
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

8/ keskiviikko 1.7.2015
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

Luonnonkosmetiikan myymälä ja kauneushoitola 
Kauneuskeskus Minna-Mari

SKY-diplomikosmetologi 
Minna-Mari Suomalainen

Yrjönkatu 11, Pori
02 641 0778  

Puhdas ja kaunis 
iho kesäksi!

Ihonpuhdistus  49 €  
Kaupan päälle kulmien muotoilu 

(arvo 13 €)

Minna-Mari Oy

TUKES:n ja maahan-
tuojan hyväksymä 

asennusliike

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

Kierros Auschwitzissa 
veti mietteliääksi, s. 4

Ite-äijiä Kokemäenjoen 
rantatiellä, s. 6

Nakkilaan koirille 
oma puisto, s. 6

Koulutusohjelmat hyväksytty kuljettajien jatkokoulutukseen. ( ei tulityö)

Ajokorttiluokan C:stä CE:hen 
koulutus yhteistyössä Siltala Oy 

Taksinkuljettajien ammatti-
pätevyyskoulutus!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040 592 4455 tai 
timo.kallionpaa@adrkoulutus.com tai www.adrkoulutus.com

ADR-KOULUTUS TIMO KALLIONPAA OY
www.adrkoulutus.com

ADR-peruskurssit . . . . . . . . . . . Huittinen . . . 22.-23.8. ja 29.8.
  Pori . . . . . . . . 5-6.9. ja 12.9.

ADR- säilökurssit  . . . . . . . . . . . Huittinen . . . 31.8.-1.9.

ADR-räjähteille (E1). . . . . . . . . Huittinen . . . 2.9.

ADR- radioaktiivisille (E7) . . . Huittinen . . . 3.9.

Yhdistetty täydennyskurssit
 Huittinen . . 20.-21.7., 25.-26.7., 15.-16.8., 
  27.-28.8., 19.-20.9., 28.-29.9.
 Pori . . . . . . . 7.-8.8.
 Kaarina         25-26.9.

 Täydennysperuskurssit 
 Huittinen . . 20.7, 25.7, 15.8, 27.8,19.9, 28.9.
 Pori . . . . . . . 7.8.
 Kaarina . . . . 25.9.

Työturvallisuuskorttikoulutus . . . . . Huittinen . 24.7., 21.8., 18.9.

Tieturva I –koulutus . . . . . . . . . . . . . . Huittinen . 23.7., 20.8., 17.9.

Ennakoiva ajaminen . . . . . . . . . . . . . . Huittinen . 26.6, 13.9.

Turvallisuusneuvonantaja koulutus Huittinen . 14.-15.9.

Terveyttä Teille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huittinen . 3.8.

Hätä ensiapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huittinen  23.9.

Ensiapu (perusosa)  . . . . . . . . . . . . . . . Huittinen . 29.8.
Ensiapu (syventäväosa) . . . . . . . . . . . . Huittinen . 19.9.

Trukkikoulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huittinen . 5.9.

Tulityökorttikoulutus . . . . . . . . . . . . . Huittinen . 15.8, 24.8.

Ennakoiva-ajaminen
Liikennetraktorin kuljettajille . . . . . Huittinen . 23.9.

Koirien oma
UIMALA

Kirsi Järvinen
0400 513 175

Avaamme Luvialla 

LÄHIAIKOINA 

Meiltä 
terassi- ja parvekelasit

PELTONEN KOKEMÄKI

p. 0400 592 884

JKS Rakentajat Oy 
Ammattitaitoista 

rakennus palvelua  
Harjavalta 

KIMMO, p. 0400 598 197 
kimmo.jksrakentajatoy@gmail.com 

JANI, p. 0400 951 703 
jani.jksrakentajatoy@gmail.com

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

20x120 UTV, C-laatu . . . . 0,50/jm
12x120 mäntypaneeli. . . 0,45/jm
C-laatu, oksainen
28x95 kestopuu,  . . . . . . 1,10/jm
vihreä (viiste)
Lisäksi kattava valikoima ET-listojen tuotteita. 

Leikkimökin tekijälle 

u
Harjavalta,

apuu@nic.fi
6 30

m
m

m

tteita. 

Korjausompelupalvelu:
Teemme PIENIMUOTOISIA 

korjaustöitä (esim. lyhennykset ja 
vetoketjujen vaihdot). 

Tuothan korjattavaksi 
puhtaita vaatteita.

Muotia Sinulle!

Pirkankatu 5 (Huovintori), Harjavalta
ArkArk. 10-17 la 10-14 * 044 727 1001

m
in

n
a
m

a
rj
a
.fi
 

Esittelemme 
tunikamallejamme 
pienimuotoisissa 
muotinäytöksissä 

klo 11 ja 14.

Tervetuloa 
ihastumaan!

3.7 tehdyistä verhokaupoista 3.7 tehdyistä verhokaupoista 
(koskee kangasta ja työpalkkaa)(koskee kangasta ja työpalkkaa) 

-20-20%%
Toinen omistaja vaihtuu! 
Minna lähtee opiskelemaan Minna lähtee opiskelemaan 
ja tilalle tulee Niina!ja tilalle tulee Niina!

Omistajanvaihdoskahvit tarjotaan 
3.7. Pannu kuumana koko päivän!

MMMMMMMMMMMMMMMMM !

Heinäkuun lauantait liike suljettu!

j
v

T
01

KARTANON  
KESÄKAFFILA
avoinna 6.7.–2.8.  

klo 12–17,  
(ti ja ke suljettu)

Yhteislauluillat maanantaisin 29.6., 20.7. ja 27.7.  
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Painos: n. 20 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Kiukaisten, 
Kokemäen, 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
Luvia: K-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 9/2015 aineistopäivät:
Valmistettavat ilmoitukset: 13.8. klo 16 men.
Painovalmiit ilmoitukset: 14.8. klo 16 men.

Seuraava BS Nackila ilmestyy 
Nakkilassa   8.8.2015 tai tarvittaessa. 

Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksen 
hintaan.

19.8.
9.9.

30.9.
14.10.

4.11.
25.11.

Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

16.12.

Tapahtumia

Nakkila
Kesäteatteriesitykset 
”Satumaa”
10.-31.7.2015 klo 19 
Aronuoman kesäteatteri. 
Satumaa - tangomusikaali 
Unto Monosesta. Käsi-
kirjoitus Heikki Salo & 
Heikki Paavilainen. Oh-
jaaja Paul Salonen.

Yhteislaulutilaisuus 
Hyppingillä
13.7.2015 klo 18 Palvelu-
keskus Hyppinki. Laulat-
tajana Martti Henttonen 
ja säestys Jussi Henttonen. 
Lauletaan vanhoja kan-
sakouluaikaisia, kaikille 
tuttuja lauluja.

Valtakunnallisen 
pop&jazz -leirin päätös-
konsertti
15.7.2015 klo 18 Nakki-
lan yhteiskoulun juhlasali. 
Konsertissa kuullaan lähes 
sataa soittajaa eri kokoon-
panoissa, mm. jazz, soulia, 
rockkia ja heavya.

Yhteislaulutilaisuus
20. ja 27.7.2015 klo 18 
Villilän kartanon puutarha. 
Laulattajana Martti Hent-
tonen , säestys Jussi Hent-
tonen. Väliajalla Kartanon 
kesäkahvila avoinna. Sateen 
sattuessa sisällä.

Ulvila

Vaahteramäen Eemeli
14.6.-15.7.2015 klo 18 

Leineperi Härkätalli. Vaah-
teramäen Eemeli, Kirjoitta-
nut Astrid Lindgren, ohjaus 
Aino-Maija Hyttilä. Mu-
siikkinäytelmä.

Kullaa Rock´n´Roll 
Rumble
11.-12.7.2015 klo 17 Gast-
haus Matinliisa, Levanpel-
lontie 252, Kullaa.

Harjavalta

Kun käsky kävi 
14.3.2015 Harjavallan kau-
punginkirjasto. Harjavalta-
laisen sotaveteraaniperin-
teen pysyvä näyttely.

Mustan paperin maailma 
– Suomalaista siluettitai-
detta

19.5.–27.9.2015 Emil Ce-
dercreutzin museo. Kesä-
kauden päänäyttely.

Harjavallan kirjaston 
poistomyyntitapahtuma
2.7.2015 Harjavallan kau-
punginkirjaston piha-alue. 
Myytävänä kirjaston koko-
elmasta poistettua aineistoa 
laidasta laitaan ja kaiken 
ikäisille edulliseen hintaan.

Runoja suvi-illassa
6.7.2015 klo 18 Emil Ce-
dercreutzin museon maa-
laispirtti. Eino Leinon ja 
runon ja suven päivänä 
järjestetään perinteinen su-
virunoilta. Pääsymaksu 3 e 
sis. ohjelman sekä mehu- ja 
piparitarjoilun.

Kokemäki

Tulkkilan päiväkodin las-
ten taideprojekti
29.6.-17.7.2015 Koke-
mäen kaupunginkirjasto. 
Tulkkilan päiväkodin lasten 
taideprojekti.

Kokemäen keskiviikon 
iltatori
Keskiviikkoisin klo 15-18 
Kokemäen tori elokuun 
loppuun. Tervetuloa iltato-
riostoksille ja maistelemaan 
esim. maukkaita räiskäleitä.

Kauvatsan Mopokarne-
vaalit
4.7.2015 Uulatuotteen 
piha-alue ja Gulf Kauvatsa. 
Legendaarinen Mopotapah-
tuma (se Mahtavin), jossa 

kaikille jotain. Arvontaa, 
myyntiä, musiikkia ym.

Kotiseututapahtuma Kau-
vatsa-päivä
25.7.2015 Kauvatsan seu-
ratalo.

Maalaismarkkinat
2.8.2015, klo 10-16 Ant-
tilan Tila. Ilmaiset myyn-
tipaikat käsityöläisille ja 
lähiruuan tuottajille.

Eura

Motoristikahvit
5.5.-28.7.2015 tiistaisin klo 
18-20. Paneliantie 36, Mei-
jerin takana. Yhteyshenki-
lö: Auli Ranne, puh. 040 
569 0577. Järjestäjä: Auli ja 
talkoolaiset. Kahvikolehti 
kirkkorakennuksen hyväksi.

Panelian kotiseutumuseo 
2.6.-25.8.2015 Panelian 
kotiseutumuseo, Paneli-
antie 36, Panelia. Panelian 
kylän kotiseutunäyttely, 
Kiukaisten kulttuuri -näyt-
tely ”Kyl meill o enneki jo 
elett”. Avoinna tiistaisin klo 
18-20. Vapaaehtoinen pää-
symaksu. Muuten avoinna 
tilauksesta.

Panelian toripäivät 
3.6.-2.9.2015 Panelian tori, 
keskiviikkoisin klo 16-19 
(heinäkuussa, elokuussa 
5.8. ja 19.8., syyskuussa 
2.9.) Toripaikka 10 €. To-

rilla sähköpiste. Puffet.

Panelian rivimylly 
2.6.-30.8.2015 Rivimyl-
lyntie 5. Pohjoismaiden ai-
noa puurakenteinen neljän 
myllyn rivimylly. Kahvio, 
Vapaaehtoinen pääsymak-
su. Tiistaisin klo 18-20 
ja lauantaisin klo 11-13 
kesäkuusta elokuuhun. 
Muuten avoinna tilaukses-
ta/ryhmät.

Rauma

Pouta-avajaiset
10.7.2015 Suomen kuva-
taiteenpäivänä klo 12-17 
Rauman taidemuseon 
pihalla.
Pouta levittäytyy kesäl-
lä Rauman taidemuseon 
piharakennuksiin. Pouta 
on valkea, kevyt ja valoisa 
tilallinen teos, tekijöiden 
yhdessä ajattelemaa ja nä-
kyväksi tehtyä materiaalia. 
Seitsemät ajatukset luo-
daan seiteiksi kesän kestä-
viksi poutapäiviksi. Pouta 
lupaa valoa. Työryhmän 
taiteilijat ovat Rauman 
taiteilijaseuralaisia ja Rau-
man taidegraafi koita: Kirsi 
Backman, Mollu Heino, 
Kirsi Kuusisto, Liisa Oksa-
nen, Pia Salo, Anu Suka-
nen ja Heli Väisänen.

MUSIIKILLISIA 
KESÄTAPAHTUMIA NAKKILASSA

Ma 6.7. klo 18 Eino Leinon -päivän tapahtuma Villilän kartanolla 
”Lausutaan vanhaa, lauletaan uutta”
Eino Leinon runoja lausuu Aino Korhonen ja Marjo Kotirannan kesä-
lauluja runojen lomassa esittävät Minna Gylei ja Marjo Kotiranta, laulu 
ja kitara sekä Anita Salmi, viulu ja Marko Vähä-Kreula, kontrabasso. 
Väliajalla kahvila avoinna.

Ma 13.7. klo 18  Yhteislaulutilaisuus palvelukeskus Hyppingin pihalla
     (sateella sisällä)

Ke 15.7. klo 18 Pop & jazz -leirin päätöskonsertti Nakkilan yhteiskoululla

Ma 20.7. klo 18 Yhteislaulutilaisuus Villilän kartanon puutarhassa

Ma 27.7. klo 18  Yhteislaulutilaisuus Villilän kartanon puutarhassa

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy!       Järj. Nakkilan kunnan kulttuuritoimi

Arvoisat Asiakkaat
Toimintamme päättyy pe. 31.7.

Lämmin KIITOS kaikille 
asiakkaillemme kuluneista vuosista!

Paljon hyvää tavaraa 
uloskantohintaan!!
Tervetuloa!
Kirpputori Näppärä, 

siin` Nakkilan kirkon vaiheill`!
Auki olemme ti-to 10-18, pe 10-17. la 10-15
 HUOM! KE.8 - TI.14.7 OLEMME SULJETTUNA!

www.kirpputorinappara.com

Kauppatie 3 
p. 044 999 0231
Nakkilan kirkon 

vaiheill` 

NAKKILAN APTEEKKI 
HEINÄKUUN TARJOUKSET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PALVELEMME  
Kesä-, heinä- ja elokuussa 
Ma – pe   8.30 - 17 
La     9 - 14 

NAKKILAN APTEEKKI
      Kauppatie 3 (ent. Nordea) 
      Puh. (02) 5319320 

6.50
(Norm.7.47

6.40 
(Norm.7.13) Apteekki jalkavoide 

-kosteuttaa, pehmentää, viilentää 
Apteekki käsivoide  
-hajusteeton, hyvin imeytyvä 

 Rela Tabs  
Strawberry, 60tabl. 

   23.50 (26.59) 

Kaupan päälle 
ihana kesäkassi!

TEHOKKAAT, RIITTOISAT 
HYÖTEISKARKOTTEET 

Hyttysässä -roll on 

    7.20 (7.98) 

Punkkiässä  -spray

  11.30 (12.62) 

Favora 
Roll-on Antiperspirantti 
-pitkäkestoinen suoja hikoilua vastaan 
-alkoholiton, hajusteeton 

  8.10 (9.05) 

Lue veloituksetta netissä!
www.best1.fi

Kahvia Pappi 
Jaakobin 
talossa 
Kokemäellä

Postia pappi Jaakobille 
-elokuvasta tuttuun Su-
karan vanhaan maalais-
taloon pääsee tutustu-
maan ensi viikolla, kun 
talossa avataan Kesä-
kahvila Kaneli. 

Helsinkiläinen Elli 
Vainio-Mattila, 17, ai-
koo leipoa kahvilavie-
raille joka päivä uusia 
korvapuusteja ja keittää 
myös kahvit. Kupillisen 
kuumaa voi nauttia joko 
päärakennuksen kuis-
tilla tai elokuvan jäljil-
tä olevassa hämärässä 
salissa. Päärakennus on 
osa Lääkärin tilaa, jon-
ka Ellin äiti Marjaana 
Vainio-Mattila ja täti 
Tarjahelena Laaksonen 
ostivat vuoden 2012 
syksyllä.

Viikonloppujen työlei-
reillä naiset ovat pesseet 
ja puunanneet varsinkin 
väentupaa, mutta vähi-
tellen myös pääraken-
nusta. Ensimmäiseksi he 
kunnostivat kuitenkin 
talon takana olevan ran-
tasaunan.

Lähde: Sydän-Satakunta.

Bestseller 
myös 

Facebookista!
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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

Bestseller-lehden ilmoitusten jättöpäivät:
Valmistettavat edellisen viikon 

torstaina klo 16 mennessä
Painovalmiit edellisen viikon 
perjantaina klo 16 mennessä

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 keinutuolien mestarointia • Satakunnan 
näppärimmät nyplääjät ja aidoimmat pyykkärit 

• Pellavan käsittelyä • Pihasoittajia • Valmet-kerho 
esittäytyy • 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

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!

Mainosjakelua Euraan
Haluamme yhteyttä urheiluseuraan, yhdistykseen, 
tai muuhun mainosjakeluista kiinnostuneeseen 
tahoon. Tarkoituksena olisi jakaa Bestseller-lehteä 
ja muita ilmaisjakeluita tarvittaessa viikonloppuisin 
Euran alueella. Jakelupalvelua hoidetaan nykyään 
Kiukaisten alueella tarvittaessa.

Bestseller-lehti
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259

Maalari roiskiii

Tapasin kotikuntani toril-
la erään vakaumuksellisen 
vasurin, ja keskustelles-
samme ajankohtaisista ta-
pahtumista kääntyivät jutut 
tietenkin myös politiik-
kaan. Tämä tuttavani alkoi 
moittimaan minua poliitti-
seksi takinkääntäjäksi, sil-
lä hänen mielestään olen 
liikaa kallistunut mielipi-
teissäni Perussuomalaisten 
suuntaan. 

Tällä hetkellä, kun va-
semmistolaisten puoluei-

den kannatus on laskenut 
kotikunnassanikin, joka on 
vahvasti demarien hallitse-
ma, ei ole ihme, että eräät 
arvokonservatiivien kutsu-
mat ”änkyrävasemmistolai-
set” vasurit eivät pidä siitä, 
että olen kirjoittanut muun-
laisia kolumneja kuin hei-
tä ylistäviä. Eikä tämä tut-
tavani ole ainoa, joka näin 
on sanonut. Moni muukin 
vanha jäärä on samaa miel-
tä ja se vähän ihmetyttää-
kin, että politiikassa ei saisi 
kääntää ”takkiaan” ja mie-
lipiteitään, jotka ovat ajan-
kohtaisia. 

Pitäisikö entisen kunta-
poliitikon pitäytyä niissä 

aatteissa, joita aikoinaan 
piti kannatettavina ja jot-
ka olivat hänen mielestään 
silloin oikeita. Sitä en tie-
dä miten muissa kunnissa 
hoidetaan poliittiset eri-
mielisyydet, mutta aina-
kin omassa kunnassani 
ovat sosiaalidemokraat-
tien päällepäsmärit harras-
taneet sanelupolitiikkaa. 
Samoin johtavassa ase-
massa jäsenkirjojen perus-
teella valitut virkamiehet 
ovat sooloilleet omiaan ja 
mikä ikävintä, niin sanottu 
poliittinen päätösvalta on 
lipunut hiljalleen heidän 
hyppysiinsä. 

Jos kaupunginhallituk-
sessa valtaa pitää yhdet 
ja samat politrukit, ei de-
mokratia toimi. Ensinnä-
kin, jos kaupunginjohtaja, 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja ja valtuuston 

puheenjohtaja ovat sosiaa-
lidemokraatteja niin kuinka 
luulette, että tasapuolisuus 
toimii kunnassa. Ollessani 
itse mm. kaupunginhalli-
tuksen varajäsenenä ja jou-
tuessani usein edustamaan 
varsinaista jäsentä huoma-
sin tämän. Ikävintä oli, että 
myös luotettavina pitämäni 
valtuutetut sortuivat ”nuo-
leskelemaan” johtavassa 
asemassa olevia. Totesipa 
eräs kuntapoliitikko, että 
jos on liian ärhäkkä ja eri-
mielinen johtajien kanssa, 
jää moni hyvä ehdotus kä-
sittelemättä. 

Nyt, kun olen ollut muu-
taman vuoden pois, ei tyy-
li ole tainnut siitä muuttua, 
sillä vieläkin kuntalaiset ja 
jopa kaupungin työnteki-
jät ottavat yhteyttä ja ih-
mettelevät kunnan touhuja. 
Eräskin perhepäivähoitaja 
moitti palkkaustaan, joka 
määräytyy lapsiluvun mu-
kaan. Hän totesi, että vaik-
ka hänen hoivattavanaan 
olisi yksi lapsi vähemmän, 
ei se vähennä hänen työ-
taakkaansa, mutta palkka 
pienenee.

Ossi Qvist

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, 
Nakkila

Olemme
kesälomalla! 
Avoinna taas 

la 1.8. alkaen!

Kiireisissä 
asioissa soita:
0500 597 259
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Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

NYT ON UUSIEN NYT ON UUSIEN 
IKKUNOIDEN AIKA!IKKUNOIDEN AIKA!

MAAHANTUOJA: 
Covire Oy, Nakkila

Puhelin 0500 597 259
www.turist.fi/ikkunamaailma

Mittojen mukaan uusiin ja 
vanhoihin rakennuksiin!

Pyydä ilmainen hinta-arvio!

VANHA

- Kestovahaukset - Päälipesut - Alustapesut 
- Tehdastakuun lisäturva - Ruosteenestokäsittelyt

Kartanon Autosuojaus
Mäkipuistontie 8, 28430 Pori

Puhelin (02) 646 0113

Ykkösleirin pääportti kuuluisine Arbeit macht frei (”työ tekee vapaaksi”) -kyltteineen.

Kierros Auschwitzissa Kierros Auschwitzissa 
veti mietteliääksiveti mietteliääksi

Auschwitz on saksankie-
linen versio puolalaisen 
kaupungin Oświęcimin 
nimestä. Tavallisesti ni-
mellä viitataan toisen 
maailmansodan aikai-
seen Auschwitzin kes-
kitysleiriin. Nykyisin 
Auschwitz on museo ja 
Unescon maailmanpe-
rintökohde.

Auschwitzin nimellä 
oli kaiken kaikkiaan kol-
me eri keskitysleiriä KL 
Auschwitz I – pääleiri, 
jonka rakentaminen al-
koi toukokuussa 1940 
lähelle Oświęcimin kes-
kustaa. Nykyään alue on 
museona. KL Auschwitz 
II – Auschwitz-Birkenau, 
varsinainen tuhoamis-
leiri, jonka rakennustyöt 
aloitettiin lokakuussa 
1941 ja KL Auschwitz 
III – Monowitz, työleiri 
Oświęcimin lähellä Mo-
nowicen kylässä.

Auschwitzin leiri pe-
rustettiin vuonna 1940 
alun perin puolalaisia 
poliittisia vankeja var-
ten. Vuonna 1939 Saksan 
miehittäessä Puolan, mu-
kaan lukien Oświęcimin 
kaupungin, aluetta mie-
hittivät SS-joukot ja 
kaupungin nimeksi tuli 
Auschwitz

Oświęcimia ei valittu 
tuhoamisleirin paikaksi 
sattumalta. Oświęcimin 
sijainti oli erinomainen: 
syrjässä, mutta silti ole-
massa olevien rautatie-
yhteyksien päässä. Pai-
kalla oli myös jo ennen 
sotaa rakennettuja puo-
lalaisia parakkeja. Syr-
jäinen sijainti oli myös 
tärkeä, koska tuhoamis-
operaatiot haluttiin pi-
tää pois muun maailman 
silmistä. Museoalueen 
ulkopuolella olevassa 
muistomerkissä maini-
taan myös Finland. 

Puna-armeija saapui 
Auschwitziin 27. tam-
mikuuta 1945 ja vapautti 
7 650 siellä vielä ollutta 
vankia, joista 450 oli alle 
15-vuotiaita. Leirien löy-
täjät olivat 60. armeijaan 
kuuluneen 107. kivääri-
divisioonan sotilaita. 

Saksalaiset olivat pa-
kottaneet suurimman 
osan leirin vangeista, 
arviolta 56 000 ihmis-

tä evakuointimarssille 
länteen, joka myöhem-
min on tunnettu nimellä 
kuolemanmarssi, koska 
lukuisat heikossa kun-
nossa olleet vangit kuoli-
vat marssin aikana. Neu-
vostoliittolaiset löysivät 
myös 7 000 kiloa hiuk-
sia. Sodan päätyttyä lei-
rin komentaja Höss jou-
tui sotaoikeuden käsiin 
ja hänet tuomittiin kuole-
maan. Rangaistus pantiin 
täytäntöön Auschwitz I:n 
krematorion edessä hirt-
tämällä. 

Arviot Auschwitzis-
sa kuolleiden määräs-
tä ovat vaihdelleet alle 
miljoonasta jopa nel-
jään miljoonaan ihmi-
seen. Useimmat nyky-
aikaiset arviot asettavat 
uhrimäärän 1,1–1,5 mil-
joonan välille. Tarkkaa 
määrää on mahdotonta 
tietää, koska saksalaiset 
tuhosivat todistusaineis-
toa. Nykyään alue toimii 
museona, jossa vierailee 
vuosittain noin puoli mil-
joonaa ihmistä

Suomesta kuljetettiin 
kahdeksan juutalaispa-
kolaista, jotka marras-
kuun alussa 1942 vietiin 
edelleen Auschwitzin 
tuhoamisleirille. Heis-
tä vain yksi selvisi tu-
hoamisleiriltä hengissä. 
Pakolaiset olivat saapu-
neet Suomeen Saksan 
miehittämiltä alueilta 
vuonna 1938. Heistä vii-
si oli Suomesta turvapai-
kan saaneita pakolaisia, 
ja heidän mukanaan läh-
ti vapaaehtoisesti yhden 
karkotetun vaimo ja hei-
dän kaksi lastaan Näiden 
kahdeksan pakolaisen li-
säksi Suomi luovutti yh-
den pakolaisen ja nimen 
perusteella mahdollisesti 
vielä kolme muuta.

Pakolaisten lisäksi 
Suomi luovutti saksalai-
sille sotavankeja omilta 
vankileireiltään. Saksa-
laisille poliittisten van-
kien leiriltä toimitettujen 
520 neuvostoliittolaisen 
sotavangin joukossa oli 
39 juutalaiseksi merkit-
tyä henkilöä. Näiden 520 
joukosta sotavankien ni-
mien perusteella on arvi-
oitu, että kokonaismäärä 
voisi mahdollisesti olla 

74, mutta nimien perus-
teella luku jää epävar-
maksi. 

Itselläni oli mahdol-
lisuus vierailla Ausch-
witzissa toukokuussa, 
ajoimme henkilöautolla 
Etelä-Puolasta hotellil-
tamme noin tunnin mat-
kan, saavuimme ensin 
KL Auschwitz I -pää-
leiriin, missä sijaitsevat 
varsinaiset museoraken-
nukset. Turvatarkastuk-
sen jälkeen ostimme 
noin 10 euron hintaiset 
liput, lyhyen elokuvaesi-
tyksen jälkeen lähdimme 
kierrokselle englannin-
kielisen oppaan muka-
na. Pääportti kuuluisi-
ne ”Arbeit macht frei” 
-kyltteineen, siinä pie-
net hiljaisuudet ja kuvan 
otot, matka jatkui eri ra-
kennusten sisällä käyty-
jen kierrosten merkeissä. 
Ryhmän henki oli hyvin 
hiljaista, ei paljon kuu-
lunut ylimääräistä pu-
heensorinaa, kun kierros 
eteni verkkaista vauh-
tia. Oli karttoja, vaina-
jien jäännöksiä, kuvia, 
matkalaukkuja, protee-
seja, hiuksia, silmälaseja 
ja kaikkea majoitukseen 
viittaavaa, kuten patjoja, 
olkipehmusteita, missä 
on voinut jopa nukkua. 
Yhden rakennuksen ala-
kerrassa oli mielestäni 
ns. putkahuoneita, jäl-
keenpäin kuulin niiden 
olleen rangaistushuo-
neita, mihin henkilöitä 
laitettiin pitkiksi ajoik-
si alastomana toisiinsa 
kiinni seisomaan, jolloin 
hapenpuutteen vuok-

si ihmiset menettivät ta-
juntansa ja paljon myös 
kuolivat.

Kierros kesti noin kak-
si tuntia, viimeisenä koh-
teena oli piikkilanka-ai-
tojen läpi kulkeminen 
polttouuni rakennuk-
seen, missä silloin ih-
misille viimeiseksi an-
nettiin kaasua ja kiskoja 
myöten vainajat työnnet-
tiin krematorioon. Kier-
ros veti ihmisen aika 
mietteliääksi, voiko olla 
tapahtunut näin pahoja 
hirmutekoja, mielestäni 
ihmiset ovat olleet julmia 
toisiaan kohtaan. Linja-
autolla lähdimme Ausch-
witz-Birkenauhin, varsi-
naiselle tuhoamisleirille, 
mihin silloin, 40-luvulla 
ihmiset kuljetettiin ju-
nanvaunuissa. Alue on 
iso, hyvin avara, luuli-
sin sen olevan lähes 100 
hehtaaria. Raiteet vievät 
läpi kuuluisan porttira-
kennuksen, molemmil-
la sivuilla on parakkeja 
väljissä jonoissa, osa jo 
hajonnutkin, vain perus-
tuksia näkyivät. Alueen 
perällä on kaasu-poltto-
rakennukset. Pääportin 
rakennuksessa on myös 
myymälä, mistä voi os-
taa kirjallisuutta, mutta 
en yhtään suomenkielistä 
materiaalia nähnyt. Lin-
ja-autolla vielä kuljetus 
takaisin museo-alueelle, 
aikaa kulunut noin neljä 
tuntia, matka hotellillem-
me alkoi pikkukaupunki-
en halki eri reittiä kuin 
tullessamme.

J Virtanen

Museoalueen ulkopuolella olevassa muistomerkissä maini-
taan myös Finland. 

PÄÄKIRJOITUS

Vakuutusyhtiöt?

Noin 10 vuotta ajassa takaisin, olin yhteydessä vakuutusyhtiöön. Asiamie-
hen käynnin yhteydessä, todettiin, että ei ole mahdollista vakuuttaa yrityk-
sen kiinteistöjä. Kysyin häneltä, miten olisi, jos saisin itselleni tapaturma-
vakuutuksen? Noin kahden viikon päästä tuli tieto, että emme voi tehdä 
teille vakuutusta. Päätöksessä kerrottiin, että minulla on mahdollisuus sai-
rastua siihen ja siihen tautiin, mutta kerrottiin kuitenkin, että voisimme 
tehdä teille henkivakuutuksen kuoleman varalta. Olin päätökseen joten-
kin tyytyväinen, kun ajattelin, että vakuutusyhtiö luulee tietävänsä, että en 
kuole koskaan.

Yritys, jota vedän on ollut välillä maksuvaikeuksissa ja kiinteistöihin on 
ollut vaikea saada vakuutuksia. Noin kuusi vuotta sitten sain puhuttua 
paikallisen pankin kautta, että tehdään vakuutukset kiinteistöihin, maksu 
meni pankin kautta vakuutusyhtiölle, mutta en tiennyt koskaan, milloin 
sen eräpäivä on, sillä sitä ei ilmoitettu. No kului jonkun aikaa, niin kä-
vin vakuutusyhtiöstä, kun olin huolissani, vielä siitäkin, kun yrityksellä oli 
velkaa pankkiin. Kysyin, että missä mennään, niin muutaman päivän pääs-
tä yhtiön mies ilmoitti, että vakuutus on irtisanottu, koska eräpäivänä ei ole 
ollut tilillä valuuttaa, homma oli siten loppuun käsitelty. 

Kun jossakin vaiheessa kovalla puhumisella taas sain kolme vuotta sitten 
tehtyä majataloomme palovakuutuksen, eri yhtiössä, paikallisesta vakuu-
tuslaitoksesta, toiminta hoidettiin siten, että maksu hoidettiin etukäteen al-
kamispäivänä heidän tilille. Nyt edellisenä viikkona otettiin yhteyttä sa-
masta yhtiöstä ja puhuttiin uudesta maksujärjestelystä omaan irtaimisto- ja 
matkavakuutukseeni. Samassa yhteydessä kysyin vakuutushenkilöltä, mi-
ten yhtiömme kiinteistöön kohdistuva palovakuutus voi, hän kertoi tiedot-
tavansa asiasta eteenpäin. Aika nopeasti heiltä soitti mieshenkilö ja kysyi 
mitä yritystä asia koskee. Pari päivää sitten hän soitti ja kertoi uutisen, 
että vakuutus oli ollut määräaikainen, eli yksi vuosi, eli vakuutus ei ole ol-
lut voimassa kahteen vuoteen. Kysyin häneltä, voiko sen laittaa voimaan 
maksamalla etukäteen yhden vuoden, hän sanoi että ei voi, asia oli siis 
loppuun käsitelty. 

Näissä jutuissa on ollut kyseessä kolme eri vakuutusyhtiötä, nyt yrityksel-
lä ei ole velkaa rahalaitoksiin, eikä palovakuutuksista vakuutuslaitoksiin, 
kun ei ole vakuutustakaan. Irtaimistovakuutus on itselläni voimassa, nous-

sut kaksinkertaiseksi muutamassa vuodessa, vaikka 
mööbelit ovat ihan samoja vanhoja, mitkä oli sil-
loinkin kun vakuutus tehtiin. Eikä matkavakuutuk-
sestakaan saa mitään, jos laukku varastetaan, olen 
sen tehnyt vain viisuminhakua varten. Onko mitään 
oikotietä hoitaa näitä vakuutuksia?

Lopuksi lämpimät kiitokset Bebopin toisessa ker-
roksessa olevalle rouvalle, joka on hoitanut yrityk-
semme liikennevakuutukset hyvin.

J Virtanen
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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

Myynti: 0500 597 259 
tai 050 401 4784

JKS Rakentajat Oy 
Ammattitaitoista rakennus-

palvelua  Harjavalta 

KIMMO, p. 0400 598 197 
kimmo.jksrakentajatoy@gmail.com 

JANI, p. 0400 951 703 
jani.jksrakentajatoy@gmail.com

”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

Länsi-Suomen Osuus-
pankin taloudellinen 
tuki mahdollistaa kil-
pailun, jossa etsitään 
Vuoden Nuorta Ko-
rutaiteilijaa vielä alaa 
opiskelevien nuorten 
joukosta. Kilpailun pal-
kintoina ovat 1000, 500 
ja 300 euroa. Voittajas-
ta tiedotetaan elokuun 
lopulla. Voittajan valit-
se kuusihenkinen tuo-

maristo, johon kuuluvat 
kultaseppä-mestari Esko 
Lindroos Porista, metal-
litaiteilija Marianne Fri-
berg Harjavallasta, tai-
deseppä Iro Mäntykorpi 
Porista, Satakunnan tai-
detoimikunnan muo-
toilutaiteen asiantunti-
ja Emma Susi Porista, 
koru- ja esinemuotoilija 
Mari Syrén Porista, sekä 
koruista väitellyt tohto-

ri, TaT Päivi Ruutiainen 
Lahdesta.

Osuuspankille etsitään 
myös omaa nimikkoko-
rua. Näistä toisen tulee 
olla rinta-neula tai riipus, 
toisen solmioneula. Voit-
tajan valitsee pankin va-
litsema raati. Kaikkien 
korujen tekijät kilpaile-
vat Vuoden Nuori Koru-
taiteilija-tittelistä. 

Julkisuuteen pyritään 

tuoman myös muita kuin 
voittajatöitä. Kilpailuko-
ruja esittelevän esitteen 
avulla kaikkien kilpai-
lijoiden koruja voi tila-
ta. Esitettä jaetaan myös 
syksyllä Porin kirjas-
tossa pidettävässä, voit-

tajatöitä esittelevässä 
näyttelyssä. Koruesitettä 
jaetaan myös korualan 
ammattilaisten järjestöi-
hin kuten Ornamoon ja 
Kultaseppien liittoon. 
Tulevat työntekijät pyri-
tään johdattamaan tule-

vien työnantajiensa luo.
Korikilpailu on osa 

Metallitaideviikkojen 
näyttelyä, jossa on esillä 
yli 20 erilaista metalli-
veistosta verkkokasseis-
ta sammakkokuoroon. 

Metallitaideviikot ko-
rukilpailuineen kestävät 
17.8. asti. Se on avoin-
na pitkässä ja valkoises-
sa meijerirakennuksessa 
osoitteessa Pitkäjärven-
tie 7, ti-su klo 11-17. Il-
mainen sisäänpääsy! 

Lisätietoja amanuenssi 
Tarvainen, 
puh: 0400134742 
www.leineperinruukki.fi  

Korukilpailuun on ilmainen sisäänpääsy
Leineperin Metallitaideviikot on siirretty vanhaan meijerirakennuk-
seen, missä yli 80 korua ja yli 20 taideteosta odottaa katsojaansa 
– ilman sentin hyrrää. Korut on sijoitettu meijerin info-tilaan, korut 
ovat viereisessä juustokellarissa.

Jartin Jurinat

Naisilta evättiin pää-
sy lentopallokatso-
moon Iranissa
”Kaikkii ne muslimi 
keksi, ei mitää teke-
mist uskonno kans”

Kynsille, hiuksille, 
korvanlehtiin... – 
Näin käytät vaselii-
nia kauneudenhoi-
dossa
”Kyll vaseliin sopi 
paremm kone rasva-
uksi”

Tällaisia ihmisiä 
hyttyset himoitsevat 
eniten 
”Taita oll ulkonäkö 
kysymys”

Miksi lapsi ei saa 
lyödä, mutta Batman 
saa? 
”Batma o aikune hah-
mo”

Kreikan ahdinko 
selitettynä kahdessa 
minuutissa
”Ei kai ny iha siin 
ajass, voi mennä jopa 
tunt”

Kolumni: En halua 
enää rakastua 
”Hyvä päätel, voi oll 
jopa oikees”

Mansikasta voi irrot-
taa kannat tälläkin 
tavalla
”Kyll teelusikall se 
käy nopsa”

Henkilöauto paloi 
karrelle Eurassa
”Siin o oiv sanont, 
karrell”

Grillaaminen voi 
kuumentaa tunteita
”En tier, mutt makka-
ra kyll kuumene”

Autovero käy kaup-
piaiden närvin pääl-
le
”Automyyjill o taitan 
men hermo”

Nainen virkkaa leh-
distä taideteoksia
”Kyll o taitav virkkaj, 
ko oike tairett”
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Martsan 
ja 

Jartsan

Kesäkeitto
Tämän herkuttelijan kesäsuosikin voi valmistaa 
monella tavalla. Makuasia on, haluaako liemen 
suurustaa, tai maustaa sulatejuustolla. Kasviksia voi 
käyttää oman maun mukaan kesäkurpitsasta par-
sakaaliin ja keiton voi maustaa erilaisilla tuoreilla 
yrteillä.

AINEKSET
4 annosta

7 dl vettä
 suolaa
7 keskikokoista varhaisperunaa
2-3 porkkanaa
1 pieni kukkakaali
2  kesäsipulia varsineen
150 g  herneitä
5-6 dl  maitoa + 2 rkl vehnäjauhoja

(100-200 g sulatejuustoa)
Mausteeksi timjamia tai muita tuoreita yrttejä

Kiehauta vesi ja mausta suolalla. Paloittele perunat, 
porkkanat ja kukkakaali. Silppua sipulit. Lisää kie-
huvaan veteen perunat ja muutaman minuutin pääs-
tä muut kasvikset. Keitä hiljalleen noin kymmenen 
minuuttia.
Sekoita vehnäjauhotmaitoon ja lisää neste ohuena 
nauhana höyryävään liemeen koko ajan sekoittaen. 
Anna kiehua muutama minuutti.
Silppua joukkoon tuoreita yrttejä.

Reseptit
Tuotokset nautitaan omalla vastuulla!

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

Kesän maistuvat herkut!

Vähtäri Hannu ja Pirjo
Sinivuokontie 29, Kauvatsa

(02) 556 3215, 040 766 4405
Mansikkaa ja hernettä myös itse poimien

(

VV

Jouni  Laaksonen
Sääksjärventie 818, Kauvatsa
0400 538 689, 040 7694267
Mansikkaa myös itse poimien

sa

poimien

SALMISEN MANSIKKATILA
                Sääksjärvi, Takalantie 23, Kauvatsa

Mansikkaa, vadelmaa, hernettä, perunaa
www.salmisenmansikkatila.fi

0400 596 591 Tuula
040  8204 133 Tero

044 2147 226 Jermu
040  7673 021 Eeva

Ilkka ja Marjo Kopo
Kaitalantie 15, Kauvatsa

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

Mansikkaa, hernettä ja mansikkalimonadia

KOPION TILA
Tapani Kopio, 050 555 7625
Kauvatsantie 2135, Kauvatsa

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

Mansikoita ja herneitä

j
K

Viljanen Marko
Kotiniementie 17, Riste

040 756 8245
mansikkaa, perunoita ja 

herneitä satokauden aikana

Tuomisen tila
Mantankatu 20, Kiukainen

02 8646 075, 044 0516 804
www.kasvienviljely.fi
Satokauden aikana Satokauden aikana 

mansikkaa, perunaa, mansikkaa, perunaa, 
sipulia,  hernettä, sipulia,  hernettä, 
avomaakurkkuaavomaakurkkua

Marja- ja vihannestila 
Kimmo Torkkeli
Kuoppamäentie 15, Köyliö

Ulla 0400 595 012, Kimmo 044 989 1023
Mansikkaa, vadelmaa ja satokauden vihanneksiaMansikkaa, vadelmaa ja satokauden vihanneksia

Köyliö, Tilamyynti
Eura, K-Supermarket
Säkylä, S-Market

Rauma, Pick n Pay
Rauma, Tokmanni
Huittinen, Härkäpakari

www.marjajavihannestilatorkkeli.com

Marja ja 
Vihannes
Virtanen
 Mansikkaa
 Hernettä
 Uutta perunaa

 0500 597 259
Porissa 

kävelykadulla ja
Nakkilassa 

K-supermarket 
Onnipekan edessä 

Herkullista kesää!

Ärränkulman pihabileet
Nakkilassa Kauppatiel-
lä pidettiin Ärränkul-
man kauppiaiden piha-
tapahtuma, ohjelmassa 
oli poniajelua lapsille ja 
haitarinsoittoa. Report-

terin myöhäisestä ker-
kiämisestä huolimat-
ta paikalla olivat vielä 
iloiset kauppiaat.

J Virtanen 

Ite-äijiä rantatiellä
Kokemäenjoen pohjois-
rantaa myötäilevä tie 
on vanhaa kulttuurimai-
semaa lukuisine kivi-
navettoineen, jyhkeine 
kartanomaisine päära-
kennuksineen ja joki-
varren valtavine vilje-
lykasvustoineen. Tämä 
satakuntalainen periksi 
antamaton vaatimatto-
muus alkaa Kokemä-
eltä, Kuurolan kylältä, 
osuudelta, joka päättyy 
Harjavallan puolelle lä-
helle Satalinnan sairaa-
laa. Kulttuurimaisemaa 
koristaa kylän äijien 
ite-taide. Rautaäijät tup-
sahtelevat eteen yllät-
tävistä paikoista pellon 
reunoilla ja talojen ku-
jien päissä. Patsaat ovat 
hillittömän naturellia 
naivismia, tunteella ja 
taidolla tehtyjä. Patsaita 
ei voi sanoa vaatimat-
tomiksi, sillä jos ne oli-
sivat vaatimattomia, ne 
eivät olisi näköispatsai-

ta. Patsaiden naamatai-
teilija on Timo Ruippo 
Nakkilan puolelta. 

Horpan patsas oli kuu-
sikosta ensimmäinen. Se 
tehtiin 11 vuotta sitten. 
Sen ei pitänyt olla näköis-
patsas, mutta se myöhem-
min havaittiin sellaiseksi. 
Silloisen kurpitsanvilje-
lijän näköispatsasta hit-
sattiin kolmen miehen 
voimin kolme päivää. 
Maalaamiseen ja jalustan 
tekoon meni kahdelta äi-
jältä pari päivää lisää. Vii-
den millin plootu on läpi-
hitsattua.

Lisäksi tien varrel-
ta löytyvät Juvela, joka 
on porukan äänekkäin 
ja hamsterina tunnet-
tu Tupi, jonka pajasta 
puuttui vain karkaisu-
uuni, mutta sekään ei 
puutu enää. Kurrun pat-
saaseen kuuluvat kanat 
ja John Deeren kone-
peitto, joka saatiin hal-
valla, kun myyjä kuuli, 

että se tulee Kurrun pat-
sasvärkiksi. Kanamies 
on porukan toiseksi 
vaatimattomin. Sitä ko-
rostaakseen hän hankki 
oman nuorisoseuratalon.

Kankaan Erkki on po-
rukan sähkösaapas. Ju-
hannusviikolla mies oli 
elementissään, kun ju-
hannusaaton aattona vä-
keä oli piha täynnä hake-
massa varhaisperunaa ja 
-vihanneksia. Miehellä 
virtaa suonissaan eloho-
peaa. ”Jos se ei joka vä-
lissä juokse, niin sitten 
se hiihtää”, Juvela kai-
lottaa ja Kurru hekottaa 
väliin jotain omaa juttu-
aan. Viimeisenä tulevat 
Setälä, jonka patsaalla 
on 9 kättä sekä Toikka ja 
sen lehmät. 

Kannattaa ajella Ko-
kemäenjoen rantatietä 
pitkin vaikkei sinne mi-
tään asiaakaan olis.

Lähde: MaaseudunMedia

Joitakin vuosia haaveis-
sa ollut koirapuisto avat-
tiin juhlallisesti lauantai-
na 27.6. Kansanedustaja 
Jari Myllykoski avasi 
puiston käyttöön yhdes-
sä kauppias Pekka Hei-
nolan kanssa. Heinola 
on ollut puuhamiehenä 

Nakkilan koirille oma puisto
hankkeelle. Puisto sijait-
see uuden ST1 polttoai-
nejakeluaseman vieressä 
Nakkilan keskustassa. 
Paikalla oli useita kym-
meniä koiria isäntiensä 
ja emäntiensä kanssa.

J Virtanen

Kesän viimeinen 

aukiolo pe 10.7.
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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

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!

Kokemäen Juhannusravit 
kiinnostivat juhannusjuh-
lijoita, vaikka sää oli satei-
nen. Yleisöä saapui paikal-
le 5 147 henkeä. Paikalla 
oli jälleen muun muassa 
Suomen ulkoasiain- ja eu-
rooppaministeri Timo 
Soini, joka loimitti yhdes-
sä kansanedustaja Laura 
Huhtasaaren kanssa en-
simmäisenä juostun Perus-
suomalaisten lähdön. Suo-
menhevosten 2100 metriä 
1) Oiva-Sointu/Harri Koi-

Kokemäen Juhannusraveissa 
yli 5000 katsojaa

vunen 32,8 (1,42), 2) Vi-
lin Eka/Kauko Ketola 34,2 
(19,06).3) Kisari-Nopsa 
34,2.

Päälähdön, lämminve-
risten 1600 metrin Kivi-
kylän Mailin tulojärjestys 
oli 1) Lindys Jersey Boy/
Hannu Torvinen 13,3a 
(3,04), 2) Landers Power 
13,4a (8,71).3) Victor 
Quo Vadis 14,1a (26,48). 
Lähtöjä oli 13, lisäksi Poni- 
ja Mondolähdöt. Sään 
muuttuessa huonoksi, väki 

alkoi huveta ja viimeisten 
lähtöjen aikana yleisöä oli 
enää muutamia satoja. 

Tarjolla oli paljon syö-
tävää, Kikan maukkaat 
plätyt menivät hyvin kau-
paksi, mutta aina ravei-
hin kuuluvat kananpuo-
likkaat olivat menettäneet 
makunsa matkan varrella. 
Tunnelma oli kuitenkin 
sateesta huolimati korke-
alla.

J Virtanen

Veneen voit vuokrata Nakkilan R-
kioskilta, p. 050 373 6361. Veneet 
sijaitsevat Viikarintien päässä ja R-
kioskilta saat kartan jolla löydät 
vuokravenelaiturille.

Veneet, p. 044 307 0506, 2 kpl sou-
tuveneitä, molemmissa vapatelineet 

Venevuokrausta Kokemäenjoella
ja kaikki muu, mitä lohen soutuka-
lastukseen Kokemäenjoella tarvitaan. 
Toinen vene sijaitsee Lammasten-
lahdella ja toinen Arantilankoskella, 
tähän veneeseen mahdollista saada 
myös moottori.

Kiinalainen autonren-
gasvalmistaja Qingdao 
Sentury Tire on tilannut 
Cimcorpilta mittavan 
automaatiojärjestelmän 
Thaimaahan rakennetta-
vaan uuteen rengasteh-
taaseen.

Lähes 30 miljoonan 
euron tilaus, joka sisältää 
automaatiojärjestelmät 

koko rengastehtaan ma-
teriaalivirran hallintaan, 
perustuu Cimcorpin 
Dream Factory -konsep-
tiin. Laitteistot asenne-
taan ja otetaan käyttöön 
asteittain vuosina 2015–
2016.

Toimitukseen kuuluu 
kuusi itsenäistä automaa-
tiolinjaa, joista kukin si-

sältää monorail-kuljet-
timet rengasaihioiden 
siirtoon kokoonpanoko-
neilta paistoalueen väli-
varastoon ja sieltä paisto-
puristimille, paistoalueen 
välivarastot, maalausase-
mat, testausalueen, lava-
uksen ja lähetysalueen 
välivarastot, RGV (Rail 
Guided Vehicle) -tru-

kit sekä korkeavaraston 
kraanat. Materiaalivirtaa 
ohjaa Cimcorpin Ware-
house Control Softwa-
re (WCS), joka integroi 
kaikki laitteet, robotit, 
monorail-kuljettimet, 
RGV-trukit, kraanat ja 
lavakuljettimet, saumat-
tomasti toimivaksi koko-
naisuudeksi.

Cimcorpille historiansa suurin kauppa

UP-V voitto-
putkessa

Alkukaudella syvissä-
kin vesissä käynyt Ul-
vilan Pesä-Veikot on 
löytämässä oikeanlaista 
virettä. Viimeksi jouk-
kue kaatoi vierasken-
tällä Pöytyän Urheilijat 
2–0 (2–1, 6–4). Voitto 
oli heille kolmas peräk-
käinen miesten ykkö-
spesiksessä. Alkukau-
teen verrattuna UP-V on 
saanut kehitettyä sisä-
pelaamistaan, mikä oli 
pahimmassa vaiheessa 
erittäin tukkoista. Ulko-
pelaaminen on pysynyt 
aika samanlaisena koko 
kauden, mutta mailan 
varressa peli on paran-
tunut. 

Seuraavat ottelut:

ke 1.7. klo 18
la 4.7. klo 15
ke 8.7. klo 18
su 12.7. klo 18
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KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!
Heinox-Hormit Oy

 TERÄSSISÄPIIPUT
 PIIPUNSADESUOJAT

 RAKENNUSPELTITYÖT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

huippu suosituthuippu suositut

Rompe-päivätRompe-päivät
jÄlleen heinÄkuussajÄlleen heinÄkuussa
LA-SU 4.-5.7. klo 9-16

Kokemäen Peipohjassa 
Tuohitori-kirppiksen pihassa. 

Tervetuloa myymään, ostamaan tai 
muuten vaan markkinahumuun.

Piha täynnä myyjiä! 
Myynnissä myös makkaraa ja lettuja

MYYNTIPAIKKA 6x5m, 25€ / 2 päivää
varaukset 02 546 7227varaukset 02 546 7227

AVOINNA ARKISIN AAMUSTA ILTAAN!

BIKESTOPPI 
Kuusiniementie 136, Harjavalta

Puh. 040 635 3909

Maan laajin valikoima laadukkaita 
sähköavusteisia pyöriä!

• 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

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 €Palvelumme on 
Tiili kattojen
pesupesu ja pinnoitus
Olemme panostaneet moneen asiaan jotta  palve-
lumme  olisi huippuunsa viritetty. Ota yhteyttä niin 
tiedät minkä vuoksi vanhan tiilikaton uudelleenpin-
noittaminen 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

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

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

Poikkea maistuvalle
lounaalle tai 
munkkikahville

Huittisissa avattu uusi 
osto- ja myyntiliike 
TÄHTIOSTIS
Meiltä löytyy kaikenlaista 

lähes joka lähtöön. 
 huonekaluja vintagesta 

retroon  astioita
 kirjoja  postikortteja

  seinäkelloja  arvo-
kelloja  lamppuja 

 tekstiilejä  sota-
aiheisia tuotteita

 designtuotteita 
huipputekijöiltä

mm. Ilmari Tapiovaara, 
Tapio Wirkkala, Paavo Tynell, 
Alvar Aalto, Timo Sarpaneva

Torkinkatu 41, Huittinen
(Kakkostien kirppis)

p. 050 400 3419
Av. ti-pe 11-18

la 10-14, su 12-15
ma suljettu


