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Nakkila, Australia, s. 3

Pronssikirves löytyi 
Nakkilan pellosta, s. 6

Kiss Helsingin Hartwall 
Areenalla, s. 4

Hevosenkenkä 1, Pori, p. 044 505 0580
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OLEMME MUUTTANEET!OLEMME MUUTTANEET!
UUSI OSOITE:UUSI OSOITE:

HEVOSENKENKÄ 1,HEVOSENKENKÄ 1,
HARMAALINNAHARMAALINNA

POISTOERÄPOISTOERÄ
MP-AKKUJAMP-AKKUJA

HUIPPUEDULLISESTI!

Olen muutt anut! 

Teollisuuskatu 24, Teollisuuskatu 24, 
HarjavaltaHarjavalta
(Hoitola Laguunin ti loissa)

044 503 7174044 503 7174

Hyvinvointi palvelu

Nina BritaNina Brita

Harjuntie 16, Nakkila  • 0500 984 386 • www.ouramaa.net

Kunnon autopesu!

OURAMAA
AIKAA JA TILAA

• ulkopesut
• sisäpesut
• vahaukset
• kiillotukset

Korjuuntie 17-19, Herralahti, Pori
Av ark. 9-18, kesälauantait suljettu | www.autotalopelttari.fi 

MONIMERKKITALO

Autoja nopeaan
toimitukseen!

Juha Pohjola 
044 560 1277

Huolto 

Harri Forsten
044 560 1276

Varaosat

Juhani Paloviita 
044 560 1267

Automyynti

Markus Koivisto 
044 560 1268

Automyynti

17.990 €
NYT i30-MALLISTO KESÄHINTAAN ALK.

www.hyundai.fiwww.hyundai.fi

Hyundai-kesän i30-uutuusmallistoon kuuluvat nyt myös LiMITED-varustellut urheilullinen 3-ovinen, mukava 5-ovinen 
ja tilava perhefarmari - modernilla 1,4 litran (100 hv) bensiini- tai dieselmoottorilla. LiMITED-varustelu kattaa kaiken 
oleellisen, kuten esimerkiksi kesäsäässä tarpeellisen ilmastoinnin ja ekoedullisen ISG-sammutus- ja käynnistystekniikan. 
Modernin muotoilun lisäksi saat viiden tähden turvallisuuden, pienet päästöt ja Hyundai-laadun vakuudeksi viiden vuoden 
takuun, tieturvan ja kuntotarkastukset. Koeaja, vakuutu ja valitse jokin 11 eri värivaihtoehdosta - tervetuloa!

UUSI i30 LiMITED -MALLISTO HUIMAAN KESÄHINTAAN!

Malliston CO2-päästöt 97-160 g/km. Kulutus 3,7-6,8 l/100 km. Kuvien autot erikoisvarustein.

i30 LiMITED 3d alk. 17.990€  
autoveroton hinta 14.277,10€+ 
arvioitu autovero 3.712,90€=17.990€ 
+ tk 600€ = 18.590€

i30 LiMITED 5d alk. 18.990€    
autoveroton hinta 15.067,63€+ 
arvioitu autovero 3.922,37€=18.990€ 
+ tk 600€ = 19.590€

i30 LiMITED Wagon alk. 19.990€    
autoveroton hinta 15.628,64€+ 
arvioitu autovero 4.361,36€= 9.990€ 
+ tk 600€ = 20.590€ 

j j j

0 LiMITED W o lk 19

Crossover nelivedolla tai ilman.
Päätä itse vuodenajan mukaan.

Suzuki SX4 1,6 4WD X-Over, autoveroton hinta 16 568,02, 
arvioitu autovero 5 300,98 + toimituskulut 600 = 
kokonaishinta 22 469,00 e. 
EU-yhd. 6,5 l/100 km, CO2-päästöt 149 g/km.  
Kuvan auto vakiovarustein.
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• Neliveto keliin kuin keliin (2WD, 4WD Auto, 4WD Lock)
• Vankka alusta, maavara 19 cm
• Tehokas, vääntävä ja taloudellinen bensiini-
 moottori: 6,5 l/100 km
• Vaivaton ja helppo nousu autoon, korkea ajo-
 asento, hyvä näkyväisyys

• Kattava varustelu mm. ESP-ajonvakautus, 
 16” kevytmetallivanteet, 6 turvatyynyä, 
 sähkösäätöiset sivupeilit, keskuslukitus 
 kaukosäädöllä, ilmastointi, integroitu CD/radio
• Japanilaista huippulaatua 
• Takuu 3 v tai 100 000 km, koritakuu 12 v

www.suzuki.fi 

Kesän kunniaksi hioimme Suzukien hinnat kevyemmiksi! Nyt määräerä hyvinvarusteltua 5-ovista Suzuki Altoa todelliseen järkihintaan. 
Suzuki Swift -mallisto täydentyi nelivedolla – markkinoiden kilpailukykyisimpään hintaan! Kompakti crossover Suzuki SX4 X-Over; säästät 
kulutuksessa kesällä, ajat turvallisesti talvella. Suzuki-mallistosta löydät myös järeän laadukkaat nelivetomaasturit: Suzuki Jimny ja Suzuki Grand 
Vitara. Suzuki tunnetaan kestävien autojen valmistajana, minkä todistavat useat testitulokset ja katsastusraportit. Suzuki-malliston takuu on 3 vuotta tai 
100 000 km. Tule ja koeaja Suzuki-laatumallisto!

Suzuki SX4 X-Over 22 469 €

MAAVARA 
190 MM

X-Overin ostajalle kesäkuussa

1500€ arvosta 

varusteita veloituksetta

 asiakkaan valinnan mukaan.

www.honkanenoy.fi       www.patopelti.com

Myynti ja markkinointi
Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy
Puh. 0400 539 947
iiro.honkanen@elisanet.fi 
Ilmoitussuontie 395, Kiukainen

UUTUUS!  NYHET!  UUTUUS!  NYHET!

Tuotteen suojanumero HM9324

Hinta alkaen 4,92 €/m (sis. alv).

Patopeltilista jää 
10-20 mm etäisyy-
delle maasta

Kiviaineksen
koko 10-20mm

Varmasti

hintansa

väärti!

Patopeltilista suojaa talosi sokkelin ja sitä vasten kosteudeneris-
tykseksi asennettavan perusmuurilevyn välisen tilan tehokkaasti 
sateelta, sulamisvesiltä, hiekalta ja roskilta. Sokkelin ja perus-
muurilevyn välinen tila tuulettuu hyvin myös yläkautta.

Käänteentekevä ratkaisu perusmuurilevyn suojaksi

9 / keskiviikko 12.6.2013
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

044-970 1810 / 
Pasi Niemelä
044 970 1810 /

Perushuolto sisältää:
 tulppa  öljyt

 ilmansuodatin
 bensakalvo 

 terän teroitus

ULVILANULVILAN
HUOLTOPISTE KYHUOLTOPISTE KY

 Autohuollot
 Katsastuskorjaukset 

 Rengasmyynti

Pahoittelemme
Kesälehdessä ollutta 
virheellistä puhelinnumeroa!
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TAPAHTUMIA

Painos: n. 20 000 kpl

Jakelu: Harjavallan, Nakkilan, 
Kiukaisten, Ulvilan, Luvian ja 
Porin alueilla.

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

Kustantaja: Covire Oy
Jarmo Virtanen, p. 0500 597 259
turist.fi@hotmail.com 
Toimitus: Puh. 0500 597 259

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy, p. 0500 597 259
tai 050 401 4784
bsmyynti@gmail.com
Aineisto tulee toimittaa viikkoa ennen 
ilmestymispäivää.

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:

Maisan paja
p. 040 503 6149
info@maisanpaja.info

Painopaikka: 
Allatum Oy

Mediatiedot ja näköislehti:
www.best1.fi

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

Avoinna la 10-14
www.turist.fi 

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.

0500 597 259/
COVIRE OY

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

sataeuro@jippii.fi 

€

Hautauspalvelut

Jakelupalvelua

Majoitus, matkailu

Myymälät

Tilitoimistot

Viestintä, mainonta

**********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 
MeilläPALVELLAAN-
palstalla: 
1 palsta x30mm: 35€
1x20 mm: 25€
2x30 mm: 60€
Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%. 

 

EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

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

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

3.7.2013
7.8. 2013
28.8. 2013
11.9. 2013
25.9. 2013
9.10. 2013

Kiukaisissa jakelu seuraa-
vana viikonloppuna!

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

23.10. 2013
6.11. 2013
20.11. 2013
4.12. 2013
18.12.2013

T:mi
Petri Luotola
0400 125 303

Jätekaivojen
tyhjennykset

Jätehuolto

Autohajottamot

Krista L, 2013

- Miksi kaksi varpusta syö ämpärillisen 
  kauraa nopeammin kuin kaksi hevosta?
- Varpuset eivät syö hevosia.

TIPUTELLEN

Kokemäki

Kokemäen Taideseuran kesä-
taidenäyttely 
13.6.-3.7.2013 Anttilan Tilan 
Vekaran Vintillä. Kesätaide-
näyttely Kesäkahvila www.face-
book.com/Anttilantila

Kierrätyskeskus tutuksi!
13.6.2013 Kierrätyskeskus ja 
nuorten työpaja. Tuo ja vie 
kierrätystavaraa  ja tutustu sa-
malla Porin seudun kierrätys-
keskuksiin sekä nuorten työpa-
jan toimintaan.

Kirppismarkkinat
15.6.2013 klo 11 Korkeaojan 
koulun pihassa. Tule myy-
mään tai kiertelemään .Tutustu 
Kuurolan VPK:n palo-autoon 
ja miehistöön. Ratsasta ja Rap-
suttele ponia ym.

Tanssit
15.6.2013 klo 19 Kylttyyri-
navetassa Korkeaojan maatilal-
la. Liput 2 € Paikalla Buffetti 
Tapahtuma liittyy Avoimet 
Kylät-päivään.

Ihmiskokemus
4.7.- 4.8.2013, Säpiläntie 
435, Säpilänniem. Valomon 
kymmenes valtakunnallinen 
kesänäyttely. Ma-to 12-18, 
pe-la 12-16, su 12-18 tai sopi-
muksen mukaan

Vekaran Kartanon Maalais-
markkinat ja avoimet puutar-
hat
4.8. klo 9-18, Anttilan Tila, 
lähiruoantuottajille ilmaiset 
myyntipaikat. varaa paikkasi! 
040 769 0599

Harjavalta

Harjavallan seurakunnan kesä
Jumalanpalvelus sunnuntai-
sin, monipuolisia leiripäiviä 
seurakunnan leirikeskuksessa 
Tuulikarissa, lähetyskahvila ja 
-myymälä sekä kesäkeskivii-
kot vanhassa kirkossa. Keski-
viikkoiset Musiikkia ja Sanaa 
-illat aloittaa Runopiiri Marja 
Vappulan johdolla 5.6. klo 18. 
Illoissa esiintyy tuttuja ja vierai-
ta lähinurkilta sekä kauempaa, 
aina Nepalin lähetyskentiltä 
asti. Heinäkuinen keskiviikko 
17.7. on samalla Virran lähet-
tiperheen kotiintulojuhla. Kes-
kiviikon tilaisuuksiin on vapaa 
pääsy, ja niissä kootaan kolehti 
Harjavallan seurakunnan ni-
mikkolähettien työn tukemi-
seen. 
Lisätietoja kaikista tapahtumis-
ta löytyy seurakuntatiedoista, 
kesäesitteestämme sekä www.
harjavallanseurakunta.fi 

Harjavallan Picknick
29.6.2013 klo 12 Tapahtuma-
aukio Kokemäenjoen ranta. 
Vapaa pääsy. www.harjavallan-
picknick.fi 

Luvia

Luontoretki Pinkjärven luon-
nonsuojelualueelle
16.6.2013 klo 9 Pinkjärven 
luonnonsuojelualue. Pohjoismai-
nen luonnonkukkapäivä. Luvian 
kunta järjestää luontoretken.

Nakkila

Lasten kesäleiri Merimaan lei-
rikeskuksessa
17.-20.6.2013 Merimaan leiri-
keskus. Lasten, noin 8 -12 -vuo-
tiaiden, perinteinen kesäleiri. 
Osanottomaksu 45 € , sisaralen-
nus 5 €.

Kesäteatteriesitys KATSASTUS
5.7.-2.8.2013 Aronuoman kesä-
teatteri. Käsikirjoitus Jon Skiftes-
vik ja ohjaus Paul Salonen.

Tappuritapahtuma
10.-11.8.2013 la-su, Nakki-
lan kotiseutumuseoalue sekä 
liikuntakeskus ja sen ympäristö. 
Järjestäjä: Nakkila-seura ry ja 
Satakunnan Mobilistit ry

Pori

Karjalaiset kesäjuhlat 
14.-16.6.2013 Porin urheilu-
keskus (Karhuhalli, Jäähalli), 
Promenadi-sali, yms.
 
CHILI-päivä
15.6.2013 klo 10 Taimimoisio. 

RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

Oleks paatti ostamises?
”Se o varma  Luvilaiste jutt”

HS: ”Kyseisen päivän etu-
sivu oli jo myyty”
”Se o harva ja valittu, ko saa  
juttus etusivull”

Ulvilan murhan puinti pa-
laa lähtöruutuun
”Tais menn puintihommi, ko 
ei o saat selväks”

Apple ryhtyy ostamaan 
vanhoja iPhone-puhelimia
”Perustava varma puheli 
museo”

Presidenttipari muutti Kul-
tarantaan
”Se o ylenaikast muuttamist, 
oliks oike muuttoautoki?”

Nelivuotias poika ampui 
veteraani-isänsä kuoliaaksi
”Nuoren o vitsa väännettä-
vä”

Fisker yrittää ostaa Fiske-
rin
”Ostavat varma ittens pois 
markkinoilt”

Jartin Jurinat

Taloja voi ostaa myös näke-
mättä niitä, näin!
”Se o sitä `sika säkiss osta-
mist”

Kahvilassa voi maksaa kah-
vinsa suutelemalla
”Se o sitä vanha oravanahka 
kauppa”

Nännien lainaaminen yleis-
tyy
”Jo o aikoihi elett, ei enä sili-
konit kelpa”

Koreat tapaavat jo viikon-
loppuna rajalla
”Koska kommeet tapaava, ko 
koreetki tapa”

Kuninkaalliset jatkavat 
häitä yksityisillä illallisilla - 
hampurilaisia tarjolla
”Ei o häävi tarjoilu kuninkaal-
lisill, ko roskaruoka tarjoile-
va”

Aika-ajot: Bottas räjäytti 
pankin!
”Suomest kyll löyty panki rä-
jäyttäneitt”

Tulisista tulisin Chilipäivä! Vuo-
den vihannes Chili tarjoillaan 
kiinnostuneille kaikissa muo-
doissaan jo kolmatta kertaa.

Ihan Kukassa -ryhmän kukka-
sidontanäytöksiä
16.6.2013 klo 10 Taimimoisi-
on puutarhan alueella. Huikeita 
kukkasidontatöitä, ideoita juhli-
en kukkakoristeluihin, vinkkejä 
ja paljon, paljon muuta ihanaa.

Pitkis-Sport -leirin 50-vuo-
tisjuhlanäyttely Liikunta on 
Juhlaa
19.6.-9.7.2013 Porin pääkirjas-
ton näyttelytilassa. 

Förskottijuhannus
19.6.2013 klo 11 Rakennuskult-
tuuritalo Toivo. Juhannuksen 
alla vietetään Toivon pihassa jo 
perinteeksi muodostunutta förs-
kottijuhannusta. 

Porin juhannusmarkkinat
20.6.2013 klo 9 Porin Kauppa-
tori ja ydinkeskustan kävelykatu, 
Yrjönkatu, Promenadi ja siihen 
liittyvät Itäpuiston alueet. 

Rauma

Kerttu Horila - Meistä naisista 
ja vähän miehistäkin 
15.6.- 15.9.2013 Rauman taide-
museo Näyttely kokoaa yhteen 
kuvataiteilija Kerttu Horilan (s. 
1946) teoksia neljältä vuosikym-

meneltä. 
www.raumantaidemuseo.fi 

Eura/Kiukainen

Kesäjumppa, kahvakuula
5.6.-14.8.2013 Panelian koulun 
kentällä klo 19. Soveltuu alka-
jille ja jatkajille. Mielellään oma 
kuula mukana. Järjestäjä: Kiu-
kaisten Naisvoimistelijat, www.
kiukaistennv.fi 

Pisaroita
5.8.-6.9.2013
Euran pääkirjaston näyttelyti-
lassa. Juha Siirton ja Kristiina 
Siirto-Honkasen näyttely.

Kotiseutupäivät Euran Pirtillä 
22.-25.7. klo 12-18. Alakerras-
sa: ”Näin ennen tällättiin, kun 
juhliin lähdettiin.” Kansallis-
puvut ja muu juhlapukeutumi-
nen Yläkerran näyttelytilassa: 
”Kootut teokset” Annette ja 
Vesa Juusela 

Panelian kohteet auki: 
museo ma 12-16 Rivimylly 
ti-pe 12-16.30 ja ti 18-20 22. 
- 28.7. 
Kiukaisten Wanhassa pappilas-
sa käsityöperinneviikolla esillä 
kansallispukuja, avoinna ma-pe 
klo12-1, su 12-15

Rahaa 
Satakunnan 
liikuntapaikka-
rakentamiseen

Varsinais-Suomen ELY-kes-
kus on myöntänyt Varsinais-
Suomen ja Satakunnan lii-
kuntapaikkarakentamiseen 
avustusta yht.800 000 €, 
josta Satakuntaan 348.000 
€. Etusijalla olivat laajoja 
käyttäjäryhmiä palvelevat 
liikuntapaikat ja lähiliikun-
tapaikkojen rakentaminen.

ELY-keskuksen päätös on 
Lounais-Suomen liikunta-
neuvoston lausunnon mu-
kainen. Avustuskohteiden 
rakennustyöt tulee aloittaa 
31. lokakuuta 2013 mennes-
sä. Avustusten käyttö-aika 
on myöntämisvuosi ja sitä 
seuraava vuosi.

Avustusta myönnetään 
seuraaville hankkeille 
Satakuntaan

Porin Golfkerho ry 99.000 
Golfi n harjoitusalueet
Porin kaupunki 83.000
Finbyyn lähiliikuntapaikka
Rauman kaupunki 20.000
Kauppaoppilaitoksen salin 
lattian peruskorjaus
Ulvilan kaupunki 146.000
Friitalan alueen lähiliikunta-
paikka

Lähde: Varsinais-Suomen 
ELY-keskus
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HAUTAKIVET

AK-KIVI
puh. 02-6486075 www.AK-KIVI.fi
Kiviveistämöntie 39, 28760 Pori

YM. KIVIALAN TYÖT
SUORAAN
KIVIVEISTÄMÖLTÄ
KYLÄSAARESTA

Toriparlamentti kokoontuu
Nakkilan torilla

Bestsellerin ilmestymispäivinä.
Tule parantamaan maailmaa ja 

juomaan hyvät pullakahvit. 

KALAKAUPPIAS
Ke Nakkilan Torilla 8-11.30

To Kokemäellä Amalian edessä 9-12
Mäkinen Esa, puh. 0500 954 367
TERVETULOA KAUPOILLE!

OTETAAN VASTAAN ELEKTRONIIKKA- JA METALLIROMUA
Tarvittaessa haku (isommista eristä maksu).

RS-palvelu Kivimaantie 29, Nakkila, 
0440 730 509, AVOINNA ti ja to klo 10-18, la 10-14

Harjavallan auto ja metalli
Autokorjaukset    Varaosat

Raskaankaluston korjaukset
Puhelin (02) 674 6309, 0400 724 167

Pienkatu 5, 29200 Harjavalta

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

NAKKILAN KESÄTAPAHTUMIA
LASTEN KESÄTEATTERIA ARONUOMAN KESÄTEATTERILLA 
”RISTO RÄPPÄÄJÄ JA VILLI KONE” 
Viimeiset esityspäivät  ke 12.6., to 13.6. ja su 16.6. Esitykset kello 18.00  
Lisätiedustelut ja lippuvaraukset puh. 044 5174 950, Nakkilan Napakat ry
YHTEISLAULUILLAT VILLILÄN KARTANON PUUTARHASSA:
Ma 1.7.2013   klo 18.00  Ei vielä varmistettu vierailijaa
Ma 8.7.2013   klo 18.00  Vierailijana mestaripelimanni Kalevi Kantola
Ma 22.7.2013 klo 18.00  Vierailijana Nakkilan nuoret puhaltajat
Ma 29.7.2013 klo 18.00  Ei vielä varmistettu vierailijaa
Laulattajana Martti Henttonen ja säestys Jussi Henttonen
Vapaa pääsy! Kartanon kesäkahvila avoinna! Järj. Nakkilan kunnan kulttuuritoimi
KESÄTEATTERIESITYKSET: JONI SKIFTESVIKIN 
”KATSASTUS ” 5.7 -2.8.2012  
Aronuoman kesäteatterilla klo 19.00
Lisätiedustelut ja lippuvaraukset puh. 044 5174 950
Järj. Nakkilan Napakat ry
KE 17.7.2013 VALTAKUNNALLISEN 
POP&JAZZ –LEIRIN PÄÄTÖSKONSERTTI 
HUOM! Nakkilan yhteiskoulun juhlasalissa kello 18.00
Konsertissa kuullaan noin 100 eri soittajaa useissa eri kokoonpanoissa ja 
musiikki on laidasta laitaan  mm. poppia, jazzia, heavya ….
Järj. Nakkilan kunnan  kulttuuritoimi
MA 22.7.2013 KLO 13.00 TEATTERI PENSAAN 
IMPROVISAATIOESITYS ”TARINATUOKIO”
noin 7-11 –vuotiaille Villilän kartanon puutarhassa, sateella sisätiloissa.
+ IMPROVISAATIOTYÖPAJA KLO 14-16  
Järj. Nakkilan kunnan  kulttuuri- ja nuorisotoimi
KE 24.7.2013 ”MUISTOJEN BULEVARDI” – ROVANIEMELÄI-
SEN VASKISEITSIKON SAAREN SOITTAJIEN KESÄKIERTUE
Villilän kartanon puutarhassa kello 17.00   ( sateella kartanon salissa) 
Vapaa pääsy! Järj. Nakkilan kunnan kulttuuritoimi
10.-11.8.2013 TAPPURITAPAHTUMA
Nakkilan kotiseutumuseoalueella ja liikuntakeskuksen piha-alueella
Järj. Nakkila-seura ry ja Satakunnan Mobilistit ry

Klikkaa
best1.fi

PUHALLUSVILLAN MYYNTIÄ
JA ASENNUSTYÖTÄ 

Kaikkea rakennusurakointia, myös tuntityönä!

T:MI JURI HEIN, Nakkila

Puh: 050-5719408

Teroitusta ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN TERÄHUOLTO OY
Huollamme mm.
❏ Hakkurin, höylän- ja levyleikkurin terät yms. 3,200 mm asti
❏ Pituusleikkurin terät    ❏ Elintarviketeollisuuden terät
❏ Paperi- ja muoviteollisuuden terät

Tuurmannintie 12, 29250 Nakkila, p. 040 559 7225
nakkilan.terahuolto@dnainternet.net
Siilotie 6, 29250 Nakkila, p. 040 559 7225

Räisälä –  Nakkila –  Australia – Nakkila,

elämä kuljettaa
Räisälästä evakkona muut-
to toi Erkki Salasvuoren eli 
Suutarin nuorena miehenä 
Nakkilan Suutarinmäelle, 
missä elämä sodan jälkeen 
oli kovaa. Yhdessä veljien 
kanssa yritettiin, oli tiili-
en tekoa, pullonkorien val-
mistusta Porin Oluttehtaal-
le, soutuveneiden tekoa ja 
sahaushommia.

Vaimo Anna-Liisa on 
Ulvilassa syntynyt, Poris-
sa nuoruusvuodet elänyt 
ja Erkin kanssa solmittu 
avioliitto aloitti yhteisen 
elämän. Nuorina ihmisinä 
vuonna 1961 he yhdessä 
päättivät muuttaa Austra-
liaan. Tukholmassa yhdes-
sä vietetyn talven jälkeen 
hommattiin viisumit, jopa 

kahteen kertaan ja laivalla 
Suezin kanavan kautta koh-
ti uutta kotimaata, Austra-
liaa.  Melbournen kaupun-
ki oli ensimmäinen paikka, 
missä asetuttiin ystävien 
luokse asumaan. Erkillä oli 
kirjeenvaihtokaveri siel-
lä ja hänen avustuksellaan 
mentiin potkurikoneella 
8 tuntia eristäytyneeseen 
kaivoskaupunki Mount 
Isaan, joka sijaitsee 
Queenslandin osavaltiossa, 
Selwyn Ranges -kukkuloil-
la, Leichardt-joen rannal-
la. Kaupungin pinta-ala on 
noin 40 000 neliökilomet-
riä, mikä tekee siitä maail-
man laajimman kaupungin. 
Asukkaita Mount Isassa on 
noin 21 000.

Työ kaivoksilla

Mount Isa on yksi Australi-
an tärkeimmistä kaivoskau-
pungeista. Kaupungissa on 
Australian suurin suoma-
laisyhteisö. Ensimmäinen 
viikko oli kielikurssia ja sii-
tä jatkettiin heti töihin maan 
uumeniin, jopa 1000 metrin 
syvyyteen. Erkki teki tim-
bermannin töitä kaivoksissa, 
rakensi perheelle kaksikin 
taloa. Anna-Liisa ja Erkki 
asuivat siellä yli 11 vuotta ja 
sinä aikana ystäväperheitä 
tuli paljon. 

Brisbane

Queenslandin osavaltion 
pääkaupunki Brisbaneen he 

muuttivat 1973, se on koko 
Australian kolmanneksi 
suurin kaupunki, asukkaita 
on vajaat kaksi miljoonaa. 
Kaupunki sijaitsee Tyynen-
meren läheisyydessä Bris-
banejoen rannalla.

Erkki meni asuntovau-
nuja rakentamaan, kun oli 
oppinut niitä erikoistöitä 
tekemään jo nuorena mie-
henä Nakkilassa. Vuodet 
kuluivat nopeasti, raken-
nettiin useita omakotita-
loja, Erkki myös piirsi ja 
suunnitteli useita kymme-
niä taloja. Brisbanessa ku-
lui 30 vuotta ja eläkepäivät 
alkoivat 1991. Ensimmäi-
nen Suomen matka järjes-
täytyi seuraavana vuonna. 
Eläkepäivien harrastus on 
pienimuotoinen golfi n pe-
laaminen, ainoa harrastus 
työn ohessa. Erkin synnyin-
seuduilla Räisälän Unnun-
koskella he ovat vierailleet 
jo Australiassa oloaikanaan 
useita kertoja. 

Paluu Suomeen ja 
Nakkilaan 
Nyt he ovat eläneet Nakki-
lassa Suomisentiellä oma-
kotitalossa viimeiset seit-
semän vuotta. Tarkoitus oli 
muuttaa isoon rivitalohuo-
neistoon, mutta sopivaa ei 
löytynyt. Ikää on karttu-
nut ja pieniä sairauksiakin 
on tullut, joten omakotityöt 
ovat vaikeutuneet. Muuten 
elämä Nakkilassa on suju-
nut hyvin. Vanhoja ystäviä 
ja sukulaisia on tavattu pal-
jon. 

J Virtanen 

Anna-Liisa ja Erkki Nakkilan 
kodissaan lukemassa aust-
ralialaista Suomi Newspaper 
-lehteä.

Kesä
Aamun aurinko kajastaa,

on tyyni järven selkä.
Mä kuistilla istun ja kuuntelen,

iloista laulua lintusten.

On rannalla kaksi joutsenta,
ja kuikka ui järven pintaa.

Käki myös kukkuu kaukana,
sen kuulen,

se lämmittää rintaa.
 

Näin luonto on jo herännyt,
puut vihreän hunnun saaneet on,

ja kukkaset nostaa päätään...
...niin kaunis on kesä täällä.

  

Aurinko
Suljen silmät
tunnen sen,

aamukasteen
lämpöisen.

Lämpö hiipii
hyväillen,

aurinko tuo
kultainen,

syliin kietoo
jokaisen.

Arja T
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

En enää muista missä 
kuulin Kiss yhtyettä en-
simmäisen kerran. Vuo-
si oli kuitenkin 1984, 
olin kymmenvuotias ja 
biisi oli nimeltään Lick 
it up. Tuskin kuulin sitä 
ainakaan radiosta, kos-
ka siihen aikaan nuori-
somusiikki ei ollut it-
sestäänselvyys. Ainoa 
ohjelma joka soitti rock 
musiikkia oli rockradio 
ja sitä en ollut vielä tässä 
vaiheessa löytänyt. Te-
levisiostakaan ei tullut 
montaa nuorten musiik-
kiohjelmaa. Hittimittari 
taisi olla ainoa ja sekin 
alkoi pyöriä ruudussa 
vasta vuonna 1984. Saat-
toi olla, että kuulin Lick 
it up biisin kaverin luo-
na, jolla oli myös kuvia 
yhtyeestä. Näissä kuvis-
sa bändin tyypeillä oli 
vielä vahvasti maalatut 
kasvonaamiot. Laula-
ja kitaristi Paul Stanley 
oli tähtisilmä, toinen ki-
taristi Ace Frehley ava-
ruusmies, basisti laulaja 
Gene Simmons jonkin-
asteinen demoni ja rum-
pali Peter Criss näytti 
aika koomiselta kissa-
naamiossaan. Vaatetus 
oli myös toiselta planee-
talta, mustaa nahkaa, ki-
malletta, korokepohja-
kenkiä, rautaa ja niittejä. 
En vielä tässä vaiheessa 
tiennyt, että Kiss yhtye 
oli juuri tehnyt radikaa-
lin päätöksen ja luopunut 
noista näyttävistä kasvo-
maskeista ja kaikkein 
näyttävimmistä esiinty-
misasuista. Kuulin siis 
biisin ja näin kuvat ja 
olin samalla myyty. Äi-
tini suostui ostamaan 
Lick it up c-kasetin Ci-
tymarketista. Se oli vas-
ta toinen oma kasettini. 
Aiemmin olin kuullut 
Hassisen Konetta, mutta 
Kiss räjäytti potin. Olin 
hieman pettynyt, että 
tyypeillä ei ollut naami-
oita kansikuvassa ja mu-
kana oli pari uutta jäsen-
tä, mutta löysin kasetilta 
useamman hyvän biisin. 

”You wanted the best, 
  got the best…”

Kiss Helsingin Hartwall Areenalla 3.6.2013

R-kioskilla oli myynnis-
sä ruotsalaisia Okej leh-
tiä, joissa oli lähes aina 
Kiss aiheisia juttuja ja 
paljon kuvia. Yhtye oli 
perustettu jo 70-luvun 
alussa, joten bändi vai-
kutti olevan varsinainen 
kultakaivos. En ollut 
vielä kuullut kuin yhden 
levyllisen sen tuotantoa. 

Hihamerkit, 
selkälippu ja 
niittivyö
Huoneeni seinät täyttyi-
vät hiljalleen Kiss yhty-
een kuvista ja julisteista. 
Esittelin bändin serkul-
leni, joka innostui siitä 
myös. Aina parin kuu-
kauden välein sain os-
tettua lisää bändin tuo-
tantoa. Porin matkalta 
tarttui yleensä mukaan 
jokin vanha äänite. Va-
litsin kasetin (levysoi-
tinta meillä ei ollut) 
yleensä kansikuvan pe-
rusteella. Ensimmäi-
siä taisivat olla 70-lu-
vun legendaariset Love 
gun, Dynasty, Dressed 
to kill ja Destroyer albu-
mit. Löysin useita hel-
miä kuten Detroit rock 
city, Black diamond ja 
Shout it out loud kap-
paleet. Kaikista biiseistä 
en ollut kuitenkaan ai-
van vakuuttunut. Muka-
na oli kaikenlaista van-
hanaikaista r&b rockia 
ja muutenkin aika löysää 
boogie tavaraa, joka ei 
kuulostanut yhtään vaa-
ralliselta. Pidin siihen 
aikaan enemmän 80-lu-
vun rankemmasta heavy 
tuotannosta kuten Cre-
atures of the night le-
vystä. Pysyttelin Kissin 
parissa seuraavat kuu-
si vuotta. Farkkutakis-
sa piti olla tietysti hi-
hamerkit ja selkälippu, 
niittivyö oli myös toi-
velistalla. Löysin muita-
kin heavy bändejä kuten 
Iron Maidenin ja Was-
pin. Heavy rock muuttui 
ja Kiss yritti pysyä ajan 
hermolla. Se julkaisi 

kolme glam metal (tuk-
kahevi) levyä. Biisit oli-
vat kyllä tarttuvia, mutta 
syvällisemmin tutkittu-
na järkyttävän kevyttä 
huttua. 80-luvun lopul-
le tultaessa innostukseni 
hiipui. Seinät olivat tyh-
jentyneet julisteista ja 
minua kiinnosti jo aivan 
erilainen musiikki. Kiss 
painui unholaan, mutta 
jatkoi omaa tietään läpi 
vaikean 90-luvun. Yh-
tyeen parhaimmisto löy-
tyy yhä levyhyllystäni ja 
silloin tällöin fi ilistelen 
niitä päiviä soittamalla 
musiikkia joka kuulosti 
silloin joskus niin vaa-
ralliselta.

Pakko huutaa 
mukana
Maanantai 3.6.2013 on 
Helsingissä tukahdutta-
van kuuma. Lämpömit-
tarissa melkein 30 astet-
ta. Mieleen tulee Kissin 
biisi Hotter than hell. 
Olemme serkkuni kans-
sa Hartwall Areenassa ja 
odotamme ensimmäis-
tä Kiss keikkaamme. 
80-luvulla olin liian 
nuori näille keikoil-
le, myöhemmin Kiss ei 
enää kiinnostanut. Nyt 
yhtye on julkaissut uu-
den yllättävän pirteän 
Monster levyn ja tekee 
40-vuotis juhlakiertu-
etta. Meikit on jälleen 
naamassa ja kahdelle 
uudelle jäsenelle, kita-
risti Tommy Thayerille 
ja rumpali Eric Singe-
rillä alkuperäisjäsenten 
kasvomaalaukset. Tämä 
hieman sapettaa, mut-
ta saan huomata, että 
nämä uudet kaverit ovat 
ammattilaisia ja vetävät 
loistavan shown. Pak-
kohan tänne oli tulla, 
eikä pelkästään nostal-
gia mielessä, katsomaan 
millaisen shown yli 60 
vuotiaat nokkamiehet 
Simmons ja Stanley saa-
vat aikaiseksi. Hallin 
valot sammuvat ja Sim-
mons lausuu ne samat 

legendaariset aloitus-
sanat; You wanted the 
best, you got the best, 
the hottest band in the 
world, Kiss. Esirippu 
aukeaa ja Kiss laskeutuu 
lavalle mekaanisen hä-
mähäkin päältä. Psycho 
circus aloittaa keikan 
ja ensimmäiset pommit 
räjähtävät lavalla. Yh-
tye on energinen ja hy-
vässä vedossa. Vuodet 
eivät näy meikkien alta 
ja laulukin toimii yllät-
tävän hyvin. Ylärekis-
terissä Paul Stanleyllä 
on vaikeuksia, mutta se 
sallittakoon. Hän pitää 
showta yllä koko kei-
kan, huudattaa ja kosis-
kelee yleisöä. Mukana 
on pakko huutaa ja lau-
laa. Keikan alkuosan 
hitit Shout it loud ja 
Heaven´s on fi re saavat 
yleisön varmimmin mu-
kaan. Uudelta albumilta 
ei kuulla kuin kaksi kap-
paletta ja se sopii meille. 
Olemme tulleet paikalle 
kuulemaan juuri ne van-
hat hitit ja bändi tietää 
sen myös. Uusi kitaris-
ti Thayer esittää pätkän 
Ace Frehleyn Shock me 
biisiä ja se toimii yllät-
täen todella hyvin. Ki-
taristi jatkaa yhdessä 
rumpali Singerin kanssa 
uuden levyn Outta this 
world biisillä. Jamittelu 
päättyy kun kissamies 
kaivaa jostain esiin ”sin-
gon” ja ampuu sillä ”hä-
mähäkkiä. Loppupuo-
lella Simmons varastaa 
shown. Jokaisen keikan 
vakionumero on hänen 
verileikkinsä. Tällä ker-
taa Simmons oksentaa 
verta ja nousee vaijeri-

en avulla hallin kattoon 
God of thunder biisin ai-
kana. Naurettavaa, mut-
ta kuuluu asiaan.

Lähes jokainen biisi 
on höystetty pyroteknii-
kalla ja pommeilla, va-
loshow on hieno ja Stan-
ley pääsee myös ilmaan 
ja lentää salin peräosaan 
esittämään Love gun 
biisin. Lick it up ei toi-
mi aivan parhaalla mah-
dollisella tavalla, mut-
ta viimeisenä kuultava 
legendaarinen livebiisi 
Rock and Roll all nite 
korvaa tuon pienen pet-
tymyksen, samalla kun 
jättimäinen paperisilppu 
sade täyttää koko hal-
lin. Stanley paiskaa ki-
taransa lattiaan ja bändi 
poistuu lavalta. Hiki vir-
taa myös meillä istuma-
katsomossa, ääni kähe-
änä huudamme bändin 
takaisin lavalle. Enco-
rena kuullaan oikeute-
tusti Detroit rock city, I 
was made for lovin you 
ja Black diamond. Bändi 
antaa kaikkensa, olkoon-
kin sitten rutiinia tai ei. 
Voiko enempää pyytää. 
Ei mitään uutta ja ih-
meellistä, mutta mahta-
va rock show, tällaista ei 
tule vastaan joka päivä. 
Nostan kyllä hattua bän-
dille joka jaksaa viihdyt-
tää meitä näin vielä van-
hoilla päivillään, Kiss 
osaa tämän. Kotona jat-
kan fi ilistelyä ja laitan 
Alive –livelevyn vuo-
delta -75 soimaan, elä-
mäni ensimmäinen bän-
di kuulostaa edelleen 
hyvältä.

Jani Virtanen

Monster on yhdysvaltalaisen hard rock-yhtye Kissin 
20. studioalbumi, joka julkaistiin lokakuussa 2012.

Päätettiin myydä mää-
räalat Timo ja Tiina 
Rautiaiselle 18.000€, 
sekä Nakkilan Metalli 
Oy:lle 57.343€, molem-
mat määräalat sijaitsevat 
Viikkalassa.

Hyväksyttiin Säkkimä-
en asemakaavan muutos, 
alue on noin 4 hehtaa-
rin kokoinen ja alueelle 
on kaavoitettu 13 erillis-
pientalotonttia. Erillisellä 
päätöksellä hyväksyttiin 
tonttien hinnoiksi 4€/m2

Kunnan talouden ta-
sapainottamisesta käy-
tettiin yli kymme-
nen puheenvuoroa, 
joissa useissa oltiin huo-
lestuneita kyläkoulujen 
lopettamisaikeista, tyy-
tyväisiä oltiin kunnan 
henkilöstöryhmien kuu-
lemisista.

Kuntalaisaloite koi-
rapuiston perustami-
sesta Nakkilaan, val-
tuusto merkitsi asian 
tiedokseen ja totesi, et-

tei puiston rakentaminen 
kunnan puolesta ole talo-
udellisesti mahdollinen. 
Käydyn keskustelun ai-
kana Jari Myllykoski 
teki ponsi ehdotuksen, 
jota valtuusto yksimie-
lisesti kannatti, missä 
aloitteen tekijä Nakki-
lan Koirakerho selvittää, 
onko koirapuisto mah-
dollista rakentaa Leader 
rahalla. 

J Virtanen

Nakkilan Kunnanvaltuuston 
päätöksiä 10.6.

Inisevällä hyttysellä 
on parittelu mielessä

Hyttysten ininä, tuo erot-
tamaton osa kaunista ke-
säiltaa, on yltynyt tänä 
kesänä lähes mylvinnäk-
si. Hyönteisen siipien sa-
lamannopeasta värähte-
lystä ilmassa johtuva ääni 
ei varmasti ainakaan auta 
naarasta pääsemään verta 
herkuttelemaan.

Tuoreissa tutkimuksis-
sa on todettu, että hytty-
set kuulevat toisensa ini-
nän ja sillä on oma rooli 
pariutumisessa.

Sekä koiraat että naa-
raatkin siirtyvät tavalli-
sesta noin 400–600 hert-
sin ininätaajuudesta 1 
200 hertsiin lähestyessään 
toista parittelumielessä.

Vaikka tämä tutkittu tie-
to selittää itikoiden ini-
nän, niin tokkopa se kui-
tenkaan hyttysen henkeä 
säästää. Ainakin minä 
aion vastaisuudessakin 
lätkäistä lemmenkipeää 
inisijää.  

Hallituspolitiikka ei muutu

Pienet puolueet Rkp ja Vasemmistoliitto ovat 
pitäneet puoluekokouksensa ja mikään ei ole 
muuttunut. Puheenjohtajat jatkavat samaan 
malliin, kansan sortaminen hallituksessa tulee 
jatkumaan. Vasemmistossa on tehty ratkaisuja, 
nuorennettu ja laitettu vihreämmäksi puolue-
johtoa, mutta unohdettu työväenluokka, ei nä-
kyviä paikkoja Ay-ihmisille. Mutta tavoitteet 
ovat korkealla, puolueella ei ole yhtään edus-
tajaa Eu-parlamentissa. Tavoite on saada kaksi 
edustajaa parlamenttiin, miten mahtaa käydä?

Ilmastonmuutos

Keski-Euroopassa kevät on ollut sateinen ja 
kylmä, lämpötilat matalia ja vielä joet tulvi-
vat ja pitävät ihmiset jännityksen vallassa. 
Suomessa on ollut toisin. Lapissa oli Euroo-
pan lämpimin alue, voikukat ovat lopettaneet 
kukintansa, mehiläiset eivät ole päässeet nor-
maaliin kesärytmiin, pelätään hunajasadon ole-
van huolestuttavan pieni. Mansikan taimet ovat 
talvehtineet hyvin ja mansikan valmistuminen 
syötäviksi tulee tapahtumaan lähipäivinä.

Kevät on ollut kaunis ja lämmin, monena 
päivänä on ylitetty helleraja, mutta tuleva jak-
so ennen Juhannusta on kylmempää, päiväläm-
pötilat jäävät alle 20 asteen ja yöt ovat kylmiä, 
tuulee myös paljon. Oliko se kesä tässä, vai tu-
leeko se vielä?

Eduskunta istuu vielä normaalista poikkea-
vasti Juhannuksen jälkeisenä viikkona, runta-
taanko siellä Sote- ja kuntauudistuslait väkisin 
läpi, vai mikä tarkoitus sillä on. Kansalaiset 
ovat jo kesäloma tunnelmissa, silloin on hyvä 
aika tehdä ilkeitä päätöksiä.

Ota lomasi rennosti, pian on 
voimia palauttava kesäloma! 
Vai onko?

Lähestyvä kesälomakausi luo mielikuvia ihan-
teellisista tavoista viettää kesälomaa aikatau-
luista, tehokkuusvaatimuksista ja kellosta riip-
pumatta, ilman suorituspaineita, mieli vapaana 
ja keho rentoutuneena. Toteutuuko tuo mieli-
kuva sinun kohdallasi? Usein käsitellään syitä 
vähäiseen työtyytyväisyyteen. 

Työn mielekkyyden, työviihtyvyyden sekä 
riittävän haasteellisten työtehtävien puuttumi-
nen lannistaa ja uuvuttaa työssäkäyvät kansa-
laiset. Työttömillä ja väliinputoajilla on usein 
pitkät lomat, jotka myös voivat uuvuttaa.

J Virtanen 
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Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

- Uudisrak.
- Saneeraus
- Laatoitus 

Mäntykuja 2, Nakkila
040 501 0248, www.rp-tervo.fi 

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

0456 732 373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

Sat-Electric Oy
 p. (02) 54 64 084, Kokemäki 
Sähkösuunnittelu ja -asennukset, 
keskusvalmistus ja tarvikemyynti

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

Puh. 0400-504549 
Kosteantilan työt ja asunto-
remontit Satakunnan alueella

T:mi RT LAMMI 
Nakkila p. 050-5536612
- Maansiirtoa  - Kaivuut
- Murskeet ja hiekat ajettuna

Kiviainekset puh. 020 447 6420
Valmisbetonia puh. 020 447 6460 

Ammattimies säästää kustannuksissa!

Ahokannas Oy
0500 124 420

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079
* LVI-myymälä

* LVI-asennukset ja -huollot

PIHAPUIDEN KAADOT
JA KANTOJYRSINTÄÄ
Tarvittaessa pois kuljetus

050 599 3881
www.pihapuidenkaatoa.fi 

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

KOSTEUDEN MITTAUS JA KUIVAUS
VTT:n sertifi oima kosteuden mittaaja 

Kylpyhuone-, ym. saneeraukset

www.rakentajatoivonen.fi 

Rakennus Toivonen Oy
Harjavalta
Puh. 040 7530869

KAIKKI
MAAN-

RAKENNUSTYÖT
Jms-Kaivuu
Puhelin 044 2950787 
www.jms-kaivuu.fi 

Remontti Jasa
Kaikki kodin remontit
Pentinkuja 2
28400 Ulvila
0400 807 332
www.remonttijasa.fi

vesieristys-
sertifikaatti

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

rami.salo@netti.fi 

Porin parveke- 
ja terassilasitus

Asennuspalvelu Jukka Halme
p. 0400 324 857

RemonttipalveluRemonttipalvelu

R. Rantala KyR. Rantala Ky
SISÄ- JA ULKOREMONTIT

AITOJEN TEOT YM.
045 848 3882045 848 3882

risto.rantala58@gmail.com Rakentajan palstan 
kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€. 
2 palstaa x30 mm: 60€. 
Hintoihin lisät. alv 24%. 

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

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus-  
ja remonttityöt

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

y

TERASSIT JA LAITURIT
KUNTOON JUHANNUKSEKSI!
25x95 pk vihreä, täyssärmäinen . . . . . . 0,89
25x95 pk ruskea, täyssärmäinen  . . . . . 0,99
25x95 pk ruskea, viistetty . . . . . . . . . . . 0,95
50x100 pk vihreä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,98

Ulkovuoripaneelia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
20x120 UTV

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

Meiltä myös 
terassiruuvit
Esim. 4,2x42 RST
(250kpl)

10,- 
/rasia

Kattava valikoima 
ET-listojen tuotteita!

Tarjoukset 
voimassa vk 24-25.

ENNAKKOMARKKINOINNISSA 
As Oy Miharinrivi, Miharintie 11, Lappi

3 H+K+S+KHH, 80,5 m2   VH 191.600 €
2 H+K+S+KHH, 66,4 m2   VH 162.700 €

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
Rakennus Lappi Oy
0400 128 744, info@rakennuslappi.fi 

• Rauhalliselle paikalle Lapin kes-
kustaan on tulossa laadukkaita 
rivitaloasuntoja

• Kaikki keskustan palvelut, koulu ja 
päiväkoti ovat lähellä

• Jokaisessa huoneistossa on tak-
kavaraus ja varaava lattialämmitys 

• Joka huoneistossa koneellinen il-
manvaihto ja lämmön talteenotto

• Kaikkiin asuntoihin kuuluu oma 
autokatospaikka ja varasto

• Varaa omasi ja saat vaikuttaa 
asuntosi sisustukseen

• Huoneistoihin kohdistuu 50 % 
yhtiölainaosuus

Toimi heti!

Osa asunnoista

on jo varattu!

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

a)
kkio)
)
ki )

 17.  perinteikäs

 TAPPURI-TAPPURI-
TAPAHTUMATAPAHTUMA

 Siin Nakkila kirko vaiheill
10.–11.8.2013 klo 9–17

Liput
Aikuiset 8 euroa. Alle 12 vuotiaat lapset 
ilmaiseksi vanhempien seurassa. 
Sotaveteraanit ilmaiseksi.

Järjestelyistä vastaavat
Nakkila-seura ry ja 
Satakunnan Mobilistit ry

Ilmoita jakeluhäiriöstä
NAKKILAN ALUE:
- Häiriöt keskiviikon ja viikonlopun ilmaisjakeluissa, 
puh. 0500 597 259 tai turist.fi @hotmail.com

HARJAVALTA, ULVILA, KIUKAINEN
- Häiriöt Bestseller-lehden jakelussa, 
puh. 0500 597 259 tai turist.fi @hotmail.com

Muutenkin voi ottaa yhteyttä, rakennamme yhteistyössä verkostoamme.
Kaikki Bestseller-lehdet  ovat näkyvissä netissä, ilman maksua: www.best1.fi  
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Satakunnan Museon mu-
kaan pronssikautiset esine-
löydöt ovat Suomessa har-
vinaisia. Pronssikirveitä on 
löydetty yhteensä reilu 50 
kappaletta, joista 10 Sata-
kunnassa. Samalta alueel-
ta tunnetaan useita pronssi-
kautisia röykkiöhautoja, eli 
hiidenkiukaita. Alueelta on 
löydetty ja tunnistettu myös 
useampia asuinpaikkoja.

Satakunnan museo sai nyt 
löydetyn kirveen käsiinsä, 
kun porilainen Ilkka Laine 
löysi sen pellosta. Kirves 
on pienikokoinen. Se on pi-
tuudeltaan vain noin kuusi 
senttiä ja terä on leveimmäl-
tä kohdaltaan noin kolme ja 
puoli senttiä. Sen kantaosa-
na on ollut ontto putki. Nak-
kilan kirveen putkiosa on 
katkennut.

Satakunnan museon mu-
kaan kirves ajoittuu prons-
sikauden (1500-500 e.a.a.) 
jälkipuoliskolle. Museon 
tiedon mukaan useat aikai-
semmatkin kirveet on löy-
detty pellosta. Ilmeisesti ne 
eivät ole hautalöytöjä, vaan 
lienevät hukattu tai mahdol-
lisesti aikanaan uhrattu ve-
teen, kertoo museon tiedote.

Aarteenetsintää harrastet-
tu kaksi vuotta

Ilkka Laine on harrasta-
nut aarteenetsintää miina-
haravalla noin kaksi vuot-
ta, enimmäkseen kiinnostus 
on ollut historiallisesti rau-
takauden löytöihin. Paljolti 
aikaa kuluu eri alueiden tie-
don löytämiseen, on tutus-
tuttava vanhoihin pihapiirei-
hin, kasvustoon ja kaikkeen 
olennaiseen mitkä ovat tär-

Pronssikirves löytyi 
Nakkilan pellosta

keitä hyvälle lopputuloksel-
le.

Kaikki aarteet, mitkä löy-
tää ja olettaa niiden olevan 
yli sata vuotta vanhoja, on 
vietävä museoon tutkitta-
vaksi. Museo tutkii, tiedot-
taa ja toimii omien tapojen 
mukaisesti aarteen kanssa.

Esineiden etsiminen maan 
alta metallinpaljastimilla on 
nykyään suosittu ajanviete 
ja harrastus Suomessa. Har-
rastajille on perustettu oma 
yhdistys, Suomen metallin-
etsijät ry. 

- Toisia viehättää ajatus 
mahdollisen aarteen löyty-
misestä, mutta monia ajaa 
oman historian kiinnosta-
vuus harrastuksen pariin, 
kertoo Ilkka Laine, ja jatkaa, 
että välillä menee koko päi-
väkin harrastuksen parissa, 

kun on löytänyt hyvän ja-
kiinnostavan aarrepaikan.

J Virtanen
Lähde: Satakunnan Museo

Ilkka Laine on harrastanut aarteenetsintää miinaharavalla jo lähes kaksi 
vuotta ja tältä pellolta hän löysi pronssikirveen. 

Nakkilasta löytynyt kivikirves on 
pienikokoinen ja luultavasti pellol-
le hukattu. Kuva: Ilkka Laine.

Coca-Cola
8-pack 0,33l
tlk, myös Zero
Sis. pantit 1,20

1,81l

UUNITUORETTA
Patonki 230g
ranskalainen vaalea

3,43kg

LU
Tuc 3x100
triopack original
 

7,63kg

229

Atria
Atrilli 750g
iso pakkaus
 

3,56kg
249

Arla Apetina
tuorejuustot
200g
 

22,50kg
450

2 pkt

Arla Apetina
Snack-kuutiot
salaattijuusto 100g

20,00kg

400
2 pkt

Pringles
perunalastut
190g

7,89kg

Ingman
viilit 200g 

1,67kg

HERKKUTORILTA
Grillattu
broilerin koipi-reisi

300
2 pkt

139

200
6 kpl

100
kpl

079
kpl

Tarjoukset voimassa 
31.8. asti

k 0,33l
s Zero
1,20

59999

astut

t

tiot
00g

Olvi
virvoitusjuomatjuomat
jaffa, lemon ja cola
sis. pantit 0,40

1,66 l

EDULLISESTI 
KOKO KESÄN!
EEEEDDDDUUUULLLLLLLLIIIISSSS

KKKKOOOOKKKKOOOO KKKKE Tarjoukset voimassa 
31.8. asti

SSSSEEEESSSSTTTTIIII 
EEEESSSSÄÄÄÄNNNN!!!!

M Y L L Y
Harjavallankatu 12, 29200 Harjavalta

Palvelemme ark. 7-21, la 7-18, su 12-18 

ww
w.

k-s
up

er
ma

rke
t.fi 
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SATTUMANKAUPPA ON 
VANHAN TAVARAN KAUPPA 

HÄIJÄÄN KESKUSTASSA 
SASTAMALASSA.

Avoinna
ke-pe 10-18, la 10-16, su 12-18

Kylänraitti 74, Sastamala
Puhelin 0500 239 390

Kesäkukat parhaimmillaan!
Meiltä myös laaja valikoima yrttejä

sekä vihannesten taimia!
Avoinna ark. 9-20, la-su 9-18

Tervetuloa!
Pirttinokan puutarhaPirttinokan puutarha
Nokantie 26, 28400 Ulvila

050 569 3774050 569 3774
Ajo-ohje: Tampereentieltä 
Ulvilaan päin, 200m ennen 
kirkkoa kääntyy Nokantie.

SETOLAN PUUTARHASETOLAN PUUTARHA
Hovinkuja 10
29250 Nakkila

(02) 537 3995
050 596 1260

Pihat kuntoonPihat kuntoon
Kaikki kukat ja amppelitKaikki kukat ja amppelit

--  50%50%
Tarjous voimassa juhannukseen asti!

arkisin 8-20
la ja su 9-18

Juhannusaattona suljettu.

Havupuu-
uutejuoma
Vuoden 2010
luontaistuote!
Nyt saatavana meiltä!

a

!

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! Tervetuloa!
      Kesäaikaan juhannuksen jälkeen päivittäin klo 12-17!

Tattarantie 42, Nakkila  -  puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN

VAIHDOT
AMMATTITAIDOLLA!

Tule katsomaan
muut tarjoukset 

myymälään!

Hyvä valikoima täkkejä, tyynyjä, 
kankaita, petauspatjoja...

Uusia naisten shortseja!

Useita kokoja!
Useita kuoseja! 7€/kpl

Nakkilalaisen Reikko Oy:n 
toiminta on alkanut v. 1979. 
Silloin sinkittiin käsityö-
nä ja alaa vasta opiskeltiin. 
Tänä päivänä yrityksellä on 
käytössään 3000 m2 nyky-
aikaista teollisuustilaa, jossa 
on viisi automaattista tuo-
tantolinjaa, joista on kolme 
sinkityslinjaa, yksi lakkaus-
linja, yksi lämpökäsittely-
linja. Tuotantokapasiteet-
ti on suuri, mutta pienetkin 
erät tehdään. Henkilökun-
nan määrä on yli 20.

Tuotanto energiaa

Tuotanto prosessissa tarvi-
taan paljon energiaa. Yrityk-
sen perustaja Jukka Reikko 
kertoo, että 2008 vuoteen asti 
polttoöljy oli isoin energia-
lähde, mutta risujen, oksien 
ja puhtaan puutavaran vas-

taanotto aloitettiin ja energia-
lähteeksi tuli puuhake.

Harjuntieltä poiketes-
sa risut ja puujäte on hy-
vässä järjestyksessä asfalt-
tikentällä. Käsittelemätön 
ja käsitelty puu hakete-
taan ja toimitetaan energia-
na hyödynnettäväksi pää-
sääntöisesti erikseen, koska 
käsitellyn puun energiahyö-
dyntäminen edellyttää jät-
teenpolttoon suunniteltuja 
ja luvan saaneita laitoksia. 
Naulat eivät haittaa hyödyn-
tämistä.

Käsitelty puu, maalattu tai 
lakattu puu, lastu-, kova- ja 
liimalevyt, vaneri, laminaat-
tilevyt, parketit. Käsittele-
mätön puu, laudanpätkät ja 
rimat, sahanpuru ja kutte-
ripuru, puiset kuormalavat, 
lämpökäsitelty puu, käsitte-
lemätöntä puuta.

Risut ja Puutavarajäte 
hyötykäyttöön Nakkilassa

Myrkkypuutavara 

Painekyllästetty puu on on-
gelmajätettä. Jukka Reik-
ko kertoo, että sitä heillä ei 
vastaanoteta, vaan ne voi 
viedä Veikko Lehti Oy:n 
Aittaluodon lajitteluase-
malle Poriin. Samoin rau-
tajätettä ei saa olla, vain 
rautanaulat puiden mukana 
käy. 

- Nakkilan ulkopuolel-
takin tuodut risut ja puut, 
ovat tervetulleita yrityk-
semme energiaksi, kertoo 
Reikko.

Koska hän on intohimoi-
nen kierrätysihminen, hä-
nellä on aina mielessä, mi-
ten yrityksessä hoidetaan 
kierrätys. Reikko Oy ei ota 
maksua tuotavista eristä.

J Virtanen

Petri Salovaara toi risuja Reikko Oy:n kentälle. Jukka Reikko ja Petri Salovaara.
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AVAJAISET KESKIVIIKKONA
19. KESÄKUUTA KLO 12-17

KAHVITARJOILU

TATTARAN KYLA-TORI
MARJAT, VIHANNEKSET,MEHUT

TATTARANTIE 42, NAKKILA
P. 0500-597259

Kesä-kahvio Oskari AhoKesä-kahvio Oskari Aho
AVOINNA JOKA PÄIVÄ  KLO 12-17

COVIRE OY TEHTAAN-TUOTEMYYNTI
TATTARANTIE 42, NAKKILA P.0500-597259

TEKSTIILI- JA VANUTUOTTEET
AV.  JOKA PÄIVÄ 12 – 17.00Pyörä ja Vapaa-aika Oy - - Pirkankatu 3, Harjavalta - (02) 674 3260Pirkankatu 3, Harjavalta - (02) 674 3260

Lasten polkupyörätLasten polkupyörät 

 Alk.  89,-   

Kaikki loput Kaikki loput 
vaatteetvaatteet

VÄHINTÄÄNVÄHINTÄÄN  
OVH OVH --5050  %%
..       ..           ....  ....

P ö ä j V pP ö ä j V pP ö ä j V p

KEEWAY 
TX SM 50 MOPO

1590,- 

KESÄ-KESÄ-TARJOUS!TARJOUS!

....

Onkimadot ..............6,-/prk
Master kalaverkot ...20,-
Uistimet alk. ............5,-/kpl
Kalapakit alkaen .....20,-

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Valtuutettu Tulikiven ja Kermansaven

uunimestari Markku Peltonen

0400 736 006
myynti, 

huolto ja 
mittauspalvelu

MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

Alk.Alk. 89,89,-

Laadukkaat Laadukkaat 
T-paidatT-paidat 

Merrel ja Merrel ja 
SalomonSalomon
sandaalitsandaalit 

 Alk.Alk.  49,49,- -     

 Alk.Alk.  10,10,- -     

OLEMME
LOMALLA
HEINÄKUUN

LOPULLA
Viikon 29
(15.-20.7.)

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

Mikroautojen 
vuokrausta!

Vuokrahinnat ja tiedustelut:

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

GEBWELL-TUOTEASIOISSA SINUA PALVELEE:
Henri Kortelainen, puh. 044 023 2273

henri.kortelainen@suosmerenlvi.fi

NytNyt
alkaenalkaen

1212  500500  €€

HUIPPUTARJOUS!
KOTIMAINEN GEBWELL QI6

MAALÄMPÖPUMPPU JA 120M ENERGIAKAIVO 
(SIS. 3M MAAOSUUTTA) UUDISKOHTEESEEN

Keskitie 79, 28450 VANHA-ULVILA
Puh. (02) 651 01881 www.suosmerenlvi.fi 


