkolaastarilajitelma, 3 kokoa 
 

 
 

    
 
       
 
Vichy aurinkovoiteet 
        -10% 
 
 
 
 
 
 
 

 

UUDISTUNUT NAKKILAN APTEEKKI PALVELEE 
KESÄ-, HEINÄ JA ELOKUUSSA 

ma – pe   8.30 – 17 
         la         9 – 14 

 

Uusi osoite: Kauppatie 3 (ent. Nordea) 
        Puh. (02) 5319320 

 

Palveleva apteekki….lähelläsi….”siin Nakkila kirko vaiheill” 

KAUPAN PÄÄLLE
MATKALAUKUN 

NIMIKYLTTI! 15.55
(Norm.17.28) 

8.90 
 (Norm. 9.90) 

Kerää leimoja 
Orionin 

keräilykampanja- 
tuotteilla!

5.49  
(Norm.6.87) 

  GUM Travel kit   
   matkahammasharjapakkaus 
  -harja – tahna – lanka ja soft picks 
 

4.60   
(Norm.5.11)

TERVETULOA HIERONTAAN!
Koulutettu hieroja Janne Toivola

Puh. 044 577 2853, Präskintie 33, Nakkila 

KESÄTARJOUS:
Kolme 45 min osahierontaa

yht. 60€ (norm. 75€)
Tarjous on voimassa heinäkuun loppuun! Myös muita tarjouksia! 

Huom! Kymppikortti koko perheen käytössä!

Sivuhonka Oy

Honkapuistontie 81, 28430 Pori  0400 128 883

LAVAKAULUKSET
PUUTARHASSA
1200 x 800 15 € / kpl
1200 x 1000  17 € / kpl

Sivuhonka Oy

Honkapuistontie 81, 28430 Pori  0400 128 883

LAVAKAULUKSET
PUUTARHASSA
1200 x 800 15 € / kpl
1200 x 1000  17 € / kpl

NAKKILA - 050 541 6892 NAKKILA - 050 541 6892 
Sofi aSofi a

Siivouspalvelu ja KSiivouspalvelu ja Kodinhoitoodinhoito

Nakkilan Apteekki muutti osoitteeseen 
Kauppatie 3 (ent. Nordea). Palvelemme 
Sinua mielellämme uusituissa ja ajanmu-
kaisissa tiloissamme. Apteekissamme on 
monipuolinen valikoima lääkkeitä, side-
tarpeita, rohdostuotteita ja kosmetiikkaa. 
Opastamme myös lääkkeiden oikeassa ja 
turvallisessa käytössä sekä neuvomme 
kaikissa muissakin lääkehoitoon liitty-
vissä kysymyksissä.

Nakkilan Apteekki 
muutti uusiin tiloihin

Tasavallan president-
ti myönsi Ritarikunti-
en kanslian esitykses-
tä Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan kun-
niamerkkejä rintama-
tunnuksen omaaville 
sotaveteraaneille kii-
tokseksi heidän uhrau-
tumisestaan isänmaan 

hyväksi. 
Nakkilan Sotaveteraa-
nit ry:n anomat mer-
kit luovutettiin Kansal-
lisen Veteraanipäivän 
pääjuhlassa 27.4. Mer-
kinsaajat vasemmalta: 
Erkki Lankinen, Aimo 
Tulonen, Lauri Ahos-
mäki, Reino Aro, Erkki 

Hohkala, Signe Maria 
(Maija) Kares ja Paavo 
Mikola. Lueteltujen li-
säksi saman kunniamer-
kin saivat Erkki Leh-
tisalo, Sulo Pärssinen, 
Aino Rahkola, Maila 
Unkuri, Juhani Viher-
mäki ja Eino Ylänen, 
mutta he eivät voineet 

olla läsnä tilaisuudessa 
heikentyneen kuntonsa 
vuoksi. Samassa tilai-
suudessa Suomen Sota-
veteraaniliiton kultaisen 
ansioristin pitkäaikai-
sesta ansiokkaasta ve-
teraanityöstä sai Väinö 
Jerkku (kuvan oikeassa 
reunassa).

Kunniamerkkejä luovutettiin 
Kansallisen Veteraanipäivän pääjuhlassa

Vasemmalla apteekkari Pirkko Sinkko.

Fanfaarin soitti Joonas Tuukkanen.

best1.fi b fi

Kaatuneitten muistopäi-
vänä Nakkilan kirkos-
sa Reserviläiset olivat 
avustajina palveluteh-
tävissä. Samanaikaises-
ti sankarihaudalla oli 
kunniavartio, niin kuin 
Joulun aikaankin on to-
tuttu näkemään. Nähtä-
väksi jää, tuleeko siitä 
perinne Reserviläisten 
keskuudessa. Musiikil-
lisesta annista huolehti 
Nakkilan torvisoittokun-
ta yhdessä kirkkokuoron 
kanssa. Juhlapuheen piti 
Heli Lukka ja hän myös
laski seppeleen yhdessä 
Juhani Kareksen kanssa.

Satakunnan 
Vuoden 2015 
yksinyrittäjä
     
Satakunnan Yrittäjien 
yhtenä painopisteenä on 
tänä vuonna yksinyrittä-
jien edellytysten paran-
taminen, sillä Suomessa 
toimivista yrittäjistä 65 
prosenttia on yksinyrit-
täjiä.

Satakunnan Yrittäjät 
valitsi tänä vuonna en-
simmäistä kertaa Vuo-
den Yksinyrittäjän. Va-
lintatuloksena Vuoden 
Yksinyrittäjäksi 2015 
on valittu ulvilalainen 
Johanna Uusitalo Foto-
Friitalasta.

Kaatuneitten 
muistopäivä 
Nakkilassa
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TEHDÄÄN TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Majoitus, matkailu

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

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot

Polttopuuta
Polttopuiden tekoa
Asiakkaan tarpeista asiak-
kaan kotona Pilke Master 36 
-koneella. Ei matkakuluja.
Myös pienet erät.
Jalkapatikka Oy, 0400 484 114

TUOHITORI
KIRPPIS

Rängenkatu 2, Kokemäki
Suuri, siisti ja suosittu

02 546 7227
 www.tuohitori.net

Kirpputorit

Lounasravintola

Lounas ark. 10.30-14
Pitopalvelua!

Huovinkatu 2, Harjavalta
040 931 1200

Taina Ijäs
Jalkahoidon ammattitutkinnon 

suorittanut sosionomi
040 411 7009, 

kiinteistohuolto@hotmail.fi

Jalkojen hoito
Myös kotikäynnit

Jalkojen hoitoa

Eetu 044 533 0569
Aatu 044 533 0588

NAKKILAN KODINAPUPALVELU
- kodinaputyöt
- ruohonleikkuut
- puutarhatyöt
- lumityöt

T:mi N.K.A.P. Palvelu
tmi.nkap@gmail.com

Jääkiekkomatka Ostravaan
Jo joulusta asti suunnitel-
tu MM-kisamatka typistyi 
kahden miehen reissuksi. 
Matkakumppani Timo Se-
pän (Tapparan mies) muka-
na lähdimme Helsinki-Van-
taalta aamulla 7. toukokuuta 
matkalle kohti Tšekkejä, len-
to Varsovaan ja sieltä vuok-
rasimme Hyndain viikoksi 
hintaan 147 euroa, matka su-
jui nopsaan. Upea hotellim-
me Amadeuz sijaitsi Puolan 
puolella, pienessä kaupun-
gissa nimeltään Wodsislaw 
Slaski, matka Ostravaan kes-
ti sieltä alle puolituntia. Il-
lalla Suomen peli Sloveniaa 
vastaan, ainoa ottelu, mihin 
löytyi liput luukulta hintaan 

790 Ks, siinä vähän yli 30 
euroa. Suomen pojat hoitivat 
homman kotiin nätisti 4-0. 
Kisat lähtivät hyvin käyntiin 
meidän osalta. 

Ostrava, Tšekin kolman-
neksi suurin kaupunki, tarjo-
aa mielenkiintoista koettavaa 
myös kisa-areenan ulkopuo-
lella. Ostravan edullinen hin-
tataso ja kaunis arkkitehtuu-
ri tekevät kannustusmatkasta 
mieleenpainuvan. Ostrava 
on tunnettu teollisuuskau-
punkina, mutta tarjoaa myös 
runsaasti kulttuuri- ja urhei-
lutapahtumia. Tunnetuim-
mat nähtävyydet liittyvät 
kuitenkin tiiviisti Ostravan 
historiaan kaivoskaupunki-

na, esimerkiksi Vítkovicen 
vanha kaivosalue on Unes-
con maailmanperintökoh-
de. Myös kaivosmuseon ja 
luonnonpuiston yhdistelmä 
Landek Park sekä Slezská 
Ostravan linna kuuluvat kau-
pungin tunnetuimpien nähtä-
vyyksien joukkoon.

Katsomo täynnä

Perjantai oli vapaapäivä pe-
leistä ja silloin tutustuttiin 
Ostravaan paremmin. Käyn-
ti tietysti baarikadulla, siellä 
oli tunnelma katossa pitkin 
päivää, kisaturistia löytyi vä-
hän joka maasta. Katsoimme 
Ostravassa kaikkiaan neljä 

Suomen ottelua, kaikki oli-
vat suomen heiniä ja katso-
mo oli täynnä, yli 8800 hen-
kilöä. Liput kolmeen peliin 
ostettiin mustasta pörssistä, 
hinta vaihteli 50 eurosta 110 
euroon kappaleelta, kaverini 
ei saanut ostettua joka peliin 
lippua, vaan katsoi ottelui-
ta screeniltä hallin pihassa, 
tietysti halpaa Tšekin olut-
ta maistellen. Puolen litran 
olutpullo oli kalleimmillaan 
kolmisen euroa, mutta kau-
passa hinta oli alle euron.

Tapasin jäähallin ulkopuo-
lella ilokseni Esa ”Tiki” Tik-
kasen ja kerroin hänelle, että 
edellisestä tapaamisesta on 
kulunut aikaa  30 vuotta, kun 

Prahan MM-kisoissa 1985 
hän löi itsensä läpi ja sitä tie-
tä NHL:ään.

Sunnuntaina vapaapäivä 
otteluista, kohteeksi otettiin 
70 vuoden takaisten hirmu-
tekojen paikka, Auschwitzin 
keskitysleiri, josta kirjoitan 
juttua myöhemmin. Hotel-
listamme oli matkaa sinne 
noin 50 kilometriä.

Tšekkeihin matkustaessa 
riittää, että perusrokotukset 
ovat voimassa eikä muista 
rokotteista tarvitse huoleh-
tia. Suomalainen voi mat-
kustaa Tšekkeihin ilman vii-
sumia, eikä passiakaan ole 
pakko ottaa mukaan, sillä 
matkustusasiakirjana käy 
myös suomalainen henkilö-
kortti. 

Kohti kotia

Autolla ajaminen Tšekeissä 
ei ole yhtä jouhevaa kuin 
Suomessa, sillä ylinopeutta 
ajetaan jatkuvasti ja liiken-
neonnettomuuksia sattuu 

runsaasti. Suomalainen voi 
ajaa Tšekeissä EU-ajokortil-
la, mutta kuskilla tulee olla 
ikää vähintään 21 vuotta ja 
ajokortin tulee olla ollut hal-
lussa vähintään vuoden.

Moottoriteillä ajaminen 
vaatii huoltoasemilta tai pos-
titoimistoista ostettavan tar-
ran, joka on liimattava tuuli-
lasiin. Minulla ei kyllä ollut 
EU-ajokorttia, eikä myös-
kään tarraa ostettuna, mutta 
kaikki sujui hyvin, kilomet-
rejä vuokra-autoon tuli noin 
1500.

Tiistai-iltana myöhään 
Suomi löi Venäjän jatkoajal-
la, maamme laulu kaikui taas 
ja matkamme kohti Varso-
vaa alkoi. Pienen harhailun 
jälkeen löysimme majapaik-
kamme kello kolme yöllä. 
Huone oli parivuoteella, eikä 
auttanut mikään, kaksi raa-
vasta miestä nukkumaan sii-
hen. Aamulla kohti Varsovaa 
ja illaksi kotiin.

J Virtanen
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Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

VANHA

Puh. 537 2225

Avoinna: ti-pe 9-17, la 8-13
ma sulj.

Savikontie 1, 29250 NAKKILA

Ruuanlaitto on sydämenasia. Ruuanlaitto on sydämenasia. 
Teemme töitä ammattitaidolla ja 40 vuoden kokemuksella.

Lounas arkisin klo 10.30-14Lounas arkisin klo 10.30-14
2 puffetvalikoimaa2 puffetvalikoimaa

Hinta 8,80Hinta 8,80

Tervetuloa!Tervetuloa!
Varaa meiltä pitopalvelu! Tilat 50-60 henkilölle!

Järjestämme myös pitopalvelua asiakkaan omissa tiloissa.

HARJAVALLASSA AVATTUHARJAVALLASSA AVATTU

Avoinna arkisin 7.30-15

Maalari roiskii
Eräs tuttavani kysyi 
minulta, mikä puolue 
edustaa työläisiä seu-
raavassa hallitukses-
sa? Siihen oli helppo 
vastata, sillä eiköhän 
ne ole perussuomalai-
set, jotka ovat lähinnä 
duunareita. Se nyt on 
kuitenkin varma ettei-
vät kokoomus ja kes-
kusta niitä kriteereitä 
täytä. Ensinnäkään ko-
koomusta on mahdo-
ton tituleerata työvä-
enpuolueeksi, vaikka 
presidenttiämme eräi-
den medioiden taholta 
sen edustajaksi presi-
denttivaalien aikoihin 
mainostettiinkin. So-
siaalidemokraatit ovat 
pitkään pitäneet itse-
ään työväenpuolueena 
Vasemmistoliiton li-
säksi, mutta vaalitap-
pion jälkeen he eivät 
nyt edusta työväkeä 
kuin oppositiossa, jos 
”kolmen ässän” halli-
tus muodostetaan. Mitä 

tulevaan hallituskau-
teen tulee niin oli sitten 
kuka tahansa tulevat 
neljä vuotta vallas-
sa, niin kinkkiset ajat 
odottavat.

Se on varmaa, että 
kansan on kiristettävä 
nälkävyötään, kun hal-
litus tekee ikäviäkin 
päätöksiä saadakseen 
edes jonkinlaiseen kun-
toon valtion talouden. 
Aikoinaan aloittaessa-
ni itse kuntapolitiikas-
sa toimimisen, en ta-
junnut kuinka heikossa 
jamassa kotikuntani ta-
lous silloin oli. Olim-
me velkainen kaupunki 
ja jokainen kuntalai-
nen taisi olla tuhansia 
markkoja velkaa. Va-
littuamme kaupungin-
johtajaksi Markku Au-
visen aloimme hänen 
johdollaan korjaamaan 
rapakuntoista taloutta. 
Hänen muutaman vuo-
den jälkeen siirtyes-
sä Valkeakoskelle, oli 

kaupunki lähes velaton. 
Sanotaan, että mitä 

isot edellä sitä pienet 
perässä. Jos Harjaval-
lan kaupungilla menee 
tällä hetkellä hyvin, 
niin samaa ei voi sa-
noa Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon kun-
tayhtymästä. Eräät ko-
kemäkeläiset kun ovat 
sitä mieltä, että lääkä-
reitä palkataan liikaa 
Harjavallan terveys-
keskukseen, mutta Ko-
kemäen terveyskeskus 
kärsii lääkäripulasta, 
Taloudenhoidossakin 
taitaa olla jotain vikaa, 
sillä lehtitietojen mu-
kaan Juhani Oksanen 
(vas) on eräiden mui-
den kokemäkeläisten 
päättäjien kanssa vaa-
tinut erityistilintarkas-
tusta asian tiimoilta. 
Joitakin vuosia sitten 
Juhani Oksanen nosti 
metelin siitä, kun Ko-
kemäeltä lakkautettiin 
röntgenpalvelut ja siir-

rettiin Harjavaltaan. 
Tässä terveydenhuol-
lon yhteistyössä tuntuu 
olevan kiviä, jotka aina 
silloin tällöin hiertävät 
kokemäkeläisten ken-
kää ja tälläkin kertaa 
taitaa tähän kärhämään 
olla suurimpana syynä 
Satakuntalaisten kunti-
en välillä ilmenevä ka-
teus. 

Ossi Qvist  

Matti Kaipalan lahjoit-
tamalla Goljat patsas 
kiertopalkinnolla muis-
tettiin vvuoden 2014 
Porin Kuninkuusravien 
Nakkilan osaston puu-
hanaista Sirpa Kanke-
ria. 2014 eniten ansain-
neen hevosen omistajaa 
Markus Ketolaa muis-
tettiin yhdessä Läm-
minverihevonen Victor-
Quo-Vadisin kanssa. 
Parhaan hevosen titte-
lin sai Suomen hevo-

Nakkilan Hevoskasvatus-
yhdistyksen vuosikokous 23.5. 

nen Mintaka yhdessä 
omistajansa Kari Puosin 
kanssa.

Osaston jäsenmäärä 
on nyt yli 100, puheen-
johtajana toimii Kan-
sanedustaja Jari Mylly-
koski. 

Nakkilan R-Kioski 
järjestää matkan Juhan-
nusraveihin 20.6. Koke-
mäen raviradalle.

J Virtanen
Kuvassa vasemmalta Markus Ketola, Jari Myllykoski, 
Sirpa Kankeri ja Kari Puosi.

aa 
eys-
Ko-

s

lai
lillä ilml

eus.

Ilmoita Kesälehdessä
0500 597 259 / Jarmo Virtanen
tai 050 401 4784 / Pirkko Maantila
bsmyynti@gmail.com

PÄÄKIRJOITUS

Jääkiekko

Kanada höykytti Venäjää jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa peräti lu-
kemin 6-1. Kanada ei jättänyt odotetussa fi naalissa mitään jakoa vastusta-
jalleen. 

Kanadalle maailmanmestaruus oli ensimmäinen kahdeksaan vuoteen. 
Venäjälle fi naalitappio oli kolmas Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. 
Ruotsalaistuomarit koittivat pudottaa Suomen, jopa myöhemmin ovat ko-
timaassaan pyytäneet anteeksi. Lopputulokseen tällä ei ollut paljonkaan 
merkitystä. Loppujärjestys, Kultaa: Kanada, Hopeaa: Venäjä, Pronssia: 
USA, 4. Tshekki, 5. Ruotsi, 6. Suomi

Euroviisut
Ruotsin Måns Zelmerlöw voitti Euroviisut 2015. Esiintymisen eteen oli 
tehty kaikki taustat kuntoon, kyllä ruotsalaiset osaavat. Suomen edusta-
jat, Pertti Kurikan Nimipäivät jäi semifi naalinsa viimeiseksi. Esiintymisen 
loppuun ajamista taustaryhmiltä ei oltu hoidettu mitenkään hyvin, sääli, 
luulisi Suomesta löytyvän asialle jotain ymmärtäviä. Virolaisyleisön mie-
lestä suomalaisten esitys oli semifi naalin paras kappale.

Lopputulokset: 1. Ruotsi. Måns Zelmerlöw: Heroes, 365 pistettä, 2. Ve-
näjä: Polina Gagarina: A Million Voices, 303 pistettä, 3. Italia, 4. Belgia, 5. 
Australia, 6. Latvia, 7. Viro. Kuten tuloksista näkee, naapurivaltioidemme 
edustajat olivat kärkipäässä.

Hallituskuviot
Hallitusneuvottelut ovat loppusuoralla. Mikä tulee olemaan linja, varmaa 
vastausta ei tiedetä ennen kuin nähdään hallitusohjelma ja se, millaista po-
litiikkaa hallitus alkaa tehdä, otetaanko pienituloisilta loputkin, vai koske-
taanko isopalkkaisten palkkapussiin.

Uudelle hallitukselle voisi antaa muutaman neuvon: Arvonlisäverotuk-
sen ulkopuolelle jätetty liiketoiminta, jos liike-
vaihto on enintään 8 500 euroa vuodessa, ei yritys 
ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. tässä 
ehdotukseni: Uusi vähäinen liiketoiminta nostet-
tava ainakin 30 000 euroon vuodessa, saataisiin 
uusia yrittäjiä aloittamaan pientä liiketoimintaa. 

Nuorten, alle 25-vuotiaiden työllistämisen aloi-
tus laitettava samoin uusille urille. On tehtävä 
työllistämisestä helppoa työnantajille, pienem-
millä korvauksilla työelämään, sillä ei ole oikein 
pitää nuoria yhteiskunnan ulkopuolella. Myös 
pienyritysten toimintaa on tuettava ja lopetettava 
ulkomaalaisten yhtiöiden tukeminen.

J Virtanen

Kevät tapahtuma Kirppiksellä
Jo traditioksi muodos-
tunut Nakkilan Vam-
maisten Kevättapahtu-
ma 24.5. keräsi päivän 
mittaan paljon kävijöitä, 

makkaranpaistajallakin 
oli kuumat paikat jossa-
kin vaihetta keskipäivää. 
Paikalla oli Ojalan Puu-
tarhan väki, tekemässä 

taimikauppaa. Myös pe-
rinteinen arvonta.

J Virtanen
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Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.
Keski-Satakunta ja lähialueetKeski-Satakunta ja lähialueet

www.surujakuolema.fi 

MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

HautamuistomerkitHautamuistomerkit KotipalvelutKotipalvelut

HautauspalvelutHautauspalvelut

Arkut, uurnat

Surusidonta

Paneliantie 33, 27430 Panelia
02 864 7047, 050 552 8247

virva.makipere@kukkajahautaus.fi

Pitopalvelu

Tuulikki Järvinen

Ammattitaitoista
pitopalvelua

muistotilaisuuksiin.

Ruohomäentie 97,
27430 Panelia
040 741 8020

Hautakivet
Kivien korjaukset ja oikaisut

Keikyän kiven edustus

Mustikkakatu 1
32700 Huittinen

040 055 2042

HUITTISTEN 
KIVITYÖ

Simon
Siivous ky

PANELIA
050 557 2881

Siivous- ja kotiapua

 Meren rannalla 
 Ruokailu 20-250 hlö 

 Seisova pöytä 
 Hostelli 

 Vuokrasauna ja savusauna 
 Asuntovaunuparkki ja venesatama

 Kulttuuritapahtumia ja kursseja koko kesän

Kiilin kotiseutumuseo Kiilin kotiseutumuseo 
Kiilitie 90, 64490 Siibyy

040 684 5080, info@kilen.fi 
www.kilen.fi 

Ikimuistoiset perhe-Ikimuistoiset perhe-
juhlat Kiilissä!juhlat Kiilissä!

Kiilin Kestikievari ja kesäkahvila 
avaavat ovensa kesäksi tiistaina 2.6. klo 11

Ensimmäistä Ravinto-
lapäivää vietettiin Suo-
messa toukokuussa 
2011. Nykyisin tapahtu-
ma on maailman suurin 
ruokafestivaali, jota vie-
tetään neljä kertaa vuo-
dessa sadoissa kaupun-
geissa ympäri maailmaa.

Pop up -ravintola tar-
koittaa väliaikaisra-
vintolaa siinä mielessä 
kuin niitä on syntynyt 
2000-luvulla. Niihin liit-
tyy usein olennaisena 
osana taide. Tiloina käy-
tetään usein entisiä teolli-
suushalleja ja liiketiloja, 
mutta myös yksityisko-
teja, Nakkilassa paikka-
na oli entinen kauppa.

Nakkilan ensimmäistä 
Ravintolapäivää pidettiin 
16.5 Hormistossa ”Rai-
jan kaupalla”. Tarjolla oli 
Kala- ja Jauhelihakeittoa, 

Nakkilan ensimmäiset 
ravintolapäivät

sekä saaristolaislimppua. 
Entiset työkaverit Kirsti 
Mäenpää ja Riitta Man-
ninen saivat jälkipolvilta 
ajatuksen asiaan. Ravin-
tolan ruoan hinta ei pää-
tä huimannut, sillä hintaa 
oli 5 €. Noin 60 henkilöä 
kävi syömässä, he olivat 
tyytyväisiä uuteen jut-
tuun. Naiset olivat myös 
tyytyväisiä päivän antiin, 
asiakasmäärään. Aikaa ti-
laisuuden järjestämiseen 
kului alkuvalmistelujen, 

mainosten jaon lisäksi 
päivän verran, molemmat 
naiset tekivät omat keit-
tonsa, työnjako oli mo-
lemmille selvä, Kuusis-
ton Lilja myös auttoi. 

Tilaisuudesta on tar-
koitus tulla traditio, en-
nen joulua on tarkoitus 
valmistaa joulupuuroa 
Pop up meiningissä, pai-
kasta naisilla ei ollut vie-
lä varmuutta,

J Virtanen

Lähes tarkalleen vuosi 
sitten, silloin 14-vuotias 
nakkilalainen Eetu Pih-
koluoma perusti oman 
yrityksen T:mi N.K.A.P, 
eli Nakkilan Kodinapu-
palvelun. Esa isän myö-
tävaikutuksella aloitettu 
yritys on mm. leikannut 
nurmikoita, tehnyt lumi-
töitä, klapitushommat-
kin ovat tulleet tutuiksi.

Eetu Pihkoluoma,
Nuorta yrittämistä 
Nakkilasta 

Eetun harrastuksiin 
kuuluu myös mäntykan-
tojen tervapoltto, muu-
taman kerran on jo ko-
tona pieniä määriä tehty 
tervaa, pikiöljyä, tärpät-
tiä ja hiilibrigettejä. To-
dennäköisesti tämä on 
sitä nuoren miehen ener-
giapurkausta ja vanho-
jen työtapojen uusiokäy-
tön tulkitsemista.

Nurmikonajot ovat jo 
alkaneet, tilauskirjasta 
löytyy vielä aikoja tule-
ville työtehtäville, isom-
piin duuneihin otetaan 
pikkuveli Aatu mukaan, 
asiat kyllä lutviintuvat, 
soitto vain Eetulle puhe-
limeen 044 533 0569.

J Virtanen

Lue maksutta netissä: www.best1.fi

Jartin Jurinat

Nainen reputti tentin 
kahdesti - haastoi yli-
opiston oikeuteen
”Oli kai universityn 
vik, ko  reputt tentiss”

IiSa: Lypsyrobotti sai 
aikaan yli tonnin pu-
helinlaskun - soitteli 
viihdelinjoille
”Aina oon ollu sitä 
mielt, et lehmien kanss 
ei parane kilautta”

Varkaan naurettava 
moka – pelipaidassa 
luki oma nimi!
”Hyvi valmisteltu, 
varma viranomaisii 
varte”

Helsinkiläismies pe-
lasti pienen ketunpoi-
kasen hengen
”Pelastajall oli pien 
ketunhäntä kainaloss”

Kahvinjuonti ehkäi-
see impotenssia
”Mull joskus närästä, 
täst impot ei tier mitä”

Juha Vuorinen muut-
taa Maltalta pois
”En ollu kuullu et  olis 
sinn muuttanukka”

Maajussit tekevät va-
lintansa
”kylväskö vai ei, vai 
morsiammen valittis” 

Kolme savolaisläh-
töistä laulajaa jatkaa 
Tangokisassa
”Savolaiset o kovii 
tangon laulajii”

Sika ehdolla kaupun-
ginjohtajaksi – siis 
eläin
”Kumpaank? Porrii 
vai Raumall”

Kauko Röyhkälle 
iloinen perhetapah-
tuma
”Kauko o saanu, nyt 
toisenki kerra”

Anoppi tuhosi sul-
hasehdokkaan kosin-
tayrityksen
”Mitä anoppi ei ois pi-
lann jo ennestääki”

Uusi gin-alkoholijuo-
ma sisältää muura-
haisia
”Voi oll jopa makkee-
taki, ko muurahaiset-
ki”

Nyt se on tutkittu! 
Rakastuminen laih-
duttaa
”Ei oll kerrinny laihtu, 
lihonnu vaa”
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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 tomaatintaimet, hedelmäpuut 
ja syötävät kukat toivottavat tervetulleiksi kasvihuo-
ne ravintolaan.
Paikan erikoisuutena ovat ravintolasalin sisustuksen 
lisäksi yllättävät tuoreiden makujen yhdistelmät.
Hyvä retkikohde ryhmille, perheille ym.

KESÄLOUNAS 2015
joka päivä 22.6.-9.8 
klo 11-15
Ilman pöytävarausta!

Varaa kevään ja kesän 
retkikohde meiltä!
Avoinna tilauksesta ympäri vuoden!

AJOKELIT ALKAA, 
ÖLJYT JA RENKAAT VAIHTOON! 

Nyt Repsol täyssyntettinen 
moottoriöljy 10W40 (max 4l) ja suodatin 

vaihdettuna 55€ 

Michelin Pilot Road 4 renkaat
285€ +asennus

AVOINNA ARKISIN AAMUSTA ILTAAN!
Bikestoppi, Kuusiniementie 136, Harjavalta, 040 635 3909

Puh. 040 635 3909
Kysy edullinen tarjous myös Kysy edullinen tarjous myös 
muista Michelin renkaista. muista Michelin renkaista. 

Liikekeskus, Harjavalta
0400 976 478  - www.sininenunelma.fi 

Hannele ja Tiia

UUTTA HOITOLALLAUUTTA HOITOLALLA
It Works vartalo- ja kasvowräpitvartalo- ja kasvowräpit

VARAUDU KESÄN JUHLIIN:
Jalkahoito lakkauksella 57€

Geelilakkaus 37€
Timanttihiontakasvohoito (60 min.) 78€

Norm. 125,- 

FITLINE 
OPTIMAALIPAKETTI:

Basics+Activize+Restorate 
100€

erä

e 

Ja

Martsan 
ja 

Jartsan

Voileipäkakku
8 annosta

12 viip. Reilu-paah-
 toleipää
2 dl Lihalientä 
 kostutukseen

TÄYTE
n. 420 g lämminsavu-
 lohta
1,5 rkl sitruunan
 mehua
1 nippu tilliä
150 g Ranskan-
 kermaa

KUORRUTUS
200 g ruohosipuli-
 tuorejuustoa
½ tuubi Felix kevyt
(n. 90g) majoneesia
3 keitettyä 
 kananmunaa
 musta- ja 
 sitruuna-
 pippuria
200 g maustamatonta
 tuorejuustoa
2 dl kuohukermaa
½ tuubi Felix kevyt-
(n. 90g) majoneesia
1 pss Emmentaal-
 juustoraastetta

KORISTELU
 tilliä
 graavilohta

OHJEET

1. Keitä kananmunat ko-
viksi ja murskaa ne haa-
rukalla.

2. Lisää joukkoon rans-
kankerma, tuorejuusto, 
puolet majoneesituubis-
ta, sitruuna sekä pippurit. 
Sekoita tasaiseksi.

3. Lisää viimeiseksi hienon-
nettu tilli sekä lämminsa-
vulohi pieninä paloina ja 
sekoita

4. Levitä leipäviipaleet pöy-
dälle ja kostuta ne toisel-
ta puolen lihaliemellä. 

5. Laita tarjoiluvadille tii-
viisti kolme paahtoleipä-
palaa peräkkäin ja levitä 
kolmasosa täytteestä nii-
den päälle tasaisesti.

6. Lado täytteen päälle 
uudet 3 leipää ja toista 
sama niin että viimeisien 
paahtoleipien päälle EI 
enää tule täytettä. Ne siis 
jäävät kanneksi

7. Peitä kakku kelmulla 
tiiviisti ja laita kelmun 
päälle vielä kevyt paino, 
kuten leikkuulauta ja 
nosta jääkaappiin tekey-
tymään yön yli.

KUORRUTUS

8. Vatkaa kerma löysäksi 
vaahdoksi, lisää tuore-
juusto, ja loput majonee-
situubista. Lopeta vatka-
us kun seos on tasaista.

9. Lisää joukkoon juus-
toraaste ja sekoita seos 
lusikalla loppuun

10. Levitä massaa kakun 
päälle niin että kakku 
peittyy

11. Koristele maun mukaan

Reseptit
Tuotokset nautitaan 
omalla vastuulla!

Kokemäki

Kokemäen keskivii-
kon iltatori
27.5.2015 alkaen, Ko-
kemäen tori. Tervetu-
loa iltatoriostoksille 
ja maistelemaan esim. 
maukkaita räiskäleitä 
keskiviikkoisin klo 15-
18 elokuun loppuun

Cruising Kokemäki
30.5.2015 klo 19 Tok-
mannin piha. Vanhat 
ja vähän uudemmatkin 
amerikanraudat saavat 
harrastajat ja yleisön 
liikkeelle lauantai-iltana 
Kokemäellä.

Anttilan tila, 
tilamyymälä
1.6.-31.08.2015 Anttilan 
Tila. Lisätiedot: puh 040 
769 0599, 040 846 7553. 
www.hernerengas.fi , 
www.facebook.com/
Anttilantila

Nakkila

Kirkon vaiheil -kisat 
70-vuotisjuhlakilpailut
31.5.2015 klo 15 alkaen, 
Nakkilan urheilukenttä. 
M: 60m, 100m, N: 60m, 
100m, kuula 

Kesäteatteriesitys 
”Ella ja Paterock”
2.6.-17.6.2015, Aronuo-
man kesäteatteri. Timo 
Parvelan suosittuun El-
la-kirjasarjaan kuulu-
vaan Ella ja Paterock 
-kirjaan pohjautuva las-
ten ja nuorten. näytelmä.

Kesäteatteriesitykset 
”Satumaa”
10.7.-31.7.2015 Aro-
nuoman kesäteatteri. Sa-
tumaa-tangomusikaali 
Unto Monosesta. Käsi-
kirjoitus Heikki Salo & 
Heikki Paavilainen. Oh-
jaaja Paul Salonen.

Ulvila

Vaahteramäen Ee-
meli
14.6.-15.7.2015 klo 
18 Leineperi Härkätal-
li. Kirjoittanut Astrid 
Lindgren, ohjaus Ai-
no-Maija Hyttilä. Mu-
siikkinäytelmä Vaah-
teramäen Eemelin 
seikkailuista.

Pori

Lounasravit
27.5.2015 klo 12, Po-
rin ravirata. Tervetuloa 
paikan päälle seuraa-
maan huippujännittä-
viä lähtöjä! 

Kirvatsi värilinssien 
läpi, Pop-up-työpa-
joja
1.-30.6.2015, Kirju-
rinluoto. Miltä näyt-
tää tuttu maisema, kun 
vaihtaa sen väriä? Sä-
väyttääkö keltainen? 
Piristääkö pinkki? 

Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia

Euro- 
multaa 
60 l/sk

4 säkkiä
1212€€

Setolan Puutarha
Hovinkuja 10
29250 Nakkila

(02) 537 3995
 

arkisin 8-20
la ja su 9-18

Petunia, Lobelia, SamettiruusuPetunia, Lobelia, Samettiruusu
1010  kplkpl 5 € tai 1 5 € tai 1  kpl 0,70kpl 0,70  €€
Pelargonia, Margareta, Guinean Liisa Pelargonia, Margareta, Guinean Liisa 
44  kplkpl 10 10  € tai 1€ tai 1  kpl 3kpl 3  €€
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Rakentajat ja remontoijat huomio! Rakentajan palstalta löytyy apu pieniin ja suuriin töihin!

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 64 048, 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
Korventie 3, 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

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

Petteri Granö, p. 044 028 5295

  PEPEN
MAALAUS

KAIKKI MAALAUS- JA 
RAKENNUSALAN TYÖT

Sorvaajantie 6
28800 Pori

Tässä on 
tilaa sinun 
ilmoituksellesi!

Ilmoitusmyynti: 0500 597 259 
tai 050 401 4784

Runsas valikoimaRunsas valikoima  
kesäkukkia ja amppeleita!kesäkukkia ja amppeleita!
Tomaatin ja kurkun taimia ym.Tomaatin ja kurkun taimia ym.

KEKKILÄN PUUTARHAMULTAAKEKKILÄN PUUTARHAMULTAA
5 säkkiä 5 säkkiä yht. 250 litraa hintaanyht. 250 litraa hintaan 1919€€

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

Avoinna ma, ke ja pe 13-18, ti ja to 15-18, la-su 9-15

Vm. -89, rekisteröity 9:lle, 
makuutilat 4-5 henkilölle.
Covire Oy, p. 0500 597 259

FIAT DUCATO DIESEL  FIAT DUCATO DIESEL  
MATKAILUAUTOMATKAILUAUTO

MYYTÄVÄNÄMYYTÄVÄNÄ
HP. 2400,-HP. 2400,-
Vaihto paketti-Vaihto paketti-
autoon mahdollinenautoon mahdollinen

Vielä ehdit jättää 
ilmoituksen Kesälehteen

0500 597 259 / Jarmo Virtanen tai 050 401 4784 / Pirkko Maantila
bsmyynti@gmail.com

Bestseller-lukijamatkaBestseller-lukijamatka

KAUHAJOENKAUHAJOEN
RUOKAMESSUILLERUOKAMESSUILLE

Lähtö: la 5.9.2015 klo 6.30 Kokemäen linja-autoasemalta 
Valtaliikenne Brunnilan laadukkaalla bussilla
Reitti: Kokemäeltä Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan ja Porin kautta kohti 
Kauhajokea! Kyytiin voi nousta myös matkan varrelta.
Menomatkalla pysähdymme Päntäneellä tutustumaan ja tekemään 
ostoksia Lankatalo Tapionkaupassa, jossa meille tarjotaan kahvit.
Paluu tapahtuu Jalasjärven Juustoportin kautta, jossa tutustuminen ja 
mahdollisuus ostosten tekoon.

Kauhajoen Ruokamessuilla juhlitaan 
Lähiruoan juhlaa jo 25. kerran.

Ruokamessuilla Hämes-Havusen historiallisessa pihapiirissä koet unoh-
tumattomia makuelämyksiä ja löydät uusia vinkkejä omaan ruokapöy-
tääsi. Messukävijälle on tarjolla monipuolista ohjelmaa, aitoja makuja ja 
ruokavinkkiä. Reilut 150 näytteilleasettajaa esittelee, maistattaa ja myy 
tuotteitaan messuvieraille.

Tutustu messuihin etukäteen netissä:
www.kauhajoki.fi /site?node_id=1725

Matkan hinta vain 35 euroa / henkilö!
Hinta sisältää meno/paluumatkan, 
sisäänpääsyn messuille ja kahvit.

Tiedustelut ja sitovat varaukset:
02 533 6220 / Hannu, 02 674 1447 / Riitta-Liisa

0500 597 259 / Jarmo, 050 401 4784 / Pirkko

Harjavallan 
neuvola muutti
Harjavallan neuvolasta 
saa vastaisuudessa myös 
perhetyöntekijän palve-
luita. Tämä mahdollistui 
neuvolan muutettua uu-
siin tiloihin terveyskes-
kuksen alakertaan tou-
kokuussa.

Uusi neuvola toimii 
terveyskeskuksen en-
tisissä taloustoimiston 
remontoiduissa tiloissa. 
Neuvolaan on oma eril-
linen sisäänkäynti. 

Aikuis-, lasten-, äiti-
ys- ja perhesuunnittelu-
neuvolan lisäksi paikal-
la on (maanantaisin ja 
perjantaisin) kaupungin 
työntekijänä perhetyön-
tekijä. Hänen tehtäviinsä 
kuuluvat raskausviikoil-
la 26-30 olevien odotta-
vien äitien vastaanotto 
sekä vanhemmuuden ja 
parisuhteen tukeminen.

Jätevesiä Poriin 
jo viisi vuotta 
Jokilaakson Ympäristö 
Oy:n jäteveden siirto-
viemäri on palvellut asi-
akkaita Harjavallassa, 
Kiukaisissa, Nakkilassa 
ja Suominen Kuitukan-
kaat Oy:ssä jo viisi vuot-
ta, jona aikana Poriin 
Luotsinmäen puhdista-
molle on toimitettu 12 
miljoonaa kuutiometriä 
jätevettä. Vuodessa sitä 
pumpataan Poriin noin 
kolme miljoonaa kuu-
tiota. Aikansa suurhank-
keen rakentaminen mak-
soi 11 miljoonaa euroa.

Tornion jätettä 
Harjavaltaan
Outokummun teräs-
tehtaan metallipitoinen 
jäte on tähän saakka ka-
sattu Torniossa kaato-
paikan läjitysalueelle. 
Loppukesällä, kun Har-
javallan teollisuuspuis-
ton uusi yritys Crisolteq 
Oy aloittaa toimintan-
sa, on tarkoitus tuoda 
jätettä kuorma-autoilla 
12 000 tonnia vuodessa 
Harjavaltaan. Jättees-
tä saadaan kemiallisin 
menetelmin talteen me-
tallisuoloja, kuten rau-
ta- ja kromifosfaattia, 
ammoniumsulfaattia ja 
nikkelisulfaattia.
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ÖLJYSÄILIÖHUOLTO
Veli-Matti Ojala
Puh. 040 543 3450
Suoritan öljysäiliöiden puhdistuksia, 
tarkastuksia, korjauksia ja suojauksia. 
Öljysäiliöiden purkutyöt Työn teen luotettavasti 

ja edullisesti ILMAN 
MATKAKULUJA!

Teknisen tarkastuskeskuksen 
hyväksymä tarkastaja!

Tarkastukset 
Tarkastukset yli 25 vuoden 

yli 25 vuoden kokemuksella!
kokemuksella!

 TERÄSPUTKI- JA BETONIPAALUTUKSET
 KIERRE- JA AITAPAALUTUKSET

Rakennusmestari
Olavi Ojala, p. 0400 595 178

Tulikivi uunimestari 
Markku Peltonen

0400 736 006
Vuolukiviset Tulikivi-uunit 

ja keraamiset uunit

myynti, huolto ja mittauspalvelu
MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!
Heinox-Hormit Oy

 TERÄSSISÄPIIPUT
 PIIPUNSADESUOJAT

 RAKENNUSPELTITYÖT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

TARE-SANEERAUS
www.tare-saneeraus.com

 Korjausrakentamispalvelut
 Uudisrakentaminen
 Sauna- ja suihkuremontit
 Pihakiviasennukset/

   -suunnittelu
 Sähkö- ja putkityöt

Kotitalous-
vähennys

Ko
vä

EURA
puh. 045 652 1288

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

28x120, vihreä . . . . . . . . . . . . 1,55/jm
28x120, ruskea . . . . . . . . . . . 1,75/jm
50x100, vihreä . . . . . . . . . . . . 2,10/jm
50x100, ruskea . . . . . . . . . . . 2,45/jm
Terassiruuvit
4,2x55 rst (500kpl) . . . . . . . 29,-/ltk
4,2x45 rst (500kpl) . . . . . . . 24,-/ltk

A

Kattava valikoima ET-listoja. 

Laadukkaat Tammiston 
kestopuut heti varastostamme 

-PPPuu
kaattu 2, Harjavalta,
555 satapuu@nic fi

ltk
ltk

Enemmän kuin 
pelkkä grilli

Kesäruoka ei ole koskaan maistunut näin hyvältä! 
Tuli-grilli tarjoaa kattavan kattauksen ruoanlaittomahdollisuuksia 

grillaamisesta keittämiseen ja loimutukseen asti! 

100% kotimaisella Tuli-grillillä voit kokata elämyksellisesti 
avotulella tai kätevästi grillihiiliä käyttäen.

Valmistus ja myynti: Bestron Oy, Ulvila  |  Puh. 0400 721 766

TULIPESÄ  |  KAHVIPANNUNKOUKKU  |  LOIMUTUSLAUTA
GRILLIRITILÄ  |  AVOTULI- JA HIILIMAHDOLLISUUS

TILAUKSET JA TIEDUSTELUT: WWW.TULIGRILLI.FI

NYT VAIN480,00 €

- Kestovahaukset 
- Päälipesut

- Alustapesut 
- Tehdastakuun lisäturva
- Ruosteenestokäsittelyt

Kartanon Autosuojaus
Mäkipuistontie 8, 28430 Pori

Puhelin (02) 646 0113

Ikkunoiden myynti
Puhallusvilla-asennukset

Noudamme ylimääräiset romut tontilta pois

T:MI JURI HEIN, Nakkila

Puh: 050-5719408

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila, 
p. 0500 597 259

www.turist.fi 
AVOINNA JOKA 

LAUANTAI  10-14

AMATTITAITOISTA 
KORJAUSPALVELUA!

Mm. vetoketjujen vaihdot 
ja muut ompelutyöt!


