
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

7/ keskiviikko 10.6.2015
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

PORIN  VIDEODIVARIVIDEODIVARI
Liisankatu 10, Pori, puh. 02 637 8726 Liisankatu 10, Pori, puh. 02 637 8726 

Av. ma&pe.10-18, ti,ke,to 10-17, la 10-15Av. ma&pe.10-18, ti,ke,to 10-17, la 10-15

OSTA 2 kpl norm. hintaista 
saat toisen KAUPAN PÄÄLLE
* dvd:t myös aikuis k-18. eri-
  hintaisissa halvempi ILMAISEKSI
PUOLEEN HINTAAN: blu-ray:t, pelit, 
fi guurit, koristeet (halvempi -50%)

YLI 15 000 ERILAISTA ELOKUVAA
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KSIISSKSI
y:t pelit

KESÄKUUN KUPONKIKESÄKUUN KUPONKI

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

Tilausajot ja invakuljetukset Tilausajot ja invakuljetukset 
Harjavallasta Harjavallasta 

kaikkialle Suomeen!kaikkialle Suomeen!

www.valtaliikenne.com

LA-SU 4.-5.7. KLO 9-16
Kokemäen Peipohjassa 

Tuohitori-kirppiksen pihassa.
Piha täynnä myyjiä! 

MYYNTIPAIKAN 6x5m, 
HINTA 25€ / 2 päivää

varaukset 02 546 7227varaukset 02 546 7227

huippu suosituthuippu suositut

Rompe-päivätRompe-päivät

ILMALÄMPÖPUMPUT
myynti, asennus ja huolto
Mittarihuolto 
Pentti Ahokas Oy
Sami 0440 722 466
Seppo 044 5244557
ahokas43@dnainternet.net  
http://mittarihuoltoahokas.palvelee.fi 

TUKES:n ja maahantuojan 
hyväksymä asennusliike

Minimotocrossipyörät ja 
varaosat Satakunnassa myy

MiniMoto Racing
Suomen suurin MiniMX- 

pyörien ja -varaosien myyjä

Kullaa, puh. 044 5052009
info@minimotoracing.fi  
www.minimotoracing.fi 

KESÄALE

- 50 vuotta palvelua silmästä silmään -

Eteläkauppatori 4, Pori   |   Puh. (02) 633 3579   |   www.optikkouotila.fi

Kaikki kehykset 
alennettu! 

Luonnonkosmetiikan myymälä ja kauneushoitola 
Kauneuskeskus Minna-Mari
SKY-diplomikosmetologi Minna-Mari Suomalainen
Yrjönkatu 11, Pori, puh. 02 641 0778  

Puhdas ja kaunis iho kesäksi!

Ihonpuhdistus  49 €  
Kaupan päälle kulmien muotoilu (arvo 13 € )

Minna-Mari Oy

Posliinia ja posliinitarvikkeita
Lahjatavaraa

Erilaisia askartelukursseja!

Kauppakatu 19, 26100 RAUMA

Puh. 02 822 2039

Lisätietoja: www.puuhaputiikki.fi 

AVOINNA 

ark 9–17

la 10–13

Rentoa kesää!

SUURI BIOLIN MATCH SHOW
KOIRANÄYTTELY JA RATSASTUSNÄYTÖS

SUNNUNTAINA 5.7.2015 PANELIA EURA

Wanhalla Sähkötehtaalla kirkon kupeessa
Paneliantie 32

TILAISUUDEN AVAJAISET klo 11 ja RATSASTUSNÄYTÖS klo 11.30
ILMOITTAUTUMISET klo 12-13, 

KEHÄT alk. klo 13
Ilmoittautumismaksu 7,-/koira, lapsi ja koira 5,-
Palkitaan 4 luokkansa parasta ja 4 best in show!

Pentujen ikärajat 4kk-1v
Rokotuskortti mukaan.

Meijerillä ruokala avoinna ja 
Wanha Sähkötehdas

       Tapahtuman järjestää ja 
sponsoroi Biolin ja Barf-Haus

www.tectyl.fiwww.tectyl.fi SUOJAA AUTOSI
KALLEIN OSA, KORI, RUOSTEELTA.

Automaahantuojien hyväksymä, 
uusienkin autojen FI-sertifi oitu 

ruosteenestoliike

KIUKAISTEN TAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544

(02) 864 7554, 050 530 4726
www.kiukaistentakuusuojaus.fi 

Myynnissä:
Lokari-Laine, 
Tectyl- ja 
Turtle-tuotteita



Bestseller 7/2015

2

Bestseller 7/2015

Painos: n. 23 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Kiukaisten, 
Kokemäen, Kullaan, Luvian, 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 
Eura: K-supermarketit ja S-market

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 ilmestymis-
päivää edeltävän viikon torstaina.

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 
jarmo@turist.fi

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

Bestseller 8/2015 aineistopäivät:
Valmistettavat ilmoitukset: 25.6. klo 16 men.
Painovalmiit ilmoitukset: 26.6. klo 16 men.

Seuraava BS Nackila ilmestyy 
Nakkilassa   8.8.2015 tai tarvittaessa. 

Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksen 
hintaan.

1.7.
19.8.

9.9.
30.9.

14.10.
4.11.

Lauran blogi
Terveisiä 
eduskunnasta

Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

25.11.
16.12.

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

KESÄTAPAHTUMIA NAKKILASSA
Ma 29.6.2015 Yhteislaulutilaisuus Villilän kartanon puutarhassa 
klo 18.00 Vierailijana sopraano Heini Dahlroos 

 Ma 6.7. Eino Leinon sekä runon ja suven –päivän tapahtuma 
Villilän kartanolla klo 18.00 ”Lausutaan vanhaa, lauletaan uutta”
Eino Leinon runoja lausuu Aino Korhonen ja Marjo Kotirannan kesälauluja runojen lo-
massa esittävät Minna Güley ja Marjo Kotiranta, laulu ja kitarat sekä Anita Salmi, viulu. 

Ma 13.7.2015  Yhteislaulutilaisuus Hyppingin pihapiirissä klo 18.00

Ma 20.7.2015 Yhteislaulutilaisuus Villilän kartanon puutarhassa klo 18.00 
Vierailija mestaripelimanni Kalevi Kantola

Ma 27.7.2015 Yhteislaulutilaisuus Villilän kartanon puutarhassa klo 18.00 
Vierailijana laulava imitaattori Pertti Oskari Kangas 

Tilaisuuksiin  on vapaa pääsy! 
Järj. Nakkilan kunnan kulttuuritoimi

NAKKILAN KOIRAPUISTON 
AVAJAISET 27.06.2015 KLO 13

Satakunnantie 2 (uuden ST1:n takana).
Tervetuloa kaikki koirat ja omistajat tutustu-
maan puistoon sekä Nakkilan Koirakerhon 
toimintaan ja tuleviin kursseihin!
Avajaisiin osallistuvien kesken 
arvontaa ja lapsille kärryajelua
huskyjen kanssa. 
Paikalla myös buffetti.

ULVILAN KIRKKO ON AVOINNA ULVILAN KIRKKO ON AVOINNA 
hiljentymistä ja tutustumista vartenhiljentymistä ja tutustumista varten
15.6.-16.8.2015 15.6.-16.8.2015 
arkisin ja sunnuntaisin klo 11-17.arkisin ja sunnuntaisin klo 11-17.
Tervetuloa!Tervetuloa!

Isotalo Oy, 02 546 0838  
www.isotalomulta.fi 

Olemme toimittaneet multaa jo yli 30 vuotta!

Luonnonmukaista 
puutarha- ja nurmikkomultaa

 I
so

talon multaa

 I
so

talon multaa

SILTATIE 6, HARJAVALTA SILTATIE 6, HARJAVALTA 
(02) 674 2530(02) 674 2530

NNYYTT  SSEE A ALLKKOOII!!
Keatonin Keatonin 

koko varaston koko varaston 
KEVENNYSMYYNTI!KEVENNYSMYYNTI!

-10-10%%  –  -50-50%%
Tervetuloa iloisille kaupoille!

Suomi on vakavan ti-
lanteen edessä. Vienti ei 
vedä ja kilpailukyky on 
menetetty.

Politiikassa viisaus 
merkitsee mielestäni 
kykyä hahmottaa todel-
lisuus ja tehdä tämän 
realismin pohjalta hyviä 
päätöksiä. Realismi tar-
koittaa kykyä ymmär-
tää, että politiikka on 
sopimista, ei minkään 

puolueen sanelemista. Jos 
Perussuomalaiset olisi-
vat saaneet yksin päättää, 
olisimme ottaneet halli-
tusohjelmaan oman puo-
lueemme ohjelmat sellai-
senaan. Hallitusohjelma 
sovittiin kolmen puolu-
een kimpassa.

Hallitusohjelmassa 
työ ja yrittäminen olivat 
painopisteenä. Käyttöön 
otetaan 5% yrittäjävä-
hennys liikkeen- ja am-
matinharjoittajille, maa-
, metsä- ja porotalouden 
harjoittajille sekä elin-
keino- ja verotusryhmil-
le. Hallitusohjelmassa 
edistetään sukupolven-

purkamaan. Jätevesi-
asetusta lievennetään. 
Uusiutuvan energian 
käyttöä lisätään, tämä 
sisältää muun muassa 
turpeen. Tavoitteena 
on lisätä omavaraisuut-
ta energian ja ruoan 
suhteen. 

Hallitusohjelmassa 
edistetään vammais-
ten ja osatyökykyisten 
henkilöiden työmah-
dollisuuksia avoimil-
le markkinoille. Vam-
maisten yrittäjien 
toimintamahdollisuuk-
sia parannetaan. Edel-
lä mainituista kohdista 
olen hyvin tyytyväi-
nen. Hallitusohjelma 
on strategia, sitten al-
kavat toimenpiteet. 

Mukavaa kesää

Yst. Laura Huhtasaari

vaihdosta perintöveroa 
keventäen. Vihdoin ote-
taan myös käyttöön 
pienten yritysten mak-
superusteinen arvonlisä-
verotus.

Suomi alkaa rokottaa 
ulkomaalaisia autoilijoi-
ta – tienkäyttömaksu tu-
lossa.

Verokevennykset kos-
kevat kaikkia tuloluok-
kia, mutta eläkeläisiä, 
pieni-, ja keskituloisia 
painottaen. Luonnon-
varoiltaan rikas Suomi 
edistää nyt puuraken-
tamista. Rakentamis-
määräyksiä, jotka estä-
vät puun käyttöä tullaan 

Bestseller-lehden ilmoitusten jättöpäivät:
Valmistettavat edellisen viikon torstai klo 16 mennessä
Painovalmiit edellisen viikon perjantai klo 16 mennessä

Satakunnan elämyk-
sellisiä matkailukoh-
teita esitellään tänä 
kesänä uudessa Sata-
kunta-tietäjä-ohjelma-
sarjassa. Sarjan vii-
si jaksoa julkaistaan 
netissä Satakunta.fi -
sivuilla.

Ohjelmasarjassa kuva-
taan selviytymisseikkai-
lua Rauman saaristossa, 
kalastusta Merikarvial-
la, eräelämää Pomarkus-
sa, Jämin aktiviteetteja 
ja Yyterin rentoa ran-
taelämää. Ohjelmassa 
esiintyvät porilaiset me-
diatyöläiset Sami Reh-
monen ja Antti Kyyrö.

Uusi ohjelmasarjassa 
Satakunnan 
elämysmatkailua

- Toivomme sarjan ta-
voittavan satakuntalai-
set yli sukupolvirajojen. 
Toivottavasti sarja saa 
hyvän ja innostuneen 
vastaanoton, sanoo Tii-
na Leino Satakuntalii-
tosta.

Ohjelma kuvataan ke-
säkuun ensimmäisellä 
viikolla ja jaksot ilmes-
tyvät nettisivuilla kesä-
torstaisin 25. kesäkuuta 
alkaen.

Sarjan ovat suunnitel-
leet ja toteuttaneet yh-
teistyössä Satakunta-
liitto, Miaco Cinema ja 
Luova toimisto Pilke.

Perussuomalaiset ovat 
valinneet omat ehdok-
kaansa valiokuntien 
puheenjohtajiksi. Lii-
kenne- ja viestintävalio-
kunnan johtoon valittiin 
toisen kauden kansan-
edustaja, porilainen Ari 
Jalonen. Hän toimii 
myös oman ryhmän-
sä (ps.) toisena varapu-
heenjohtajana.

Timo Kalli on ehdolla 
valtiovarainvaliokunnan 
puheenjohtajaksi. Hän 
on toiminut kansanedus-
tajana Satakunnan vaa-
lipiiristä vuodesta 1991 
lähtien. Valtiovarainva-
liokunnan puheenjohta-
jaehdokkaaksi on valittu 

Ari Jalonen ehdolla 
liikenne- ja viestintä-
valiokunnan johtoon

euralainen kansanedus-
taja Timo Kalli. (kesk.)

Kolmannen nuijan saa 
porilainen kansanedus-
taja Krista Kiuru (sd.). 
Hänestä tulee valtiova-
rainvaliokunnan sivis-
tys- ja tiedejaoston pu-
heenjohtaja.

J Virtanen

Ari Jalonen

Lue veloituksetta netissä!
www.best1.fi
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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

Nakkilan Eränkävijöiden Hirviseurueella on Nakkilan Vuohi-
mäessä Eräpirtti. Sitä vuokrataan myös hirviseuran ulkopuolisille. 

Tilat ovat sopivia 30-40 henkilölle.
Varaukset: Majamestari Kari Sulonen puh. 044 980 1581 

Vuokrahinnat: 100 euroa/vrk 
Asuntovaunu/-auto mukana, 150 Euroa/vrk

Eräpirtti Eräpirtti 
vuokrattavissavuokrattavissa

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

19. perinteikäs19. perinteikäs
TappuritapahtumaTappuritapahtuma

 8.-9.8.2015 klo 9–17 8.-9.8.2015 klo 9–17

Siin Nakkila Siin Nakkila 
kirko vaiheill’kirko vaiheill’

• Masinistit työssään ja seppä pajassaan • Isojen ja pienten keinu-
tuolien mestarointia  • Satakunnan näppärimmät nyplääjät ja aidoim-
mat pyykkärit • Pellavan käsittelyä • Pihasoittajia • Valmet-kerho esit-
täytyy • Pirkka-Hämeen Jätkäperinneyhdistys esittelee vanhan ajan 
metsä- ja savottaperinnettä • Työnäytöksiä mm. kyntämistä vanhaan 
malliin • Linjurilla kiertoajeluja maksutta • Näyttävä Tappurikulkue 
Nakkilan raitilla lauantaina klo 11

Tappuri-tapahtuman rompetori
aitoa ja perinteikästä romumeininkiä, siis ajoneuvojen osia, 

myös traktoreihin ja maamoottoreihin, sekä muuta rekvisiittaa. 
Liput: 

Aikuiset 8 euroa, 
alle 12 vuotiaat vanhempiensa kanssa ja sotaveteraanit ilmaiseksi.
Puistolantien Auto Oy:n ilmainen linja-autokuljetus la ja su 

Pori – Friitala – Nakkila. Porista lähtö Pohjoispuisto 6. tasatunnein 
klo 10-16 (klo 12 ei kuljetusta). 

Linja-auto pysähtyy Friitalan keskustan pysäkillä. 
Viimeinen auto lähtee Nakkilaan klo 16 ja Nakkilasta Poriin klo 16.30.

Järj. Nakkila Seura ry ja Satakunnan Mobilistit ry

       ”SUTIL JA SYRÄMEL” 
                    Kahvila-ravintola Museo 
             2.6.-5.7.2015 
       
                     Akvarelleja 

    Taiteilija Juha Siirto 

Tule Leineperiin Metallitaideviikoille 
katsomaan mitä alan opiskelevat osaavat.

"Vuoden Nuori Korutaiteilija" -kilpailu 
esittelee heidän töitään! 
Mukana myös muuta taidetta! 

Avoinna pitkässä valkoisessa meijeri-
rakennuksessa (Pitkäjärventie 7) 

16.6.-17.8. klo 11-17
Suljettu maanantaisin ja juhannuksena. 
Pääsymaksu 3 euroa.

Matkailijan ei tarvitse aina 
lähteä Satakunnassa mer-
ta edemmäs matkoille. 
Oma maakuntamme Sata-
kunta tarjoaa paljon mah-
dollisuuksia ja erityisesti 
Kokemäenjokilaakso. Esi-
merkiksi ryhmille on paljon 
katseltavaa Nakkila-Huitti-
nen akselilla. Esiin nousee 
loistava puurakentamisen 
kulttuuri ja monet tehtaan-
myymälät, luontokohteet, 
alueen kartanot kuten Vil-
lilän kartano ja Vekaran 
Kartano Kokemäellä, Emil 
Cedercreutz museo Harja-
vallassa ja Huittisissa Van-
ha Pappila ja Wanha WPK 
ovat oivia pysähdyspaik-
koja. Näiden kesäkahvi-
lat palvelevat pysähtyjää. 
Maisematiet Kokemäenjo-
en rannoilla antavat hienon 
tuulahduksen alueen puura-
kentamisesta ja kulttuurista.

Kokemäenjokilaaksos-
ta löytyy myös monia teh-
taanmyymälöitä, jotka kiin-
nostavat matkailijoita kuten 
Nakkilasta Coviren tehtaan-
myymälä, Kokemäeltä Si-
nituotteen tehtaanmyymälä, 
Anttilan Tilan marjatuottei-
den outlet myymälä, Kii-
koisista Lasistudion teh-
taanmyymälä ja Huittisista 
Mattilan Marjatilan viini-
myymälä. Kokemäen Juus-
tolan käsityöläisten myy-
mälä on myös pysähtymisen 

Vähällä rahalla 
paljon nähtävää jokilaaksossa

arvoinen paikka.
Porin festivaaleilla, Suomi 

Areenassa tai muissa tapah-
tumissa vierailevat voivat 
majoittua paljon edullisem-
min Kokemäenjokilaakson 
Hosteleissa ja Hotelleissa 
kuten Villilän Kartanossa, 
Majatalo Tyrnissä Nakki-
lassa, Hiittenharjulla Harja-
vallassa, Kartano Hostellis-
sa ja Ali-Ketolan tilalla sekä 
Kokemäen Seurahuoneella 
tai Pitkäjärven Vapaa-ajan-
keskuksessa Kokemäellä ja 
Huittisten Seurahuoneella 
tai Risto Ryti Talossa Huit-
tisissa. Vähällä rahalla ma-
joittumisesta on kyse, kun 
hotellihuoneen hinta ja po-
rukan kuljettaminen taksilla 

on edullisempaa kuin Porin 
hotellien veloitukset tapah-
tuma-aikaan kesällä. 

Tiesitkö muuten missä on 
Suomen vanhin puuraken-
nus. Se sijaitsee Kokemäel-
lä eli Henrikin kappeli, jossa 
piispa Henrik piti viimeisen 
saarnansa 1156 ennen kuin 
kohtasi Lallin Köyliönjär-
ven jäällä.

Kiertää voi omalla autol-
la, polkupyörällä tai moot-
toripyörällä tai kulkea myös 
junalla tai bussilla ryhmän 
kanssa tutustumassa Koke-
mäenjokilaakson matkailu-
tarjontaan eikä se ole rahas-
ta kiinni. 

Tommi Anttila
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Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

VANHA

 MAANSIIRTOA  KAIVUUT  

RT LAMMI Tmi
Harjavallantie 524, 29250 Nakkila

050 553 6612

HAKETUSTA JA 
HAKKEEN MYYNTIÄ

Ojalan Hake Ay, Köyliö
0400 722 865 / Pasi
0400 595 537 / Veijo

pasi.antero.ojala@gmail.com

Valmistamme hirsirakennuksia
Kiukaisten Huvilaveistämö 

Kiukainen
p. 0400 325 426, 02 864 5461/Vainio

vm.vainio@kiukaistenhuvilaveistamo.fi

www.kiukaistenhuvilaveistamo.fi

Paperilaskusta -> Sähköpostilaskuun
Vaihda 30.6. mennessä Sähköpostilaskuun – 
Voit voittaa 100€ lahjakortin valitsemaasi 
harjavaltalaiseen tai nakkilalaiseen liikkeeseen.

Myllykatu 2,  asiakaspalvelu@leoy.fi 
29200 Harjavalta,  www.lammaistenenergia.fi 
puh. 02 535 2011 Meidät löydät myös facebookista

Arvomme 100€ lahjakortin asiakkaiden kesken, jotka 
vastaanottavat laskunsa sähköpostitse. Arvonta suorite-
taan 30.6. ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Tämä on helppoa: ilmoitat meille vain sähköposti-
osoitteesi: asiakaspalvelu@leoy.fi 

Kevennämme huoliasi
Asunto-osakeyhtiöiden 

ammattilainen

Isännöinti Koivisto
0400 568 002
koivisto.petri@gmail.com

040 583 6333
jouni.alapaholuoma@pp.nic.fi 

NAKKILA - 050 541 6892 NAKKILA - 050 541 6892 

Sofi aSofi a
Siivouspalvelu ja KSiivouspalvelu ja Kodinhoitoodinhoito

Ikkunoiden pesutIkkunoiden pesut

Kaikki kotien ja Kaikki kotien ja 
yrit ysten siivousalan yrit ysten siivousalan 
t yöt ammattitaidollat yöt ammattitaidolla

Honkalassa tanssitaan
La klo 20-0.30 kesä-heinäkuussa sekä syyskuussasyyskuussa
Ks. orkesterit: Tanssipaikkoja maakunnittain –tanssipalvelintanssipalvelin
Tervetuloa! 
Järj. AY Loimaan Leppis
Poroholmantie 1, Säkylä, 0400 726 546

Alko suunnittelee 14 
myymälän avaamis-
ta uudella liikepaikalla 
tämän vuoden aikana. 
Muuttojen tarkoitukse-
na on löytää asiakkaiden 
kannalta parhaat sijain-
nit ja monipuolistaa 350 
myymälän verkostoa. 
Osa muutoista tehtiin jo 
toukokuussa.

Alko avaa uusia myy-
mälöitä ja moni nykyi-
nen myymälä muuttaa 
uusiin paikkoihin, mms-
sa Harjavallan Alko 
muuttaa Lidlin yhtey-
teen. Myymälä avautuu-
vuoden lopussa.

Myös Ulvilaan raken-
nettavan Lidlin uuden 
myymälän yhteyteen 
suunnitellaan Alkon toi-

Alko muuttaa Lidliin 
Harjavallassa ja Ulvilassa

mipistettä, vaikka sopi-
musta uuden liikepaikan 
rakentamisesta ei ole 
vielä allekirjoitettu. 

Kuluvan vuoden lo-
pussa Alkon myymä-
löistä noin 24 prosenttia 
on K-kauppojen janoin 
24 prosenttia S-kauppo-
jen yhteydessä. Alkois-
ta viitisen prosenttia on 
Lidlien yhteydessä. Hy-
permarketeissa ja kaup-
pakeskuksissa Alkon 
myymälöistä sijaitsee 
noin 25 prosenttia.

Ei ole paljonkaan ai-
kaa, kun Alko päätti lo-
pettaa Nakkilan myy-
mälän vuoden 2015 
loppuun mennessä.

J Virtanen

Lähes valmiin valokui-
tuverkon kustannukset 
nousivat noin miljoona 
euroa arvioitua kalliim-
maksi. Laajakaistahank-
keen toteuttaja, Koke-
mäen teollisuuskylä Oy 
joutui pyytämään lisä-
rahoitusta Kokemäen 
kaupungilta. Valokui-
tuverkon rakentamisen 
arvioitiin maksavan 4,8 
miljoonaa euroa. 

Kokemäen teollisuus-
kylä Oy:n mukaan kus-
tannusten ylitys johtuu 
mm. siitä, että verkkoon 
liittyi enemmän kiinteis-
töjä kuin oli suunnitel-
tu. Liittymien määrä on 
kasvanut projektin ede-

Valokuituverkko 
odotettua kalliimpi

tessä noin 160:llä. Nyt 
kiinteistöjä on mukana 
reilu tuhat. 

Lisäksi verkon maan-
rakennusolosuhteet ovat 
olleet ennakoitua vai-
keammat. Verkon maan-
rakennustyöt ovat lähes 
valmiita ja kaivuutöitä 
tehdään enää keskustan 
alueella Tulkkilassa.

Kokemäen Teolli-
suuskylä Oy tarvitsee 
1,3 miljoonan euron li-
sälainan projektin ra-
hoittamiseksi. Kau-
punginjohtaja esittää 
kaupunginhallitukselle 
lainan myöntämistä.

Lähde: Yle Satakunta

PÄÄKIRJOITUS

Hallitus

 Valtioneuvosto eli hallitus muodostuu pääministeristä ja tarvittavasta määrästä 
muita ministereitä, joiden tulee olla ”taitaviksi ja rehellisiksi tunnettuja Suomen 
kansalaisia”. Niin kutsutun parlamentaarisen hallitustavan mukaisesti valtioneu-
vosto on poliittisessa vastuussa eduskunnalle. Uusi hallitus saa luottamuksensa 
silloin, kun eduskunta hyväksyy hallitusohjelman. Luottamus jatkuu hallituskau-
den loppuun asti, ellei eduskunta erikseen äänestä epäluottamuksesta.

Hallitus käyttää Suomessa ylintä toimeenpanovaltaa. Se valmistelee asiat – 
esimerkiksi lakiesitykset, EU-asiat ja valtion budjetin – korkeinta päätösvaltaa 
käyttävälle elimelle, eli eduskunnalle. Valtioneuvosto johtaa ulkopolitiikkaa yh-
dessä tasavallan presidentin kanssa ja käyttää myös itsenäistä päätäntävaltaa 
eduskunnan antamin valtuuksin.

Uusi hallitus synnytettiin kolmen puolueen edustajista, Keskusta, Perussuo-
malaiset ja Kokoomus jakoivat ministerin paikat. Suomen valtion velka on 
nyt (8.6.2015) 97 210 587 285,30 €. Sinun osuutesi valtionvelasta 17 755,40 € 
Katsotaan ensin koska velkakello alkaa pyörimään toiseen suuntaan, se on en-
simmäinen tavoite uudelle hallitukselle. Edelliset hallitukset ovat laittaneet Suo-
men asiat bankrottiin. uudella hallituksella on kovat ajat löytää tasapuolisesti 
asioita löytämään oikea tie, pääsyyn selville vesille, leikkaukset tulee kosketta-
maan jollakin tavalla kaikkia suomalaisia.

Sipilän Hallituksen teesejä: Olemme valinneet viisi tärkeintä tavoitetta, 
jotka pitää saavuttaa yhteiseen visioon pääsemiseksi. Nuo viisi tavoitetta 
ovat: työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen, osaamisen ja koulutuk-
sen uudistaminen. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, biotalouden ja 
puhtaiden ratkaisujen vauhdittaminen sekä viidentenä toimintatapojen uu-
distaminen digitalisaation hyödyntämisen, kokeilujen ja normien purkami-
sen kautta.

Näille viidelle sektorille on määritelty hallituskauden tavoitteet ja niille asete-
taan mittarit, joiden avulla seuraamme tavoitteiden toteutumista. Lopuksi olem-
me päättäneet yhteensä 26 kärkihankkeesta, jotka toteutamme hallituskauden 
aikana.

Sipilä: Poimin pari esimerkkiä kultakin viideltä lohkolta: Uudistamme työ-
voimahallinnon enemmän työllisyyttä tukevaksi. Puramme työn vastaanotta-
mista haittaavia kannustinloukkuja ja alennamme rakenteellista työttömyyttä. 
Lisäämme asuntorakentamista. Edistämme uusien oppimisympäristöjen luo-
mista ja tuomme digitaaliset materiaalit peruskouluihin. Teemme Liikkuva kou-
lu -hankkeesta valtakunnallisen niin, että peruskoulussa liikutaan tunti päivässä. 
Teemme toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin ja kehitämme nuori-
sotakuuta yhteisötakuun suuntaan. Kehitämme ikäihmisten kotihoitoa ja vahvis-
tamme omaishoitoa. Toteutamme lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman. 

Edistämme siirtymistä hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan 
kustannustehokkaasti. Luovumme hiilen käytöstä energiantuotannossa ja puo-
litamme tuontiöljyn käytön kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana.

Käymme normitalkoisiin sujuvoittamalla säädöksiä. Julkisia palveluja digita-
lisoidaan. Johtamista parannetaan ja otetaan käyttöön kokeilukulttuuri.

Toteutamme merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Eläkeuudistus toteutetaan 
kolmikantaisessa valmistelussa viime vaalikaudella syntyneen sopimuksen mu-
kaisesti.

Toteutamme sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jatkamalla siitä, mihin 
muutama kuukausi sitten jäätiin. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan antamis-
ta vaihtoehdoista valitsimme uudistuksen kuntaa suurempien itsehallintoaluei-
den pohjalta.

Kansanvaltaisuuden turvaamiseksi SOTE-alueita johtavat vaaleilla valitut 
valtuustot. Myös uudistuksen rahoituksen suuntaviivat on määritelty ja koko 
hanketta varten asetetaan parlamentaarinen seurantaryhmä.

Kuntien kustannuksia vähennetään miljardilla eurolla 
karsimalla niiden lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden to-
teuttamista ohjaavia velvoitteita. Tämä vaatii koko kun-
tia ohjaavan säätelypolitiikan periaatteiden uudistamis-
ta.

Hallituksen tavoite pitkällä aikajaksolla on 10 Mil-
jardin säästöt, mielestäni työpaikkoja luomalla, kilpai-
lukykyisen tuotannon luomisella, sekä suomalaisten os-
tovoiman pitäminen hyvällä tasolla ovat tärkeitä asioita 
tulevina vuosina.

J Virtanen

www.hernerengas.fi

www.anttilantila.fi

Anttilan Tila/Hernerengas Oy
Sonnilantie 111, 32800 Kokemäki, 040-8467553, 040-7690599

Herneet ja marjat satotilanteen  
mukaan, marjapakasteet sekä 
erilaiset marjatuotteet

Tilamyymälän Jätskibaarista
aidot marjaisat jäätelötötteröt

Tilapuoti palvelee joka päivä klo 9–20o 9–20

en 
ä

–20

ngas Oy
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18.-21.6. Juhannusmatka .....................................................  299€
26.-28.6. Viipuri-Johannes ............................................. alk. 195€
30.6.-3.7. Saarenmaa-Hiidenmaa .........................................  430€
6.-8.7. Kihnun saari Pärnu ...................................................  360€
9.7. Saariston rengastie .........................................................  75€
9.-11.7. Ahvenanmaan retki .................................................  396€
12.7. Pyhämaan kesäteatteri ”Asessorin naishuolet”.........  38€
14.-19.7. Laatokan kierros ph ........................................ alk. 595€
20.7. Bengtskärin majakka.....................................................  98€
22.-27.7. Viennan Karjala, Sampo Ahto ........................ alk. 555€
25.-26.7. Saimaankanava risteily-Viipuri ...................... alk. 250€
14.-16.8. Etelä-Viro ja Pohjois-Latvia ..................................  345€
7.-11.9. Ruskamatka Kuusamo ............................................  645€
14.-19.9. Ruskamatka Ivalo ..................................................  695€
22.9.-2.10. Romanttinen Gardajärvi.................................... 1255€
8.-17.10. Dubrovnik-Albania-Plitvice.................................. 1375€
15.1.2016.Gambia 2 vko, buffee-aamiainen....................... 1160€

StarTours Oy
Ritvan Matkat ja Retket

www.ritvanmatkatjaretket.fi 

* 020 793 1040
* 040 554 2694/Ritva
* 040 512 0903/AriTornikatu 4, Raisio

Viisumi 12 kk 130 €, ryhmä 64€ 
RUNSAS VALIKOIMA KAUKOMATKOJA!

Loma-asunto Pärnusta! Papiniidus, 3h ja avokeittiö, 75 m2. 
Vuokra 90 €/vrk ,1 vko 550 €, 2 vkoa 840 €
Myös pidemmät ajat mahdolliset! Katso kuvat nettisivuiltamme 
ja kysy lisää!

Liikekeskus, Harjavalta
0400 976 478  - www.sininenunelma.fi Hannele ja Tiia

Nyt hoitolalla uusi ripsiseerumi jota 
voit käyttää ripsipidennyksien aikana!

           KASVOHOITO 
JONKA VAIKUTUKSET VASTAAVAT BOTOXHOITOA 

MUTTA LUONNOLLISILLA TURVALLISILLA 
TUOTTEILLA ILMAN PIIKKEJÄ

8585€€ /kerta tai 
320320€€  kuukauden tehohoidot,

1 kerta/vk 

Uutta!

Uusi aminohappo- ja 
vitamiiniyhdistelmä. 
Vahvistaa, tuuheuttaa  
ja tummentaa ripsiä.

8989,-,-  
(4 kk)

vvvvooooiiitttt kkäyttää rvvvooooiiiitttt   kkäyttää r

    
JOONKNKAA VAVAIKIKUTUK

UUU

Uus
vvita
VVaVaV hh
jaaj  t

yy

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

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

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
10 kpl 5 € tai 1 kpl 0,70 €10 kpl 5 € tai 1 kpl 0,70 €
Pelargonia, Margareta, Guinean Liisa Pelargonia, Margareta, Guinean Liisa 
4 kpl 10 € tai 1 kpl 3 €4 kpl 10 € tai 1 kpl 3 €
UHKEAT AMPPELITUHKEAT AMPPELIT  10 €/kpl10 €/kpl

Kesäretki Lankataloon 
Kauhajoen Päntäneelle

Talo täynnä Käsityölankoja ja tarvikkeita!Talo täynnä Käsityölankoja ja tarvikkeita!

Lankatalo Tapion Kauppa
Oikotie 4, 61980 PÄNTÄNE, 
KAUHAJOKI, 0400 362 416
www.tapionkauppa.net

Kesävirkkaukseen: Ontelo- ja matonkudetta! Kesävirkkaukseen: Ontelo- ja matonkudetta! 
Nyt hyvät valikoimat!Nyt hyvät valikoimat!

Avoinna
ark 9-17
la 9-14

Käsillätekijän paratiisi!

Bestseller-lehden ilmoitusten jättöpäivät:
Valmistettavat edellisen viikon torstai klo 16 mennessä
Painovalmiit edellisen viikon perjantai klo 16 mennessä

Jartin Jurinat

Siili löytyi huono-
vointisena – poti pa-
haa krapulaa
”Oliks sill tarjott rä-
hinäviina liia paljo”

Jani Sievinen Seis-
kassa: Ei lisää lapsia
”Kyll uimari perheese 
riittä viis penska”

Auto tuuppasi toista 
takaa ja poistui pai-
kalta
”Mikä mahto oll tar-
koitus, viel pakooki”

Ikinuori Lenita: 
Tämä on salaisuu-
teni!
”Ei oll varma syön 
rasva ja o karpann”

Yhdysvaltalaises-
sa raaputusarvassa 
on todella rasvainen 
voitto
”Onks margariin, vai 
oikeet voit jenkk voi-
toss”

HS: Nuorena heviä 
kuunnelleet ovat ai-
kuisena jopa onnelli-
sempia kuin muut
”Taitavat oll jo nuore-
naki onnellisi”

WC-pöntöt halutaan 
hisseihin Japanissa
”Kyll putkimiehill 
riittä sit hommi”

Täältä presidentti 
Halonen nostaa ensi 
viikolla perunat
”Onks ex- pressa al-
kanu maajussiks?”

Prinssi Harrysta tuli 
ritari
”Taita oll jo muksusta 
ast oll ritar”

Teki sukupuolenkor-
jauksen: Nelinker-
taisti arvonsa rahas-
sa mitattuna
”Ei tair oll enä mitä 
mahrollisuut lisät tu-
loi sill tavall” 

Tamin tavoite: takis-
ta vähintään 10 000 
euroa
”Hyvä, jos jok mak-
sa siit jotai, en kyll 
kehtais kulke se pääl 
kylill”

Pitseria suljettu työ-
voimapulan takia
”Aikoihi o elett, ett 
viell ei löyr pitsa pais-
taji”

”Vieläkö lehdessä on 
oikolukijoita?”
”Ei tair oll, ko lehti 
lukke”

Ajossa ollut traktori 
kärähti Kokemäellä
”Kump käräht, kusk, 
vai traktor”

Hik!



6

Bestseller 7/2015

Tapahtumia

Nakkila

Kesäteatteriesitys 
Ella ja Paterock
2.-17.6.2015 Aronuoman 
kesäteatteri.
Timo Parvelan suosittuun 
Ella-kirjasarjaan kuulu-
vaan Ella ja Paterock kir-
jaan pohjautuva lasten ja 
nuorten näytelmä.

Liikuntapäiväleiri 
III-jakso
15.-18.6.2015 Nakkilan 
urheilukenttä
7-11v. klo 9-14

Yhteislaulutilaisuus 
29.6.2015 klo 18  Villilän 
kartanon puutarha (sateel-
la salissa) Kartanon kesä-
kahvila avoinna väliajalla. 
Vapaa pääsy. Vierailijana 
sopraano Heini Dahl-
roos. Laulattajana Martti 
Henttonen, säestys Jussi 

Henttonen. Järj. Nakkilan 
kunnan kulttuuritoimi

Kesäteatteriesitykset Sa-
tumaa
10.-31.7.2015 Aronuoman 
kesäteatteri. Satumaa-tan-
gomusikaali Unto Mono-
sesta. Käsikirjoitus Heikki 
Salo & Heikki Paavilainen. 
Ohjaaja Paul Salonen.

Kokemäki

Kokemäen keskiviikon 
iltatori
10., 17., ja 24.6.2015 klo 
15-18 Kokemäen tori. Ter-
vetuloa iltatoriostoksille ja 
maistelemaan esim. mauk-
kaita räiskäleitä.

Juhannuksen suuri 
ravijuhla
20.6.2015 klo 15-20 Koke-
mäen ravirata. 

Satakunnan haastepyö-
räily: Harjavallan lenkki, 

loppukiri
21.6.2015 klo 15-17 
Uimahalli - Harjaval-
ta – Kokemäki. Vapusta 
Juhannukseen, 1.5. - 21.6.  
pyöräilemme taas haaste-
pyöräilyn merkeissä. 

Operaatio Pusukumpu
24.6.2015 Halkeenkiven 
Kesäteatteri. Liput: 15 € / 
10 € (sis. väliaikakahvin ja 
pullan). 

Harjavalta

Mustan paperin maailma 
– Suomalaista siluettitai-
detta
19.5.–27.9.2015 Emil Ce-
dercreutzin museo. Kesä-
kauden päänäyttely.

Valokuvan tanssi
19.5.-27.9.2015 Emil Ce-
dercreutzin museo. Vaihtu-
va näyttely.

Emilin iltatori
25.6.2015 klo 16. Emil 

Cedercreutzin museon etu-
pihalla

Ulvila

Vaahteramäen Eemeli
14.6.-15.7.2015 Leinepe-
ri, Härkätalli. Kirjoittanut 
Astrid Lindgren, ohjaus 
Aino-Maija Hyttilä. Mu-
siikkinäytelmä.

Pori

Sutil ja syrämel
2.6.-5.7.2015. Kahvila-ra-
vintola Museo. Akvarelleja. 
Taiteilija Juha Siirto.

Junneliuksen palatsin his-
toriaa
10. ja 11.6.2015 klo 14 
Kaksi opastettua kierrosta. 
Tapaaminen Junneliuk-
sen palatsin eli nykyisen 
kaupungintalon pääovella 
(Hallituskatu 12).

Terveystapahtuma Hormo-
nien vaikutus kehoomme

10.6.2015 klo 18 Porin 
Seudun Kansalaisopiston 
auditorio. Väsyttääkö? Eikö 
huvita? Onko vetämätön 
olo? Lisääntyykö painosi?

Tukkutori-tapahtuma
13.-14.6.2015 klo 10 
Kauppatori. Mahdollisuus 
tehdä huippuedullisia os-
toksia.

Pieniä hetkiä ja pehmeet 
touhuu – Vauvojen maa-
laama kirja
13.6.2015 klo 11 Porin 
taidemuseo, PEDAseinä. 
Lähteekö pienen peppu-
kiitäjän itämainen mat-
to lentoon? Miltä tuntuu 
Punahilkan viitta ja ilkeän 
suden turkki?

Seniorit: Förskottijuhan-
nus
17.6.2015 klo 11 Raken-
nuskulttuuritalo Toivo. 
Juhannuksen alla vietetään 
Toivon pihassa jo perin-
teeksi muodostunutta förs-

kottijuhannusta. 

Juhannusmarkkinat
18.6.2015 klo 9 Kävelyka-
tu, Eetunaukio ja Kaup-
patori

Eura

Motoristikahvit Paneliassa
5.5.-28.7.2015 Paneliantie 
36, Meijerin takana. Aina 
tiistaisin klo 18-20. Yhteys-
henkilö: Auli Ranne, puh. 
040 569 0577. Kahviko-
lehti kirkkorakennuksen 
hyväksi.

Elämälle herkempi ra-
kenne
4.6.-9.8. Terassitalo. Alvar 
Aallon töistä kertova näyt-
tely sekä asunto sisustettu-
na Alvar Aallon ja Artekin 
huonekaluilla. Pääsymaksu 
5 €. Järj. Euran kunta. 

Alvar Aalto Satakunnassa
4.6.-9.8. Ruukinpuiston 
Talli. Näyttely Alvar Aalto 

Satakunnassa. To 11.6. klo 
18 taiteilija Kaisa Sovero 
kertoo Kahvila Kyöpelis-
sä taiteestaan ja näyttelys-
tään. Vapaa pääsy. 

Alvar Aalto –kierros
14.6. klo 14 Ruukinpuis-
to. Alasatakunnan op-
paiden opastama kierros. 
Ilmoittautuminen kierrok-
selle Euran kunta, puh. 02 
839901. 

Valokuvaaja Harri Nur-
minen kertoo  kuvaami-
sesta ja näyttelystä
18.6. klo 18 Kahvila Kyö-
peli. Vapaa pääsy. 

Yösauna ja yöpala
27.6. klo 18-24 Jokisauna

Lyhytelokuva
27.6. klo 22 Luonnot-
taren ja Jean Sibeliuksen 
sävelteosta taustoittava do-
kumentti Ruukinpuiston 
sahalla, vapaa pääsy. Järj. 
Euran kunta.

”Vuoden Nuori Korutaiteilija”-kilpailu 
Leineperin Metallitaideviikoilla 16.6.-17.8.2015
esittelee alaa vielä opiskelevien nuorten töitä. 

Tule äänestämään omaa suosikkiasi. Kirjapalkinnot. 

Näyttelyt pidetään Leineperin 
pitkässä valkoisessa meijerirakennuksessa, 
Pitkäjärventie 7. Avoinna ti-su klo 11-17. 

Ilmainen sisäänpääsy. 

Lisätietoja amanuenssi Tarvainen, puh: 0400 134 742

Vasta vai 
vihta

Suomalaiseen sau-
nakulttuuriin kuulu-
va vihta valmistetaan 
kylpemistä kestäväs-
tä rauduskoivusta. Jos 
haluaa saunaan voima-
kasta koivuntuoksua, 
kannattaa vihdan kes-
kiosaan latoa muutama 
hieskoivun oksa. Hies-
koivun oksat sopivat 
hyvin sidosvitsoiksi ja 
parhaat vihdakset ovat 
pienten rauduskoivujen 
alaoksia.

Vihdaksien taittami-
nen ei kuulu jokamiehen 
oikeuksiin, vaan siihen 
tarvitaan maanomistajan 
lupa.

Kun vihta on valmis 
saunomiseen, upota se 
kylmällä vedellä täytet-
tyyn astiaan vihtomisen 
välillä. Vihtaa ei saa lait-
taa kuumaan veteen tai 
kuumalle kiukaalle eikä 
jättää kuumalle lauteel-
le.

Suomessa puhutaan 
saunavihdoista ja -vas-
toista. Länsi-Suomessa 
käytetään yleensä vih-
ta-sanaa, kun taas Itä-
Suomessa puhutaan vas-
tasta. Vihta on viuhkan 
muotoinen ja sidotaan 
oikeaoppisesti koivun-
vitsalla. Vasta on muo-
doltaan pyöreämpi, ja 
sen sidontaan käytetään 
yleisesti pantaa tai muu-
ta lenkkiä, esimerkiksi 
sisäkumista tehtyä ku-
milenkkiä.

Vihdanteon sitomis- 
ja tekotapoja on monia. 
Katso sivulta 9 miten 
tehdään perinteinen ja 
oikeaoppinen, koivun-
vitsalla sidottu vihta.

Palvelumme on Tiili-
kattojen pesu ja pinnoitus
Olemme panostaneet moneen asiaan jotta  palvelumme  olisi 
huippuunsa viritetty. Ota yhteyttä niin tiedät minkä vuoksi 
vanhan tiilikaton uudelleenpinnoittaminen on todella viisasta, 
ja miten homma hoidetaan silloin, kun sen hoitaa tiilikattoihin 
erikoistunut ammattilainen.
Kysyminen ei maksa mitään. Kysyminen ei maksa mitään. 
Vastauksia numerosta: Lohisto Ky, puh. 040 911 0460 Lohisto Ky, puh. 040 911 0460   
Kysy myös PolarVillaPolarVilla -lisäeristys tarjoukset

LINTIKON PUUTARHA
-Makea nakkilalainen-

TOMAATIT ja 
MANSIKAT
arkeen ja juhlaan
Meiltä myös UUTTA SIIKLIÄ 
(säävarauksella)

Alhonsyrjäntie 64

Nakkila  
Puh: 040 570 9678
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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

Esitysajat:
Ensi-ilta pe 10.7. klo 18.00
la 11.7. klo 18.00
su 12.7. klo 14.00
ti 14.7. klo 18.00
to 16.7. klo 18.00
su 19.7. klo 14.00
ti 21.7. klo 18.00
pe 24.7 klo 22.00 (yönäytös)

Lavian Nuorisoseura esittää Markku Hyvösen näytelmän

JO VAIN, HERRA MINISTERI
Huuhkajanvuoren kesäteatterissa, os. Tampereentie 304, Lavia
Liput aikuiset 15 e /  lapset 10 e, sis. pullakahvit
Ohjaus Heli Lehto-Lintunen
Tiedustelut: 0404804691 Esitysoikeuksia valvoo Suomen
Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat. www.laviannuorisoseura.com

JÄRVI-PORIN SANOMAT

MINISTERI KATEISSA

Haluatko ansaita rahaa?
MAINOSJAKELUA EURAAN
Haluamme yhteyttä urheiluseuraan, yhdistykseen, tai muu-
hun mainosjakeluista kiinnostuneeseen tahoon. Tarkoitukse-
na olisi jakaa Bestseller-lehteä ja muita ilmaisjakeluita tar-
vittaessa viikonloppuisin Euran alueella. Kiukaisten alueella 
hoidamme jakelupalvelua tarvittaessa nykyään.

Bestseller-lehti/Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259

Sosiaalisessa mediassa 
on viime aikoina käy-
ty keskustelua siitä va-
littiinko eduskuntaan 
puhemieheksi kunnon 
suomalainen nainen. 
Ikävintä näissä kes-
kusteluissa on ollut se, 
että niissä on viitattu 
puhemiehen vanhoi-
hin kirjoituksiin, jotka 
eräiden mamu myön-
teisten humanistien 
mielestä ovat maahan-
muutto kielteisiä. 

Politiikka on ko-
vaa peliä ja ellet satu 
laulamaan samoja 
puoluelauluja valtaa-
pitävien kanssa, si-
nut pahimmassa ta-
pauksessa ripustetaan 
roikkumaan löysään 
hirteen. Meillä ovat 
pitkään olleet vallas-
sa vanhat puolueet ja 
yksi näistä vanhoista 
on ollut sosiaalidemo-
kraattinen puolue, ja 
toinen on kokoomus. 

Nyt kävi niin, että so-
siaalidemokraatit koki-
vat rökäletappion, mut-
ta myös kokoomuksen 
kohtalona oli samanlai-
nen alamäki. Keskusta, 
joka viime vaalikaudel-
la oli oppositiossa voitti 
nyt vaaleissa Perussuo-
malaiset säilyivät yhden 
kansanedustajan menet-
tämisestä huolimatta 
toiseksi suurimpana, ja 
näin meillä nyt on kol-
men ison puolueen oi-
keistohallitus. Tämä jos 
mikä tuntuu jäytävän 
hävinneitä puolueita ja 
siksi nyt ollaan kaivettu 
esiin kaikki mahdolliset 
aineistot ja sanomiset, 
jotka koskettavat ulko-
maalaispolitiikkaa. Ikä-
vintä näissä kaiveluissa 
on se, että jopa valta-
kuntamme suurmediat 
eräiden vanhojen jäsen-
kirjatoimittajiensa avul-
la, ovat syyllistyneet 
näihin. Onko Suomessa 

sananvapaus vai pitääkö 
meidän kuiskia mielipi-
teitämme hiljaa, ettei-
vät väärät korvat kuule 
mistä keskustelemme. 
Uskallanko minä sanoa 
julki sen mitä todelli-
suudessa ajattelen. Ol-
laanko minut valmiit 
tuomitsemaan rasismis-
ta, kun sanon mamua 
mamuksi? 

Sen tiedän, että joku 
”vieraanvarainen” äly-
mystöön kuuluva vetää 
tästäkin kirjoituksestani 
omat johtopäätöksensä 
ja siksi olen varma, että 
tulen saamaan vasem-
mistolaisuudestani huo-
limatta petturin tai takin-
kääntäjän tittelin. Eräs 
nyt jo mananmajoille 
mennyt naapurini sanoi 
minun ollessani pieni 
nöösipoika, että muista 
Ossi hankkia mainetta ja 
ellet saa hyvää niin han-
ki vaikka huonoa. Tämä 
toteutui sitten myöhem-

min, joten yksi ja sama 
miksi minua kutsu-
taan, olen vain ylpeä 
siitä jos joku edes ve-
tää herneen nenäänsä 
lukiessaan tämän ko-
lumnini.

Ossi Qvist

Maalari roiskii

t 
smis-
mua 

u

ni.

Suomen Maaseutuvälitys Oy Lkv
www.etuovi.com/maatilat
Kokemäki, puh 040-769 0599

Kiinteistöarvioinnit
alkaen 124 € (sis alv 24%)

kiinteistöjen välityspalkkio
3,5 % (sis alv 24%) ei minimiprovisiota 
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Koivistontie 176
38600 Lavia

Puh. 050 528 4896

RAKENNUSTYÖT 
POHJASTA 
PIIPPUUN!

Betonityöt 
J. Kangas

Satakuntalaista lihaa
 Teuraseläinten osto  

 Lihan myynti   Rahtiteurastus

Tourun Tilateurastamo
Touruntie 27, 38600 Lavia, om. Rainer Myllymaa

puh. 0400 955 263, 0500 955 263
Avoinna la 9-15, muina aikoina sopim. mukaan

Euran Maakone

Maanrakennustyöt
Seppo Nurmi, p. 0400 595 277
Kari Kartano, p. 0400 724 459

SÄKYLÄN TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO 
JA MILFORMIN MYYMÄLÄ AVATTU
ti-pe 10-17, heinäkuussa myös la 10-14 ja su 12-16

Museossa uusi näyttely alkaen 17.6.

”Sodasta rauhaan”
Lisätietoja: www.milform.fi ja puh. 040 835 1471

Museo, Kiertotie 2, Säkylä, puh. 0400 955 598
www.sakylantalvijajatkosotamuseo.fi

KAIKKI PUUSEPÄNALAN TYÖTKAIKKI PUUSEPÄNALAN TYÖT
 Keittiökalusteet  Julkiskalusteet
 Raput  Kaiteet  Aidat 
 Saunan lauteet  Mittatilaustyönä

Rakennuskorjaukset, Uudisrakennukset
Säkylän Puu- ja 
Rakennustyö Oy
Vastamäentie 36, Säkylä
02 867 0980, 0400 592 35702 867 0980, 0400 592 357
www.sakylanpuujarakennustyo.fi

Autojen ja koneiden korjaukset
Auto ja Konekorjaamo H Leppänen

Aronotkontie 5, 27130, EURAJOKI
Puh. 02 868 1139, 0400 413 039

Ostan tämän lehden levikkialueelta 
kaikenlaista koti-irtaimistoa, 

myös yksittäiset tavarat.
Soittele puh. 040 546 8935,

niin luulen että päästään kauppoihin!

Yli 20 vuoden satakuntalaisel-Yli 20 vuoden satakuntalaisel-
la metsurityökokemuksellala metsurityökokemuksella
   ttaimikonhoidotaimikonhoidot
   ennakkoraivauksetennakkoraivaukset
   energiapuun korjuuenergiapuun korjuu
   hakkuutyöthakkuutyöt
   Piha- ja ongelmapuiden Piha- ja ongelmapuiden 

kaatopalvelukaatopalvelu

Juha VastamaaJuha Vastamaa
Metsätalousteknikko / metsuriMetsätalousteknikko / metsuri
050 595 7715050 595 7715
metsapalvelu.jvastamaa@gmail.commetsapalvelu.jvastamaa@gmail.com

MetsäpalveluMetsäpalvelu
J. VastamaaJ. Vastamaa

Nakkilan Aronuoman 
näyttämöllä nähdään 
vielä 17. kesäkuuta asti 
lasten ja nuorten näytel-
mä, Timo Parvelan suo-
sittuun Ella-kirjasarjaan 
kuuluvaan Ella ja Pate-

Viihdyttävä Ella ja Paterock
rock kirjaan pohjautuva 
lasten ja nuorten musiik-
kinäytelmä, joka kertoo 
Paten unelmasta tulla 
rocktähdeksi.

Se on samalla myös 
kuvaus Idols-ajasta, jos-

sa kaikki haluavat olla 
tähtiä riippumatta siitä 
millaisia uhrauksia sen 
eteen joutuu tekemään. 
Ellalla on mukavia ys-
täviä, mukava luokka ja 
mukava opettaja. Kaik-

ki olisikin oikein muka-
vaa, ellei Patea uhkai-
si luokalle jääminen ja 
opettajaa häätö.

Pate ei nimittäin osaa 
kertotaulua, sillä hä-
nen mielestään tuleva 

rokkistara ei sellaista 
tarvitse. Hänen mana-
gerinsa opettelee sen 
hänen puolestaan. Lii-
to-oravan papanat ja ii-
limato, monia erikoisia 
sanontoja kuullaan näy-
telmän aikana.

Osansa juonen kään-
teisiin tuovat opetta-
jan (Veera Papinsaari) 
ja isännöitsijän (Ville 
Veneranta) sotatilaksi 
muuttuva välien selvit-
tely.

Näytelmän ohjaa Paul 
Salonen ja musiikin on 
säveltänyt Pentti Rasi-
kangas. Nuoret näytte-
lijän alut ovat lähipaik-
kakunnista. Ohjaaja 
Salonen kertoi nuorten 
olevan juonessa hy-
vin mukana. Hän ker-
toi myös, että hänen 
vierailunsa Nakkilas-
sa on kestänyt 17 vuot-
ta, eli paljon näytöksiä 
hänen ohjauksessaan 
on ollut. Esityksen lau-
lut ovat hyvin esitet-
tyjä. Kannattaa mennä 
katsomaan, aika kuluu 
esityksen aikana hyvin 
nopsaan. 

J Virtanen

Paljon ehti Eurajoen 
vettä virtaamaan Paneli-
an kosken voiman vesi-
turbiineissa, ennen kuin 
upea rakennus otettiin 
liikekäyttöön. Vesi vir-
taa edelleen tuottaen 
sähköä, mutta voimalai-
toksen entisessä diesel-
salissa on kolme uutta 
yrittäjää. Biolin, Punai-
nen talli ja Villa Pella-
va, jotka ovat laittaneet 
kolmen yrityksen yh-
teismyymälän. Kaunis 

rakennus on Panelian 
keskustassa kirkon ja ri-
vimyllyn kupeessa.

- Aina kannattaa yrit-
tää, toteaa Tapani Suon-
perä Biolinilta, ja ker-
too, että uutta kasvua 
on kirjaimellisesti haet-
tu kylvämällä noin 150 
hehtaaria sinikukkaista 
öljypellavaa Satakunnan 
pelloille. Pellava onkin 
esillä monessa muodos-
sa myymälässä. Se ja-
lostetaan omassa puris-

tamossa eri tuotteiksi, 
joita vuosien mittaa on 
jo kertynyt useita.

Myymälästä löytyy 
tuttuja pellavarouhe-
tuotteita lemmikkien, 
hevosten ja koirien hy-
vinvointiin. Pellavaöljyä 
käytetään mm hengit-
tävien luonnonmaalien 
valmistamiseen. Sähkö-
tehtaalta myydäänkin 
omassa maakunnassa 
valmistettuja Uula-luon-
nonmaaleja, joiden val-

mistuksessa on käytetty 
Biolin pellavaöljyä. Uu-
tena elintarviketuottee-
na on myynnissä myös 
todellinen lähituote. 
Paikallisesta hunajasta, 
mustaherukasta ja pel-
lavarouheesta valmis-
tettu terveystuote meil-
le vaikkapa smootheihin 
jogurtteihin tai jääte-
löön. Tuotteen nimi on 
Panelialaisittain mehi-
läisistä ja pellavasta läh-
töisin – Hanilin.

Panelian Wanhan Sähkötehtaan Panelian Wanhan Sähkötehtaan 
yrittäjät uskovat uuteen kasvuunyrittäjät uskovat uuteen kasvuun

Villa Pellavan Sari 
Lehtimäki-Kataja on 
toiminut vaatetusalan 
agenttina 25 vuotta. Hän 
on perustanut vaate-
ja asustemyymälän, ja 
laatumerkkien Outletin 
Sähkötehtaan tiloihin.

Villa Pellavalla on 
myös kokous- ,koulu-
tus- ja juhlatilapalvelut.

Naisten suosimassa 
Villa Pellavan maalais-
miljöössä vietetään yri-
tysten virkistys ja kou-
lutuspäiviä, ja useiden 
yhdistysten ja järjestöjen 
kokouksia. Eläkkeelle 
jäämiset ja naisten illat 
ovat myös suosittuja hy-
vän ruuan, shoppailun ja 
seurustelun merkeissä.

Kolmas yritys on si-
sustus-ja herkkupuoti 
Punainen talli, joka lan-
seeraa omat nimikko-
tuotteensa kesäkuussa. 
Saatavilla mm. eri tee- 
ja kahvilaatuja sekä yk-
silöllisiä lahjatavaroita.

Wanhalla Sähköteh-
taalla järjestetään myös 
paljon tapahtumia, joista 
parhaiten saa tietää Vil-
la Pellavan facebook-
sivuilta. Yrittäjiin voi 
etukäteen tutustua myös 
osoitteessa: 
wanhasahkotehdas.fi .

Aurinkoiset yrittäjät 
toivottavat kaikki läm-
pimästi tervetulleiksi.
Liike on auki perjantai-
sin klo 15-18 ja lauantai-
sin klo 10-13.

J Virtanen

MajataloMajatalo
TyrniTyrni

Nakkila
0500 597 259

turist.fi
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Lapijoentie 4
27100 EURAJOKI

050 381 5540, 02 8681999

 teräsrakenteet
 teollisuusputkitukset

 RST / HST / alumiinityöt
 teräsmyynti

  LAAKERIT TEOLLISUUDELLE 
   JA MAATALOUDELLE
  VOIMANSIIRTOTUOTTEET

   Kiilahihnat
   Hihnapyörät
   Rullaketjut
   Ketjupyörät
 AKSELITIIVISTEET
 KIINNITYSTARVIKKEET
 VARAOSAT AMERIKKA-

  LAISIIN AUTOIHIN

KONE JA LAAKERIKONE JA LAAKERI
LAHTI KYLAHTI KY

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

HUOLLAMME, KORJAAMME JA 
VARUSTELEMME MYÖS 

MÖNKIJÄSI TYÖHÖSI TAI 
HARRASTUKSEESI SOPIVAKSI. 

Käytämme esim. High Lifter-, CV-Tech-, 
ATV Performance- ja Superwinch-varusteita 

jotka kestävät kovaakin käyttöä. 

AVOINNA ARKISIN AAMUSTA ILTAAN!
Bikestoppi, Kuusiniementie 136, Harjavalta, 040 635 3909entie 136, Harjavalta, 040 0 6366336363555555 393939393939390000909entie 136, Harjavalta, 040 0 636363336363555555 5 39393939393939000909

Puh. 040 635 3909Puh. 040 635 3909

Valmistamme puskureita ym. Valmistamme puskureita ym. 
tuotteita toiveiden mukaan. tuotteita toiveiden mukaan. 

Kysy tarjous!Kysy tarjous!

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

Kaikki kellosepäntyöt ammattitaidolla 
pieniin ja suuriin kelloihin!

Meiltä mm. Seiko ja Leijona kellot. 

Isolinnankatu 7, Pori, puh. 050 575 7468Isolinnankatu 7, Pori, puh. 050 575 7468

Kesäiset terässormukset kivillä.
Useita eri värejä.

1515  €/kpl€/kpl

 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO-
SUUNNITTELU

 KESKUKSET  ASENNUKSET 
 TARVIKEMYYNTI

myynti@sat-electric.fi

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

Skaffarinkatu 13
Kokemäki

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

www.sat-electric.fi

Kesällä, kesällä kalakin nappaa, 
silloin voi myöskin onnata pappaa!
Neidot, kun pikku-mekoissaan kulkee,
pappakin herää, muilta silmänsä sulkee!
Kesä mielessä on kai hälläkin varmaan,
silloinhan monasti löytää myös armaan!
Vaan vielä toi ilmatar viuhtoo ja tuulee,
koskahan kainon kutsumme kuulee?
"Tänne jo kesä, anna helteiden tulla, 
on rannalle pääsyä ikävä mulla!"
Myös terassi kausi ei kaukana enää, 
toki kylmä sää siihen tekevi tenää!
Sinne onkohan kellään kovasti mieli, 
silloin vaivaa voi nähdä, hm, paha kieli.
Kesäaikaan, jos immeinen riehaantuu, 
kyllä kotihin jäänyt jo suivaantuu!
Vaan suvi on lyhyt, se kestä ei kauaa, 
siitä nauti ja kuule, kun linnutkin laulaa!
Ja loma, sitä kyllä kai kovasti ootettu on, 
menen sinne ja tänne, mä oon vallaton!

Kesäkukkoilua!
Myös marjoja laitan tai pakastan vaan, 
en silti lähe metsään mä konttaamaan!
Niinpä ihminen aivan kuin uudesti herää, 
hän kaiken voiman, kun kesällä kerää,
ja ennen kuin jälleen me huomataan, 
saamme joukolla ryhtyä "talvehtimaan!" 
Siispä mahtavaa, mukavaa, leppoisaa,
kesän aikaa teille, myös antoisaa,
tämä media-talo, siis Bestseller, 
kesän lämpöä teille näin toivottaa!

Tuula LaineLaine

1. Ensin tehdään sidonta-
varpu, jonka kuori raa-
pataan molemmin puolin 
vetämällä vitsasta polven 
päällä puukon terän alla.

2. Vitsasta aletaan kiertää 
latvapäästä, tyvipää on 
tiukasti jalan alla. Kier-
teitystä ei löysätä välillä 
pois käsien välistä. Kier-
teitys jatkuu vitsaksen 
tyvipäätä kohti, mutta 
loppuun jätetään 7-8cm 
kiertämätöntä osuutta. 
Kiertämisen jälkeen vit-
sas kuoritaan kokonaan 
ja sen tyvipää teroitetaan.

3. Kun side on valmis, ryh-
dytään latomaan vihtaa. 
Oksia lisätään vihtaan 
vain päältäpäin, viuhka-
maiseen muotoon ja leh-
tien nurja puoli ylöspäin. 
Kun noin puolet vihdasta 
on ladottu, lados käänne-
tään ja toinen puoli lado-
taan, kuten ensimmäinen. 
Oksia asetellessa tarkkail-
laan, ettei ladontaan jää 
ylipitkiä, piiskaavia lat-
vuksia. Kädensijan koh-
dasta revitään lehdet ja 
oksat pois. Lados on viuh-
kamainen ja hieman litteä.

4. Kun vihdalla on tarpeek-
si kokoa, ryhdytään sito-
maan vihtaa. Siteen te-
roitettu pää pujotetaan 
kädensijaosuuden lävitse, 
lehväksien läheltä. Siteen 
latvusta jätetään näkyviin 
n. 15-20cm, joka taivute-
taan varpujen suuntaisesti 
kämmenen alle. Vielä en-
nen sitomista laitetaan si-
teeseen kierteitä.

5. Kun kierteitä on sitees-
sä tarpeeksi, kiepautetaan 
side kaksi kertaa kädensi-
jan ympäri ja pujotetaan 
solmuun molempien kier-
roksien alta ja kiristetään 
voimakkaasti.

6. Kun ensimmäinen sidos 
on valmis, huolehditaan, 
että siteessä on kierteitä 
ja pujotetaan jälleen si-
teen pää kädensijan lävit-
se, nyt n. 10-12cm päähän 
ensimmäisestä sidoksesta. 
Pyöräytetään side kerran 
kädensijan ympäri. Pujo-
tetaan uusi sidos solmuun, 
kiristetään voimakkaasti. 
Pujotetaan siteen pää toi-
sen kerran solmuun ja ki-
ristetään voimakkaasti.

7. Kun molemmat sidokset 
ovat valmiina ja kiristet-
tyinä, loppupää taitetaan 
kämmenen alle siksi ai-
kaa kun tasataan puukol-
la oksien päät (jottei side 
mene vahingossa poikki).

8. Kun oksien päät on tasat-
tu, laitetaan jäljellä ole-
vaan siteeseen kierteitä, 
työnnetään sen teroitettu 
pää samaan kohtaan mis-
tä se tulee ulos, pujotetaan 
oksien sekaan sidoksen 
alle ja jätetään lenkille n. 
6-8cm oksien päiden ul-
kopuolelle. Pyöräytetään 
lenkki kahdeksikon muo-
toon.

9. Tärkeää on vielä vii-
meistellä kädensija pois-
tamalla puukolla jokai-
nen oksapiikki, joka 
tuntuu käteen. Sitten vih-
tominen on miellyttävää.

Lisää tietoa vihdasta ja 
vastasta sivulla 6.

Vihdan 
teko ohje

Lue veloituksetta netissä: best1.fi
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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!

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 unohtu-
mattomia makuelämyksiä ja löydät uusia vinkkejä omaan ruokapöytääsi. 
Messukävijälle on tarjolla monipuolista ohjelmaa, aitoja makuja ja ruoka-
vinkkiä. Reilut 150 näytteilleasettajaa esittelee, maistattaa ja myy tuottei-
taan 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

Maukasta 
ja mageeta 
kesää Teille 

kaikille! 
Toivottaa 
Bestsellerin 

väki

Hyvä ruoka, hyvä kesäfi ilis!

Lue veloituksetta netissä: best1.fi
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Avoinna ma-pe klo 6-16
Lounas noutopöydästä klo 11-13
Iltaisin ja viikonloppuisin 
järjestämme tiloissa juhlat, 
muistotilaisuudet, 
kokoukset yms.
Tilauksesta kokkaamme ja 
leivomme, myös kotiin vietäväksi.
Lounaskahvila Myllynsilta
Mäkiläntie 1, 27430 Panelia
puh. 02 864 7571

Lounaskahvila 
UNSCA CAFE
Harjulantie 6, Kullaa
Puh. 044 769 6453

Poikkea maistuvalle lounaalle 
tai munkkikahville�

Kotileipomo Hannele LaukkanenKotileipomo Hannele Laukkanen
Sunikantie 57, Voitoinen, KöyliöSunikantie 57, Voitoinen, Köyliö *  * hannelelaukkanen.comhannelelaukkanen.com
Oman pellon puhtaista, lisäaineettomista jauhoista!Oman pellon puhtaista, lisäaineettomista jauhoista!
Tilauksesta Tilauksesta  *   *  ruokaleivät ruokaleivät  *  * karjalanpiirakat karjalanpiirakat  *  * kahvileivätkahvileivät
Myös laktoosittomat, gluteenittomat ja hiivattomat vaihtoehdot.Myös laktoosittomat, gluteenittomat ja hiivattomat vaihtoehdot.
Soita ja tilaa 0400 937 553Soita ja tilaa 0400 937 553

Tupalan Hovi
Kahvilapalvelut! Satakunnan sydämessä, 
Säkylän vanhassa koulumiljöössä!
Avoinna arkisin 8-18 8-18
Jussilantie 1, 27800 Säkylä
www.tupalanhovi.fi 

Larsun Pidot Oy 
larsun.pidot@gmail.com

Lounas 
ma-pe 11-13.30

su 12-15

Lounas arkisin klo 11-15
Lauantaibrunssi klo 11-14

Avoinna
ma-pe 10-17, la 10-15

Café Ratsula
Antinkatu 17, Pori, 3. kerros

02 633 3339

www.caferatsula.fi 

- 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

RAVINTOLA
MUSTAVARIS

Katso menu osoitteessa www.ravintolamustavaris.com
ravintola mustavaris, kauppatie 1, 29250 nakkila

puh. 02 537 3822

Maukas ja monipuolinen 
lounaamme on tarjolla 
joka arkipäivä 
klo 10.30-14.30 
Tervetuloa nauttimaan 
lounasbuffén antimista!

Ravintola 19. reikä. 
Lounas noutopöydästä joka päivä klo 11 alkaen

Paulan Pidot
Karhuluodontie 85, 28840 Pori
puhelin 02 630 8324, 0500 898 772

www.paulanpidot.com

Tervetuloa!

R a v i n t o l aJossun grilli
Rantatie 267       Säkylä

Joko tutustui uuteen 
kesäiseen

ruokalistaamme?

Annosten lisäksi 
leivomme itse niin pizzat, 
paninit kuin hampuri-
laiset.

Meiltä myös 
maukkaat 
gluteenit tomat 
vaihtoehdot!

Tykkää ja tilaa Jossulta!
040 673 7691

Yhteistyössä:

avoinna:
su-ti 11-21, 
ke-to 11-22, 
pe-la 11-23

Ravintola HakuninmäkiRavintola Hakuninmäki

Ravintola Hakuninmäki
Pyydyskatu 1, Harjavalta, puh 0400 731 571

www.ravintolahakuninmaki.fi

Lounas arkisin
ma-pe klo 11-14. Hinta 9,50 €/hlö

Lauantaisin
Tilauksesta!

Sunnuntaisin Buffet
klo 12-15. Hinta 17 €/hlö

Ravintola suljettu 6.-13.7.

Pitopalvelua 
asiakkaan omissa tiloissa!

Tervetuloa lounaalle 
arkisin 10.30-14

040 931 1200
Huovinkatu 2, Harjavalta

93311 1200

 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 
Avoinna koko kesän 9.8.2015 asti 

13.-14.6. .. Avoimet Portit ja kädentöitä
19.6.......... Perinteinen Juhannusjuhla
5.7............ Suuri Käsityöläispäivä
15.7.......... Lasten Päivä
22.7.......... Bykiston-kesäteatteri Petolahdesta
25.7.......... Viisujuhla ja Pelimannipäivä
2.8............ Vihreä Sunnuntai ja Voi Hyvin Päivä
5.9............ Vanhanajan toripäivä ja ohjelmaa
5.9............ Hapansilakka ensi-ilta, 15-vuotisjuhla

Kesän ohjelmaa:

JOKIJOKI--PUBPUB
VIIHTYISÄ RAVINTOLA JOEN VIIHTYISÄ RAVINTOLA JOEN 
RANNALLA KESKELLÄ LAPPIA.RANNALLA KESKELLÄ LAPPIA.

SUOSITTU KARAOKE 
joka perjantai ja lauantai klo 22 alkaen

Tervetuloa
MA-TO 18-23, PE 18-02, LA 15-02, SU 10-23

Joki-Pub Ky
Kivisillantie 2, 27230 Lappi

0500 517 211 * www.jokipub.net
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Martsan 
ja 

Jartsan

Rapsakka
raparperi- 
piirakka

AINEKSET

150 g voita tai 
margariinia

1.5 dl sokeria
1 kpl muna
0.5 dl vettä
3 dl vehnäjauhoja
2 tl vaniljasokeria tai 

kardemummaa
1 tl leivinjauhetta

TÄYTE:

5 dl raparperipaloja
0.5 dl sokeria
2 kpl munaa
200 g vaniljanmakuis-

ta tuorejuustoa tai 
ranskankermaa

(1 tl vaniljasokeria)

VALMISTUSOHJE

Raparperipiirakka on al-
kukesän ykkösherkku. 
Herkullisessa raparperipii-
rakassa on rapea pohja ja 
mehevä raparperitäyte, jota 
tuorejuusto pehmentää mu-
kavasti.

1. Kuumenna uuni 200 as-
teeseen. 

2. Vaahdota huoneenläm-
pöinen rasva ja sokeri. 

3. Lisää muna ja vesi sekä 
jauhot, joihin on sekoitet-
tu vaniljasokeri tai karde-
mumma ja leivinjauhe.

4. Leivitä taikina 26-sentti-
sen piirakkavuoan poh-
jalle ja reunoille. 

5. Kaada raparperipalat 
vuokaan. 

6. Mausta sokerilla. 

7. Sekoita munat ja vanilja-
sokeri tuorejuustoon tai 
ranskankermaan. Kaada 
seos vuokaan

8. Kypsennä piirakka 
200-asteisen uunin ala-
osassa noin 30 minuuttia.

TIESITKÖ TÄMÄN 
RAPARPERISTA?

Raparperi on hyvä kaliumin 
lähde ja se sisältää myös C-
vitamiinia ja kalsiumia. 
Raparperin sisältämä ok-
saalihappo tosin sitoo kal-
siumia ja siksi on muis-
tettava syödä myös jotain 
maitotuotetta kalsiumin 
saannin turvaamiseksi. Ra-
parperipiirakan tai raparpe-
rikiisselin kanssa sopiikin 
mainiosti maito, jäätelö tai 
vaniljakastike.

Kaikille raparperi ei sovi. 
Oksaalihappo voi pahentaa 
kihtipotilaan tai niveltuleh-
dusta potevan vaivoja. 

Raparperin lehtiä ei pidä 
syödä, koska ne ovat myr-
kyllisiä. Lehtiä voi käyttää 
esimerkiksi ulkona pöydän 
kattamisessa tablettien ta-
voin, mutta niille ei kannata 
asetella suoraan ruoka-
aineita eikä niitä kannata 
käyttää lautasina.

Reseptit
Tuotokset nautitaan 
omalla vastuulla!

SUOJALAN JUHANNUS 19.-20.6. Länsi-rannikon huikeimmat 
Juhannusbileet juhlitaan Mannerveden äärellä idyllisen Pyhäranta 
camping & Kievarin alueella.

SUOJALAN SOUDUT 11.7. alkaen klo 12. Koko perheen tapahtu-
ma idyllisen kauniin Mannerveden äärellä.

SUOJALAN MOTOR SHOW 11.7. klo 12-18. Tule kokemaan koko 
perheen ilmainen auto ja moottoripyörä näyttely.

SUOJALAN RANTABILEET 8.8. alkaen klo 12. Pyhärannan Kie-
vari / Camping alueella. Esiintymässä Matti Nykänen, TCT, Kehä ja 
Lemmenkätyrit. Miss Rantatyttö. 

KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 29.8. Possujuhlat. Kokko.

Lisätietoa: www.pyharanta.com
Pyhäranta Camping, 0500 122 142, 02 823 1786

TervetuloaTervetuloa
TUULETTUMAANTUULETTUMAAN
Järilänvuoren karting-radalle

Polttariporukat, yritykset ja yksityiset.
Lapsillakin on mahdollisuus kokeilla.

Mikroautojen vuokrausta!

Vuokrahinnat ja 
tiedustelut:
www.kokefkk.com
tai 045 133 1664

Rata avoinna ma-la 9-21, su 12-21
Järilänvuorentie 239, 32800 Kokemäki

Harrasteryhmä alkanut!

Kokemäen raviradalla

JUHANNUSRAVIT
la 20.6. klo 15
Juhannuksen suuri
ravijuhla,
Kivikylän Maili,
SM-karsintoja.
Hostell- ja Camping-
majoitusta. Jatkot
Weranta-terassilla,
Ravikaraoken
SM-kisat.
Etä-P, non-stop 
kuljetukset ennen
ja jälkeen ravien.

www.sataravi.fi
Sataravi Oy
 KOKEMÄEN KESÄRAVIT

Liput 10 €,
alle 16 v ilmaiseksi. 

Tasokasta
HUVILAMAJOITUSTA
Harjavallassa
Kokemäenjoen rannalla.

0400 723 233
eokangas@nic.fi 

www.villakangas.netwww.villakangas.net

Simon
Siivous ky

Siivous ja kiinteistöpalvelut 

Soili Grönroos
Sahatie 8, 27430 Panelia

050 5572881
soilig@dnainternet.net

best1.fi 
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KESÄN PARHAAT OSTOKSET 
Kodintekniikka Mattilasta Harjavallasta

KIRAMI HIEKKASUODATIN
Samalla vedellä jopa 1–4 kk käyttöikä!
Säästä aikaa, vaivaa, vettä ja puita!
Sis. kaikki tarvittavat asennukseen. 350,-350,-

Solifer 50R 
4-tahtinen 
Skootteri 
(Normaali tarjous 1595,-)

Vuoden 2015 Vuoden 2015 

uutusmopot ja 
uutusmopot ja 

skoottterit!skoottterit!

Nyt meiltäNyt meiltä
Kotiin toimitettuna!Kotiin toimitettuna!

1395,-1395,-5 kpl erä 5 kpl erä 
Uudet Manki-mopot saapuneet! 
Värit: Musta ja punainen! 

Mad-Croc Mad-Croc 
FatBikeFatBike

Madison  Madison  
OnniOnni
179,-179,-

399,-399,-
Madison Onni Bravo 24” . . . . . . . . . . . . . . . 179,-179,-
(OVH 299,-) Pirteät värit: vihreä ja keltainen, 12vuoden runkotakuu, Suomessa suuniteltu  

Mad-Croc FatBike, 1-vaihteinen . . . . . . . . . 399,-399,-
(Norm. tarjous 479,-) Kotiin toimitettuna/matkahuolto/koko Suomi

Mad-Croc FatBike, 7-vaihteinen . . . . . . . . . 499,-499,-
(Norm. tarjous 589,-) Kotiin toimitettuna/matkahuolto/koko Suomi

Alk.

Stigan Uutuus  Stigan Uutuus  
Multiclip 47 BlueMulticlip 47 Blue

215,-215,-
Nyt meiltä!Nyt meiltä!

Stiga Multiclip 47 Blue . . . . .215,-215,-
Uusi kompakti leikkuri pienille pihoille, erittäin er-
gonominen, vahva ja kestävä. Helppo varastoida 
ja kuljettaa. Stigan Rs100 OHV-moottori ja teräs-
runko, leikkuuleveys 45cm, 2 v. takuu

• lasten pyörät 12, 16, 20"
• nuorison pyöriä 24, 26" 

 Kysy tarjous myös vanhan kylpytynnyrin 
Hiekkasuodattimen asennuksesta.

Kiramin kylpy-
tynnyrit nyt 
juhannukseksi.

KOVIA PIHA-
MARKKINA-
TARJOUKSIA!

(ovh. 2890,-)

Nyt Keeway ja Solifer
skootterit todelliseen

tarjous-
hintaan!

2 kpl postohintaan 

1990,-

Silfer 
senior 
mopo-
skootterit

Myymme loput moottorisahat omaan 
sisäänostohintaa pois!

TERÄKETJUT 
(12,13,14”)
1 kpl 15,- 
3 kpl 30,-

Teräketjuöljy 10 L 15,-

ALCO-TESTARI

Mahtava valikoima polkupyöriä! Vähän kaikille jotakin!
• naisten pyöriä 26, 28"  
• miesten pyöriä 28, 29" 

• maastopyöriä 
• sähköpyörät 

• uusia Fat-bike pyöriä 
   4" renkailla 

• retropyöriä 
• ym. 

15-VUOTISSYNTTÄRIEN TARJOUSHINNOIN! 

• Akkutrimmerit • Polttomoottoritrimmerit 
• Bensasleikkurit • Oksasilppurit • Raivaussahat

Ajoleikkureista 
teemme todella 
hyviä piha-
markkina-
tarjouksia, josta 
et voi kieltäytyä!

 (ovh. 69,-)Rajoitettu erä 15,- 

Paljon malleja!

esim. Stiga 47 Blue uutuus 
Bioleikkaava, vahva ja kestävä, 
pienille pihoille

215,-

linhoitomaksun 4,00 euroa. kampanja koskee 
oton todellinen vuosikorko tyypilliselle 2000 
OHESTA: www.tuohi.fiKodintekniikka Mattila

Eniten myydyt lykättävät leikkurit! 

Polaris traktorimönkijät alk. 7990,-. 
Teemme loppuviikon ajan hurjia tarjouksia! Tule ja kysy!

TULOSSA KOVIA TRIMMERI- JA TULOSSA KOVIA TRIMMERI- JA 
RAIVAUSSAHATARJOUKSIA!RAIVAUSSAHATARJOUKSIA!

Käy myymälässä 
kysymässä!

Polaris traktorimönkijät alk. 7990,-
Teemme kesän ajan kovia mönkijätarjouksia! Tule ja kysy!

• Akkutrimmerit • Polttomoottoritrimmerit
• Bensasleikkurit • Oksasilppurit • Raivaussahat

Paljon malleja!

esieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee m. Stiga 47 Blue uutuus 
BBBBBBBBiolBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB eikkaava, vahva ja kestävä,
piepppipiieienppippieipppppiiepppippppppipiepppiiippii ille pihoille

2222222222222222222222221111111111111111111111111111111111111111555555555555555555555555555555555555555555555555555555,55555555555555555555555555555555555555555555555555555,,5555555555555511111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ------------------------------------------------555555555555555555555522222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222111111111111111111111111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555,,,,,,,--------------------------------------------------------------------

EniEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ten myydyt lykättävät leikkurit!
Olisiko aika hankkia jämäkkä 
ja luotettava puutarhatraktori?

Tule käymään, kerromme lisää!

Kannattaa tulla kauempaakin!Kannattaa tulla kauempaakin!
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Harjavallan PickNickissä 
viihtyy koko perhe

Harjavallan PickNick 
järjestetään jo kolmat-
ta kertaa lauantaina 
27.6.2015. Tapahtuma 
avataan klo 12 ja har-
rasteautoja pääsee ihai-
lemaan aina ilta viiteen 
asti. 

Viimevuonna paikalle 
saapui kävijöitä kaukaa-
kin. Alueelle saapui yli 
2000 henkeä ja harraste-
autoja oli nähtävillä yli 
300 yksilöä. Tapahtu-
massa nähdään tänäkin 
vuonna tuttuun tapaan 
amerikkalaisia autoja ja 
moottoripyöriä eri ai-
kakausilta, elävää mu-
siikkia, buffet ja paljon 
oheistoimintaa!

Tänä vuonna pää-
see ihailemaan Porilai-
sen Simo Riikosen töitä 
sekä taulujen että auto-
jen muodossa. Riikonen 
on pitkänlinjan taide-
maalari, joka on ympäri 
Eurooppaa useilla pal-
kinnoilla palkittu.

Uutta ohjelmaa tar-
joaa Satakunnan pelas-
tuslaitos ja Harjavallan 
VPK, jotka järjestävät 
paljon oheistoimintaa 
sekä aikuisille että lap-
sille. Tänä vuonna pää-
see myös seuraamaan 
Harjavallan vesihiihtäji-
en toimintaa ja maksua 
vastaan jopa kokeile-
maan vauhdikasta vesi-

hiihtoa.
Kapon Tivoli viihdyt-

tää perheen pienimpiä 
5€:n kokopäivä -rannek-
keen hintaan ja elävästä 
musiikista vastaa tänä 
vuonna harjavaltalainen 
rockpunkbändi Casket-
Group.

Tapahtuman juontaa 
Porilainen radiopersoo-
na Julle Kallio ja sisään-
pääsy on ilmainen!

Tiedotusta voit seurata 
Harjavallan Picknickin 
nettisivuilla www.harja-
vallanpicknick.fi  tai käy 
tykkäämässä Faceboo-
kissa.

Jarno Peltonen

Suomalaisen työn juh-
laa vietettiin touko-
kuussa ja oven takana 
häämöttää toinen suuri 
suomalaisuuden juhla, 
juhannus. Pääkaupunki-
seutu autioituu, ja jengi 
ryntää tuhansien järvien 
rannoille. Mökkijuhan-
nus on juhlista paras, lu-
kuun ottamatta festari-
kansaa, jotka vannovat 
salakuljetetun viinan ja 
romahtaneitten telttojen 
nimeen.  Suomisen per-
heessä juhannustoimien 
suunnittelu on aloitet-
tu jo toukokuussa. Ju-
hannusaattoaamuna Isi 
Suominen aloittaa au-
ton pakkaamisen. Tosin 
sitä ennen Äiti Suomi-
nen on jo hikoillut tup-
lakärryt täyteen ruokaa 
ruuhkaisessa ostospa-
ratiisissa kiukkuisten ja 
kireitten kanssaihmis-
ten keskellä.  Juhannus-
juhlat nimittäin alkavat 
vasta sitten, kun grilli 
on päällä ja kylmä olut 
kourassa. Siihen asti 
vedetään suoli suorana 
perinteisellä suomalai-
sella sisulla.

Perhe Suomisen ti-
la-auto on siis pakattu 
kattoon asti ja lopuk-
si sinne vielä tunge-
taan väsyneet ja hikiset 
Suomiset. Matka voi al-
kaa. 10 kilometrin pääs-
tä jälkikasvu on syönyt 
matkaeväät ja heillä on 
pissihätä. Lisäksi lap-
set tiedustelevat tiuhaa 
tahtia ”joko ollaan pe-
rillä”. Tässä vaihees-
sa Isi Suomisen ohimo 
alkaa nykiä ja kiristyä, 

Juhannus
kuski vaihtuu. On sitä 
ennenkin taskulämmin-
tä kaljaa kitattu pentu-
na, ainakin festareilla 
tuumaa Isä Suominen 
ja sammuttaa janonsa 
sekä nollaa hermonsa. 
Kylmähermoinen Äiti 
Suominen ottaa ohjak-
set käsiinsä, ja Isi vaih-
taa vapaalle.

Päästään mökin pi-
halle ja Isi Suomisen 
vapaa on ohi.  Edessä 
häämöttää lähes 5 met-
rinen ruohoviidakko. Isi 
Suominen iskee leikku-
riin kiinni ja ei kun hiki 
päässä työntämään. Äiti 
Suominen kuin kameli-
na kantaa kassia sisään 
tunkkaiseen mökkiin 
ja siinä sivussa ruokkii 
kiljuvat nälkäiset lap-
set. Perushommat on 
raadettu kasaan.  Nyt on 
hyvä juhannusvierai-
denkin saapua passatta-
vaksi. Isi Suominen tä-
räyttää grillin käyntiin 
ja Äiti Suominen aloit-
taa muut illallisvalmis-
telut keittiössä. Perhe 
Järvinen nauttii aurin-
gosta kylmä drinkkila-
si kädessä, sillä hehän 
ovat vieraita. Isi Suo-
minen juoksee saunan 
ja grillin väliä ja hoitaa 
sosiaalisen seurustelun 
Järvisten kanssa siinä 
sivussa. Äiti Suominen 
huolehtii, että vierai-
den lasit pysyvät täynnä 
ja kylminä, kiinalainen 
kokkiveitsi viuhuen sa-
malla salaattia pilkko-
en. Vihdoin kaikki on 
valmista ja Perhe Suo-
minenkin voi hengäh-

tää. On suomalaisen 
saunan ja järveen pu-
lahduksen aika. Juhan-
nuksen aikaanhan tyy-
pillisesti nähdään eniten 
suomalaista valkoista 
lihaa liikkeellä toisin 
sanoen viuhahtajia ran-
takaislikoissa.

Saunan jälkeen nau-
tiskellaan rasvaisista 
grilliherkuista ja palan 
painikkeeksi Äiti Suo-
misen kiinankaalisa-
laattia ja jälkkärinä nä-
rästyslääkkeet.  Sitten 
voidaankin siirtyä sii-
hen itse asiaan: juhan-
nusryypiskelyyn, joka 
jatkuu kunnes aurinko 
nousee. Ennen auringon 
nousua puhe hidastuu ja 
jutut sen kun paranee. 
Maailma on taas paran-
nettu ja juhannus juhlit-
tu. Ankeampaa aamua 
odotellessa.

Aamupäivällä Järvi-
set lääkitään, ruokitaan 
ja tuupataan kotimat-
kalle. Siivotaan illan 
sotkut ja pakataan taa-
sen auto. Sullotaan per-
he kyytiin ja kotia koh-
ti. Väsyneet Suomiset 
saapuvat kotikonnuille. 
Äiti Suominen tuijottaa 
nälkäisesti vuoroin kut-
suvaa pehmeää sohvaa 
ja epämääräistä sitä ja 
tätä laukkukasaa. Kyl-
mälaukut kiljuvat keit-
tiön lattialla ja pyykki-
pussissa lasten litimärät 
vaatteet kutsuvat pyyk-
käriä. Kuuluu syvä huo-
kaus ja purkuoperaatio 
alkaa. Rouva Fox tässä 
pohtiikin että kenenkö-
hän mökille kutsuisin 
itseni tänä juhannukse-
na? Kenties Suomisille.

Rouva Fox
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TAPANI RAVANTTI
Karhusuontie 15, Säkylä

0400 825 1110400 825 111
KULJETUKSET, PESUT,
KUORMA-AUTOT YM.

Hemmottele itseäsi,Hemmottele itseäsi,
varaa siivousapua!varaa siivousapua!

Kotityöpalvelu 
Pirjo Asikainen

Kivimaantie, Nakkila, puh. 0500 125 897

Kullaan 
Rakennus Oy

0500 796056

ma-pe 9.30-16.30
puh. 02 674 1314

Kone- ja laakapesut, 
kemiallisen/valkopyykin välitys, 

peittopesut

matonkuteita myös 
virkkaukseen

Juhannusviikolla palvelemme:
MA-TI 9.30-16, 

KE 17.6. KLO 15 ASTI, 
TO-PE SULJETTU

skkantojyrsin@gmail.com
www.apkiinteistopalvelut.fi

Kannot poisKannot pois
edullisesti ja siististiedullisesti ja siististi

SATAKUNNAN KANTOJYRSIN
Ari Pihlava 0440 844 154
Martti Pihlava 0500 595 650 

Tukholmasta yli 150 km 
etelään sijaitseva  Norr-
köping sai kaupunkioi-
keudet 1384, mutta alu-
eella on ollut asutusta 
huomattavasti pitem-
pään. Jokilaakso on il-
mastollisesti suotuisaa; 
kaupungin liepeillä 
Ljundbyssä viljeltiin tu-
pakkaa vuoteen 1947.

Kaupungin suuruuden 
aika alkoi 1600-luvulla, 
kun hollantilainen lii-
kemies Louis De Geer 
asettui sinne. Hän perus-
ti useita teollisuuslaitok-
sia, mm. paperitehtaan, 

asetehtaan, vaatetehtaan 
ja telakan. Tähän aikaan 
kaupunki oli väkilu-
vultaan Ruotsin toisek-
si suurin. 1800-luvulla 
tekstiiliteollisuus kasvoi 
voimakkaasti, ja puo-
let Ruotsin tekstiilin-
valmistuksesta oli Norr-
köpingissä. Norrköping 
oli 1800-luvulla Ruotsin 
kolmanneksi suurin kau-
punki

Norrköping on kau-
punki Keski-Ruotsissa 
Itä-Götanmaan läänis-
sä. Norrköping oli ai-
emmin itsenäinen kau-

Vanha kaupunki – 
Old City  630 v.

punki, mutta nykyään 
se on osa Norrköpin-
gin kuntaa ja toimii sen 
keskustaajamana. Kau-
punkitaajamassa oli 
vuoden 2010 lopussa 87 
247 asukasta ja samaan 
aikaan koko kunnassa 
puolestaan 130 050 asu-
kasta. 

Norrköping sijaitsee 
"Ruotsin ainoan vuo-
non", Bråvikenin pe-
rukoilla. Motalanvir-
ran kosket ovat olleet 
energianlähde myllyille 
ja teollisuudelle; kor-
keusero Glan-järvestä 

Bråvikenin vuonoon on 
peräti 22 metriä. Vielä-
kin vanhalta teollisuus-
alueelta löytyy putouk-
sia ja paikkoja, joissa 
on ollut voimalaitoksia, 
myös kalaportaat ohit-
tamassa putouksia on 
tehty siististi rantapuis-
toon.

Norrköping on van-
hastaan teollisuus-, 
kauppa- ja satamakau-
punki. Tekstiiliteolli-
suus oli 1960-luvulle 
asti kaupungin elinkei-
noelämän perusta, mutta 
rakennemuutos teki ti-
laa muulle teollisuudel-
le, kuten Whirlpoolille 
joka tekee mikroaalto-
uuneja sekä paperiteol-
lisuudelle. Ericssonilla 
oli kaupungissa tehdas, 
mutta se on jo lopetet-
tu. Teollisuustaustan ta-
kia kaupungissa on mer-
kittävästi suomalaisia 
maahanmuuttajia, jois-
ta useimmat ovat tul-
leet 1950- ja 1960-luvun 
vaihteessa.

Porista lähtöisin oleva 
serkkuni on asunut per-
heineen kaupungissa 39 

vuotta, sain nauttia hei-
dän vieraanvaraisuudes-
taan kevät viikonloppu-
na. Olen käynyt heillä 
muutamia kertoja ennes-
täänkin, joskus poikieni 
kanssa, jolloin vierailtiin 
Kolmårdenin eläintar-
hassa, se on Pohjoismai-
den suurin ja hauskin 
eläinpuisto! Kolmårde-
nin eläintarhassa näet 
tiikereiden linnat, naura-
vien delfi inien show’n, 
eläinten kuninkaat - yl-
väät leijonat, mahtavat 
karhut ja apina-veijarit 
sekä savanneiden pitkä-
kaulaiset kirahvit. Kol-
mårdenin eläinpuistossa 
matka eläinsafarille on 
täynnä jännitystä. Safa-
rilla kuljetaan gondoli-
vaunulla eläinten ylä-
puolella. Nautit upeista 
näköaloista, näet eläin-
ten liikkeet ja kuulet nii-
den äänet. Aivan kuin 
kulkisit keskellä viidak-
koa!

Eläintarha on loistava 
vaihtoehto koko perheen 
kesälomamatkalle. 

J Virtanen

Vanha kaupunki -sarja, OSA 1

Monet lukijat ovat usein kysy-
neet että kuka mahtaa olla oi-
keasti tämä Rouva Fox? Kuka 
sitten on tämä nainen. Kysees-
sä on porilaistyttö Minna Pak-
kanen, joka nykyään asuu ja 
vaikuttaa Valkeakoskella. Kir-
joittaminen on harrastus ja in-
tohimo. Päätoimisesti hän on 
liikunnanohjaaja ja tanssin-
opettaja sekä henkilöstöpuo-
len valmentaja aiheenaan vuo-
rovaikutus ja kommunikaatio. 
Torstaina 4.6. hänet valittiin 
vuoden valkeakoskelaiseksi. 
Miten pieni porilaistyttö saa 
tällaisen kunnian?

”Uskon että valintani ta-
kana ovat ihanat jumpparini 
niin bailatinoharrastajat kuin 
zumbaajatkin. Nimenomaan 
liikunnanohjaajan roolissa tä-
män tittelin sain. Olo on mel-
koisen nöyrä ja yllättynyt. Toi-
saalta tässä kohtaa miettii sitä 
että onko oikeasti riittävän 
hyvä ja mitä tässä vielä voisi 
tehdä oman kotikaupunkinsa 
eteen.” Näillä mietteillä Min-

na Pakkanen kuittaa juuri saa-
mansa palkinnon.
Millainen ihminen olet Min-
na mielestäsi? 

”Hui kauhistus nyt tuli paha 
kysymys. Olen tavallinen per-
heenäiti, kotiorja ja työntekijä. 
Kaiketi olen melko positiivi-
nen ja uskon että aina on mah-
dollisuuksia. Harmaan kiven 
läpi mennään vaikka väkisin. 
Kait ihan hippasen hullukin 
olen, olenhan syntynyt Porissa 
’sillai kai’. ”
Mistä tämä liikunnan palo 
on lähtöisin? 

Kiitos ihanalle vaarille siitä, 
että vei kaikki meidät lasten-
lapset liikunnan pariin jo piene-
nä. Haluaisinkin sanoa kaikille 
vanhemmille ja isovanhemmil-
le, että liikkuminenkin on opit-
tu juttu ja se kantaa läpi koko 
elämän kun sen on omaksunut 
maailmaansa. 

”Muistakaa liikkua niin ei 
tarvitse kuluttaa terveyskes-
kuksen käytäviä” Hyvää lii-
kunnallista kesää kaikille lu-
kijoille.

Pirkko Maantila

Rouva Foxille kirjoittaminen on intohimo

• Valinta Vuoden Koskilainen 2015 yleisöäänestyksen tuloksena
• Syntynyt Satakunnassa Porissa 13.9.1969
• Työ: Liikunnan ohjaa, tanssinopettaja, valmentaja/yrittäjä yrityksessä 

Tahtia Tyylillä Oy
• Perhe aviopuoliso Jussi Pakkanen ja 8-vuotias Simo poika. Maailmalla 

kolme tyttöä oman elämän haasteissa
• Tausta: Entinen kilpatanssitausta ja yleisurheilu pitkän matkan juoksu 

harrastuksena. Porin Kauppaoppilaitoksesta ponnistettiin maailmalle
• Viesti kaikille. Muistakaa liikkua ja pitäkää kotikaupunkinne hyvinvoin-

nista huolta pienillä päivittäisillä teoilla
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Pyydä
tarjous!

ULVILANULVILAN
KATTOPELLITYSKATTOPELLITYS

 Konesaumakatot
  0400 510 816
  0400 592 988

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!
Heinox-Hormit Oy

 TERÄSSISÄPIIPUT
 PIIPUNSADESUOJAT

 RAKENNUSPELTITYÖT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

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

Tarjoamme ammatitaitoista 

maansiirto- ja maanrakennus-

palvelua vuosien kokemuksella!

Palvelemme pääasiallisesti 

Satakunnan alueella.

MEILTÄ SAAT AINA 
ASIANTUNTEVAA JA OSAAVAA 

PALVELUA!

OTA YHTEYTTÄ!

0400 767 2790400 767 279
kuljetusalho@gmail.com

                    ÄÄNILEVYJÄ!
Uudet ja käytetyt CD:t ja vinyylit 
myös uudet musiikki-DVD:t
Music-Divari Green River
Yrjönkatu 7 (100 m torilta joelle päin), Pori
Puhelin 040 589 0986
PS. Ostetaan CD-, DVD- ja vinyylilevyjä

SÄKYLÄN TILISTÖ
Tilistö

Pyhäjärventie 2, SÄKYLÄ
puh. 02 867 1581

Papinhaankatu 3, RAUMA
puh. 02 822 1133

Vanhakoivistontie 14, PORI
puh. 02 635 3403

TAKSI HARJAVALLASSA
- Paarikuljetukset - pyörätuolikuljetukset 

sairaanhoitajan saattamana
- vammaispalvelukuljetukset

0400 799 329

Lämpöpumput 
takuulla 
Ulvilan 

Sähköpalvelusta

Muista  
kotitalous-
vähennys!

www.kotolampo.fi 
044 709 9988, 02 631 2300

Talotekniikan asiantuntija
Ulvilan Sähköpalvelu Oy


