
AVOINNA
ark. 8-17
la 9-14

Testamme akkusi kunnon

ILMAISEKSI
Meiltä akut autoihin, veneisiin,
moottoripyöriin sekä
vapaa-aikaan ja työkoneisiin.

ONKO AKKUSI KUNNOSSA?

Hevosenkenkä 1, 28430 PORI
puh. 02 646 9711 • gsm 044 505 0580

www.akkujatyokalu.fi 

Koirien hajukoulutusta 
Ulvilassa, s. 3

Kirsi Hannelesta Ulvilan 
Vuoden Nuori Yrittäjä 2014, s. 5

Musiikkia kohti 
kesää, s. 4

       SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO-
        SUUNNITTELU 
       KESKUKSET
       ASENNUKSET
       TARVIKEMYYNTI
  
 SUUNNITTELU JA  ASENNUS TARVIKEMYYNTI
 Vesa Nylund     Jukka Helin Ismo Jalonen
 0400 412 967 040 546 5301 0400 976 332

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

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

Skaffarinkatu 13, Kokemäki

Ojantie 26, Pori
www.valtarengas.fi 

MEILTÄ HUIPPURENKAAT KESÄÄN!

Perävaunujen ja autotrailerien vuokraus!

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

Vuoden 2009 jälkeen
suoritettuihin C-ajokortteihin

AMMATTIPÄTEVYYS
EDULLISESTI

Logan MCV TCe 90 Ambiance, hinta 12 120 + arvioitu autovero 2 679,28 + toimituskulut 600 = kokonaishinta 15 399,28 
€. CO2-päästöt 116 g/km, EU-yhd. 5,0 l/100km. Logan MCV TCe 90 Laureate, hinta 13 090 + arvioitu autovero 2 898,58 + 
toimituskulut 600 = kokonaishinta 16 588,58 €. CO2-päästöt 116 g/km, EU-yhd. 5,0 l/100km. Logan MCV TCe 90 Laureate 
Navi, hinta 13 340 + arvioitu autovero 2 955,02 + toimituskulut 600 = kokonaishinta 16 895,02 €. CO2-päästöt 116 g/km, EU-
yhd. 5,0 l/100km. Logan MCV dCi 90 Laureate, hinta 14 380 + 
arvioitu autovero 2 616,74 + toimituskulut 600 = kokonaishinta 17 596,74 €. 
CO2-päästöt 99 g/km, EU-yhd. 3,8 l/100km. 
TCe=bensiini, dCi=diesel. Kuvien autot erikoisvarustein.

Uudessa, uskomattoman edullisessa Dacia Logan MCV -perhefarmarissa on kaikki mitä tarvitset. Moder-
ni muotoilu, tilava matkustamo ja reilu tavaratila (573 / 1518 l) sekä uusin teknologia tekevät ajomatkasta 
nautinnollisen koko perheelle. Turboahdetun dCi 90 -dieselmoottorin kulutus on vain 3,8 l/100 km ja TCe 
90 -bensiinimoottorin vain 5,0 l/100 km. Ambiance-mallissa on vakiona mm. ilmastointi, radio, Bluetooth, 
USB- ja AUX-liittimet ja ESC-ajovakauden hallintajärjestelmä ja Laureate NAVI -mallissa on lisäksi vakio-
na mm. vakionopeudensäädin sekä MEDIA NAV -multimedia- ja navigointijärjestelmä. Laadusta kertoo 
Dacian takuu: 3 vuotta tai 100 000 km, sisältäen 24h Tiepalvelun. Koeaja Suomen järkevin perhefarkku.

Ensiesittelyssä 
Dacia Logan MCV.
Suomen järkevin iso perhefarmari.

Mahtava tavaratila
573 / 1518 l

Happamia sanoi kilpailija, 
       kun liian edulliseksi haukkui.            

Koirat haukkuu. 
                  Duster kulkee.            

MAAVARA 210 mm.

Koeaja uusi Dacia Duster.
Suomen järkevin maasturi.
Uusi Dacia Duster, ainoa järkimaasturi, on nyt entistäkin parempi: uusi sisustus, parempi varustelu, enem-
män lisävarustevaihtoehtoja ja mikä parasta, moottorit maailman huipulta! Enemmän vääntöä ja tehoa, ja silti 
pienempi kulutus ja vähentyneet päästöt. Duster on aidon maastoauton tapaan varustettu 210 mm:n maa-
varalla ja lyhyillä koriylityksillä sekä 4x4-mallissa automaattisella nelivedolla (valittavissa: 2WD, AUTO, 
4x4WD-Lock), ja se soveltuu hyvin myös kaupunkiajoon ketteryytensä ja katu-uskottavuutensa ansiosta. 
Laadusta kertoo Dacian takuu: 3 vuotta tai 100 000 km, sisältäen 24h Tiepalvelun. Järkevin auto Suomen 
sääoloihin – uskomattoman järkevällä hinnalla.

DUSTER 1.6 16V 4x2 Ambiance, hinta 12 300 + arvioitu autovero 4 577,91 + toimituskulut 600 = kokonaishinta 17 477,91 €. 
CO2-päästöt 165 g/km, EU-yhd. 7,1 l/100 km. DUSTER TCe 125 4x2 Laureate, hinta 13 880 + arvioitu autovero 4 243,04 + 
toimituskulut 600 = kokonaishinta 18 723,04 €. CO2-päästöt 145 g/km, EU-yhd. 6,3 l/100 km. DUSTER dCi 110 4x2 Laurea-
te, hinta 15 960 + arvioitu autovero 4 038,22 + toimituskulut 600 = kokonaishinta 20 598,22 €. CO2-päästöt 127 g/km, EU-yhd. 
4,8 l/100 km. DUSTER dCi 110 4x4 Laureate, hinta 17 670 + 
arvioitu autovero 4 885,33 + toimituskulut 600 = kokonaishinta 23 155,33 €. 
CO2-päästöt 135 g/km, EU-yhd. 5,2 l/100 km. 
TCe=bensiini, dCi=diesel. Kuvan auto erikoisvarustein.

VUODEN
TAKUU3TAI 100 000 KM

SISÄLTÄÄ 24 h TIEPALVELUN

VUODEN
TAKUU3TAI 100 000 KM

SISÄLTÄÄ 24 h TIEPALVELUN

Uusi Dacia Duster, alk.

17 478 €

Uusi Dacia Logan MCV, alk.

15 399 €

www.dacia.fi     |  Keskity oleelliseen.

Korjuuntie 17-19, Herralahti, Pori
Av arkisin 9-18, lauantaisin 10-14 | 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

Sami Sulkanen 
044 560 1269

Automyynti

Valikoimissamme mm.
* maalämpö * ilma-vesilämpöpumput * ilmalämpöpumput 

* kotimaiset aurinkolämpöjärjestelmät * kodinkone huolto 

* avaimet käteen -palvelua

kodinkonehuolto p. 02 631 2300, lämpöpumput p. 044 70 999 88
asennus p. 044 088 2169, www.kotolampo.fi 

Kotolämpö – talotekniikan asiantuntija
Ulvilan Sähköpalvelu Oy Muista  

kotitalous -
vähennys!

3 / keskiviikko 2.4.2014
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

Lue maksutta netissä: best1.fi 
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Painos: n. 22 000 kpl

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

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

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

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

Sivun- ja ilmoitusvalmistus:
Maisan paja
p. 040 503 6149
info@maisanpaja.info

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo, Pori

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

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

Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

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

Ilmestymispäivä on keskiviikko.

16.4.
7.5.

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

21.5.
11.6.
6.8.

Kaffeli

Tul syömään ny
ja syö niin paljon
et napa natisee 

ARKILOUNASPÖYTÄ
MA-PE

 11-15 

VATSAN TÄYTTÄVÄ NAKKILALAINEN

LOUNASRUOKAPAIKKA

3.9.
24.9.
22.10.

12.11.
3.12.
17.12.

  
   HUHTIKUUN TARJOUKSET 

   Calsorin-tuoteperhe 
      -15% 
   Kalkkitabletteja pureskeltavassa 
        tai nieltävässä muodossa, 
          D-vitamiinilla tai ilman   
      valitse itsellesi sopivin! 
 
 
   

Priorin Extra 60 kaps. 
ravitsee hiusjuuria sisältäpäin 

      36.20  (40.20) 
 

Priorin shampoo 200ml  

         12.00  (13.37) 

 
 
 
 
 
 
 
              

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

     

    Tervetuloa uimaan 
  NAKKILAN  UIMAHALLIIN       
         su 6.4 klo 16-19.30 
 

• Nakkilan apteekki järjestää maksuttoman 
uinti-iltapäivän Nakkilan  uimahallissa 

• arvontaa osallistujien kesken  
• KAIKKI  MUKAAN  UIMAAN! 

Naistenpäivän 
kilpailun 
voittajat!
Voittajiksi arvottiin:
Elvi Hannula (Hoitola Kultalokki) ja
Ritva Lankolainen (K-supermarket Mylly)

Kiitos kaikille osallistujille ja 
onnittelut voittajille!

Non-Stop Parturi Non-Stop Parturi & 
HiustuotemyymäläHiustuotemyymälä
Avoinna ti-pe 10-18, la 9-12 ti-pe 10-18, la 9-12 
Ilman ajanvaraustaIlman ajanvarausta
KESKUSTA, TEHTAANTIE
Ajanvaraus 044 505 5196044 505 5196

www.p-kkirsihannele.com

Parturi-Kampaamo
              Kirsi Hannele
Palokuja 68, Ulvila
Ajanvaraus 044 255 5196044 255 5196

Ulvilan Vuoden
Nuori Yrittäjä 2014
tarjoaa kakkukahvit
Ulvilan keskustan 
Non-Stop Parturi & 
Hiustuotemyymälässä
Lauantaina 5.4.2014 
klo 9-14

Tervetuloa!

www.p-kkirsihannnnnnnelelelelelelelee.e.e.e.e.cococococc mm

mo
nelleeee
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ä 2014
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ssä
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Koulussa tulisi oppia 
perusasioita kristilli-
syydestä osana suo-
malaista kulttuuria ja 
yhteiskuntaa. Jokaisel-
la maalla on omat ta-
pakulttuurinsa ja pe-
rinteensä, joihin usein 
liittyy uskonto. Suku-
polvesta toiseen jat-
kuneet perinteet ovat 
arvokas asia. Kevätjuh-
laan kuuluu Suvivirsi, 
soikoon se tänäkin ke-

Lauran blogi
Suvivirsi soikoon!

väänä. On tärkeää tietää, 
miksi vietämme esim. 
pääsiäistä. Olisi outoa, 
jos kouluissa puhuttai-
siin pääsiäisenä vain pu-
puista. Raamatunker-
tomusten tunteminen 
kuuluu yleissivistykseen. 
Toivon, että koulussa us-
konnon tuntimääriä ei 
leikattaisi. Uskonto vai-
kuttaa voimakkaasti ym-
päröivään yhteiskuntaan 
ja kulttuuriin. Esimerkik-
si suurta osaa Euroopan 
historiasta, kulttuuris-
ta ja maalaustaiteesta ei 
voi ymmärtää tuntematta 
roomalaiskatolista uskoa 
pyhimyksineen. Kris-
tinuskolla on voimakas 
yhteys eurooppalaiseen 
ajanlaskuun, kuvataitee-
seen, juhlaperinteeseen, 
lainsäädäntöön, tapakult-

tuuriin, pukeutumiseen 
sekä suomen kieleen ja 
suomalaiseen nimistöön. 
Uskonnot ovat kulttuuri-
en syvärakennetta. Isla-
milaista yhteiskuntaa ei 
ymmärrä tuntematta us-
konnon keskeisiä ideoita 
ja USA:n politiikkaa on 
mahdotonta ymmärtää 
ilman reformoitua kris-
tillisyyttä. Uskonnot ovat 
globaaleja toimijoita, ja 
siten avainasemassa pu-
huttaessa maailmanrau-
hasta. Turvallisuuspo-
litiikan näkökulmasta 
opetuksessa on tärkeää 
käsitellä myös uskonto-
jen varjopuolia ja niiden 
osallisuutta kriiseihin. 
Paras tapa ehkäistä fun-
damentalismia on tarjota 
asianmukaista ja kriittis-
tä tietoa omasta ja mui-
den uskonnoista sekä 
niiden sisäisestä moni-
naisuudesta. Uskonto-
ja tarkastellaan ilmiönä, 
joissa on aineksia niin 

rauhanrakentamiseen 
kuin väkivaltaan.

Kansainväl i syys-
kasvatuksen tavoitteet 
eivät toteudu omas-
ta identiteetistä luo-
pumalla, vaan siihen 
entistä syvemmin pe-
rehtymällä. On tärkeä 
myös syventyä toisiin 
uskontoihin ja kulttuu-
reihin, jotta voitaisiin 
välttyä ennakkoluuloil-
ta. Uskonnonopetus on 
tärkeä globaalien toi-
mintavalmiuksien kan-
nalta, olipa kyse sitten 
kaupankäynnistä, dip-
lomatiasta tai matkai-
lusta. Tulevaisuuden 
Suomessa tarvitaan 
sekä uskontojen ja kat-
somusten tuntemusta, 
että kykyä puhua us-
konnoista. Tarvitaan 
myös terveyttä ylpeyt-
tä omia perinteitämme 
kohtaan.

Laura Huhtasari

Krista L, 2014

- Joka kevät teistä miehistä tulee 
   jotain ihme hippiäisiä.

TIPUTELLEN

Jartin Jurinat

Museoon syömään? 
Näin Pariisissa.
”Onks myös tarjoll van-
ha museoitu ruoka?”

Virolaispoliitikot: Suo-
mi, tervetuloa Natoon!
”Paremp, ku ei huutas 
vieraisi pöyti”

Lapsivaltuutetulle lu-
vassa hoitoapua
”Kyll niit kaikki valita 
hommi, ku ei ittekä  pär-
jä ilma apua”

Moto2: Kallion pyö-
rä päreiksi aika-ajojen 
päätteeksi
”Siit vois sit tehrä uure 
pärekato”

Jose Mourinho voi-
mansa tunnossa piek-
säjäisistä: Tuhosimme 
heidät!
”Kyll o treenarill suuret 
jutut, mite mahto käyr fu-
tareill, kuoliks ne”

Villisikalauma hyökkä-
si naista kohti Ruot-
sissa
”Mite huonost mahto 
käyr villisioill?”

Kanye West teki vallan-
kaappauksen
”Oliks armeija apun, ko 
valta kaapatti”

Seitsemäs peli ei valeh-
tele
”Mikä peli sit valehte-
le?”

Saipa tainnutti jat-
koerässä hurrikaani-
lauman
”Oliks käytetty kiellettyi 
aineit, vai nyrkkei”

Liverpool yski mutta 
tainnutti lopulta Car-
diffi n nurmen pintaan
”Ensiks kone yski, mutt 
sitt otetti kovemmat käyt-
tö”

Jääkö Rynnäs työttö-
mäksi?
”Jos jää, ni porist löytys 
kyll töit molarill” 

Tokioon kissanruokara-
vintola – ihmisille!
”Vois porriiki perusta 
ravintola –koirill”

Alkoholisti pääsee hoi-
toon nopeasti – anorek-
tikko vasta taistelun 
jälkeen
”Se o iha oikei, vois noill 
anorektikoilleki anta 
ruoka”

Nakkilan Reserviläiset 
palkitsivat kevätkokouk-
sessaan kuvassa olevat 
henkilöt: Timo Aro, Ju-
hani Kares, Jouko Ran-
ne, Seppo Karvonen ja 
kuvasta puuttuva Hannu 
Hiljanen. Heille ojennet-
tiin aktiivisesta osallis-
tumisesta reserviläistoi-
mintaan reservin logolla 
varustetut seinäkellot.

Kevätkokouksessa Ma-
rimbassa oli saapuvilla 

yli 20 prosenttia yhdis-
tyksen jäsenmäärästä. 
Nakkilan Reserviläisyh-
distys on yksi harvoista 
yhdistyksistä Satakun-
nassa, mikä on lisännyt 
jäsenmääräänsä viimei-
sempinä vuosina. Siitä 
kiitos aktiivisille toimi-
joille, jotka ovat luoneet  
pohjan, mistä on hyvä 
jatkaa eteenpäin. 

Urpo Parkkali

Kuva: Raimo Räihä 

Reserviläiset palkitsivat
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OTETAAN VASTAAN ELEKTRONIIKKA- JA METALLIROMUA
Tarvittaessa haku, isommista eristä 

maksu sopimuksen mukaan.
J HEIN - palvelu 
Kivimaantie 29, Nakkila, 

Puhelin 050 571 9408, VOI TUODA KOSKA VAAN

TEHDÄÄN
TORIKAUPPAA

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Majoitus, matkailu

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

Tattarantie 42, Nakkila
Puh. 0500 597 259

la 10-14 - www.turist.fi 

Myymälät

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

info@sataeuro.fi 

€
Tilitoimistot

**********Meillä Meillä PALVELLAAN **********

Lakiasiaintoimisto

Varatuomari Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

(02) 641 0310, 040 548 6900 
kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

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

Hautauspalvelut
EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot
RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

Jakelupalvelua

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/
COVIRE OY

 www.

HAJOTTAMO
.com

KESÄRENKAATKESÄRENKAAT
EDULLISESTIEDULLISESTI

 RENKAAT 
 VANTEET
 VARAOSAT

www.askarteluliike.fi 
Eteläpuisto 17 D, Pori, 

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

Askarteluliike

Askarteluliikkeet

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot

Sisustusverhoomo
Wanhat Toolit
Katariinankatu 1, Pori

040 534 1804
verhoomowanhattoolit.fi

Verhoilua

 IT-ASEMA
ATK-laitteiden

myynti ja huolto
Sovi asiakaskäynti 
puh. 045 673 2373

Atk-palvelut
Erikoishammasteknikko

Kirsi Ehoniemi
Kauppatie 3, Nakkila
Sorkkistentie 11, Eura

(02) 865 4636
Pohjaukset ja korjaukset
saman päivän aikana!

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

Kauneudenhoito

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

KIUKAISTEN TAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544, (02) 864 7554, 050 530 4726

www.kiukaistentakuusuojaus.fi 

ESTÄ AUTOSI 
RUOSTUMINEN!

PARANNAT AUTOSI
   JÄLLEENMYYNTIARVOA.

AUTOMAAHANTUOJIEN 
HYVÄKSYMÄ 

UUSIENKIN AUTOJEN 
FI-SERTIFIOITU 

RUOSTEENESTOLIIKE. 

Eläinten Hyväksi EHY ry:n Löytöeläinkodin 
KIRPPUTORI SUNNUNTAISIN
klo 12-16, kaikki tuotto eläinten hyväksi! 

Maksut käteisellä. Tervetuloa!
Kämpäntie 3, 27110 Eurajoki
p. 044 292 7223

NTAISIN
äksi! 

oa!

MAAHANTUOJAN 

MODE LIFE - 
KOTIKUTSUT 
9.4.2014 klo 18

Majatalo Tyrnin tiloissa, Tattarantie 42, Nakkila
Paljon trendikkäitä laukkuja arkeen ja 

juhlaan: lompakoita, huiveja, koruja, 

suosittuja pöllö-tuotteita ym. 

Tervetuloa! COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ
Tattarantie 42, Nakkila
Avoinna la klo 10-14

Koulutus aloitettiin kolme 
vuotta sitten, vuoden 2011 
alussa Kullaalla Winnovan 
koulutuskeskuksessa.

Koulutuksesta ovat vas-
tanneet Trainer´s Choicesta 
Kangasalalta Eläinkoulut-
taja, koulutusneuvoja Tom-
my Wirén, jolla on pitkä ko-
kemus eläinkoulutuksesta, 
sekä Koiranohjaaja Keijo 
Kodis, KoDog Ky:stä Kul-
laalta, jolla on myös pitkä 
koirakoulutustausta jo enti-
sen työnantajansa, Suomen 
Puolustusvoimien ajoilta. 
Myös hänen yrityksensä 
tekee hajukeikkaa home-
koiran kanssa Lounais-Suo-
men alueella

WinNova on monialainen 
ammatillinen oppilaitos, 
joka tarjoaa hajuerottelu-
koulutusta ammattitehtäviin 
tähtääville koiranomistajil-
le. 

- Winnova haluaa kehit-
tää, tehdä uusia koulutuksia, 
tämäkin koulutus on ainoa 
laatuaan, kertoo Kodis.

Kurssin tavoitteena on 
kouluttaa koiranohjaajalle 
mahdollisimman hyvät pe-
rusvalmiudet hajutyösken-
telyn opettamiseksi, sekä 
hajuerottelun koulutusme-
netelmä työvälineeksi eri-
koisetsintään.

Koulutus koostuu lähi-
jaksoista, etäjaksoista, sekä 
verkkotyöskentelystä. Kurs-
sin aikana koiralle opetetaan 
käytös, jonka avulla koira 
ilmaisee etsittävän hajun. 

Hajuerottelumenetelmällä 
koulutettua koiraa voidaan 
hyödyntää erilaisissa, eri 
hajuihin opetetuissa tehtä-
vissä.

Minkälainen on 
koiran hajuaisti?
Lähes kahdeksas osa koiran 
aivoista ja enemmän kuin 
50 % nenän sisäosista pal-
velee haistamista, kun taas 
ihmisen hajuaivot ovat pal-
jon pienemmät. Suuri ero 
ihmisen ja koiran välillä on 
nenän sisällä olevissa haju-
soluissa. Ihminen ja koira 
eroavat myös laadullisesti 
näillä alueilla. Arvioidaan, 
että ihmisellä on viisi mil-
joonaa solua, sitä vastoin 
saksanpaimenkoiralla 220 
miljoonaa.

Vertailtaessa ihmisen ja 
koiran hajusolujen luku-
määrää, havaittiin, että koi-
ran hajuaisti on 44 kertaa 
parempi. Todennäköisem-
min suurin etu, minkä ha-
jualueen suurentuminen ai-
heuttaa, on erottelukyvyn 
parantuminen. Tämän ky-
vyn jo vähäinenkin lisäänty-
minen mahdollistaa tunnis-
tamaan pienet erot aineiden 
välillä. Koulutettu home-
koira tunnistaa noin 30 eri-
laista homesientä. Niiden 
vaarallisuudesta tai mää-
rästä koira ei osaa kertoa. 
Koira myös paikallistaa ha-
jun, ei välttämättä sitä, mis-
sä home on. Koira kuitenkin 

löytää homeen erittäin no-
peasti ja tarkasti.

Home ja luteet 
hajuina mukana
Nyt Helmikuussa Kullaalla 
alkaneella kurssilla pääsi-
sältönä on selvittää koirille, 
miten home- ja luteen ha-
jut löydetään. Opetusmene-
telminä ovat mm. pyörivät 
hyrrät, mihin on piilotettu 
hajuja ja koiraa opetetaan 
toistamaan useita kertoja ha-
jujen löytyminen. Jokaisen 
hajun löytymisen jälkeen 
koira palkitaan, joko kädes-
tä annettavalla tai ruokinta 
automaatin kautta tulevalla 
”namulla”. Koulutusohjel-
ma on 8-portainen, suurin 
osa koulutuksesta tapahtuu 
etäjaksoina koulutettavien 
kotona. Koulutuksesta ke-

Koirien hajukoulutusta Ulvilassa

rätään dataa, koulutusjaksot 
videoidaan ja avustaja kirjaa 
ylös harjoittelevan koirakon 
onnistumiset. Tavoitteena on 
80 % onnistumistaso ja vasta 
sen jälkeen nostetaan vaati-
mustasoa. 

Helmikuussa alkaneella 
koulutusjaksolla koulutet-
tavia koiria on noin 6 kpl. 
On eri rotuja ja myös se-
karotuisia koiria on muka-
na, rodulla ei ole mitään 
tekemistä oppimisen tason 
kanssa, vaan koirat ilmai-
sevat omalla tavallaan, kun 
ovat löytäneet oikean hajun. 
Koirat ja heidän ohjaajan-
sa ovat eripuolilta Suomea. 
Koulutusjaksot ovat kolme 
päiväsiä ja ne jatkuvat tällä 
ryhmällä helmikuuhun 2015 
asti.

J Virtanen

Tapaa Laura Huhtasaari

19.4. Pääsiäismarkkinat 
Pori, tori

12.4. Kokemäki
10.4. Luvia
8.4. Pori klo 13-16 

mukana myös 
EU-ehdokas 
Marko Kulpakko
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

4/5 KUUKAUDEN LEVY
Tällä palstalla arvioidaan kerran  
kuukaudessa uusi ja mielenkiintoinen 
kotimainen tai ulkomainen albumi. 
Arvosteluasteikko 1-5

MARITTA KUULA – KUULUISAA SUKUA
(Castafi orello)

Omaperäinen laulaja ja 
musiikintekijä Maritta 
Kuula on monille tun-
tematon, vaikka uraa on 
takana jo yli 30 vuotta. 
Parhaiten hänet muiste-
taan 90-luvun lopun Mä 
en tarvi äitii -hitistä ja 
500 kg lihaa -yhtyeestä, 
jossa vaikuttivat myös 
Kauko Röyhkä ja Pupu 
Lihavisto. Soolotuotan-
toa Kuula on julkaissut 
vuodesta 1992 alkaen, 
mutta hyvin säästeliääs-
ti. Kuuluisaa sukua on 
hänen kuudes soolole-
vynsä ja sitäkin on teh-
ty pitkään ja harkiten. 
Se kuuluu laadukkaana 
kappalemateriaalina ja 
viimeisteltynä lopputu-
loksena. Levyllä soivat 
sopusoinnussa kepeä 
pop ja juurevat blues-
elementit, pop-sinfoniat 
ja sunnuntai -iltapäivien 
keveä jazz. Välillä mu-
kaan on höystetty annos 
discoa ja funkkia. Taus-
talla vaikuttavat pitkäai-
kaiset yhteistyökumppa-
nit Heikki Tikka, Eeva 
Koivusalo ja Miikka 
Paatelainen sekä uutena 
mm.Janne Lastumäki. 

Sanoitukset ovat jälleen 
kiehtovia ja niihin on 
pakko palata aina uudes-
taan.

Maritta Kuulan tunnis-
tettavin tavaramerkki on 
hänen kiehtova äänensä. 
Se on täynnä yllätyksiä 
ja osuu hienosti yhteen 
kappaleiden tunnelman 
ja luonteen kanssa. Vä-
lillä hyvin lapsenomai-
nen laulutyyli muuttuu 
kesken kappaleen dra-
maattisen matalaksi ja 
välillä jopa uhkaavak-
si. Tyylivaihdokset ovat 
muutenkin näkyväs-
ti esillä Kuulan musii-
kissa. Albumin avaava 
raukean surumielinen 
Tule tänne sitten kun 
voit muuttuu kertosä-
keessä Spector/Bacha-
rach tyyliseksi massii-
viseksi popsinfoniaksi. 
Seuraavaksi siirrytään 
lastenlaulunomaiseen 
singlebiisiin Bing Bong, 
joka on saanut syystä-
kin eniten radiosoittoa. 
Haikeampi väliosa tasa-
painottaa muuten yltiö-
positiivista kesäbiisiä. 
Tämä jää kyllä soimaan 
päähän. 

Vaaleanpunaista kap-
paleen jouset ja kel-
lopelit tuovat jälleen 
mieleen Bacharachin ja 
Spectorin, mutta totaa-
linen yllätys tulee vas-
ta kun Pet Shop Boys 
-tyylinen kertosäe is-
kee tanssivaihteen pääl-
le. Suvantovaiheeseen 
sopii pari rauhallisem-
paa kappaletta, jotka 
alkavat kiehtoa varsin-
kin sanoitustensa osal-
ta. Kuten jazzahtavan 
Kuuluisaa sukua lau-
lun mies, joka toimis-
tossaan miettii kuuluu-
ko enää ihmissukuun 
ollenkaan. Levyn ko-
hokohtiin nousee mai-
nio popbiisi Veli Geor-
ge, jonka funkpoljento 
tuntuu aluksi hieman 
vieraalta, mutta hiipii 
iholle. Kertosäe hurmaa 
sitten lopulta kaikes-
sa onnellisuudessaan. 
Tältäkö tuntui silloin 

1. Tule tänne sitten kun voit 
2. Bing Bong
3. Vaaleanpunaista
4. En voi
5. Hyvin pyyhkii
6. Kuuluisaa sukua
7. Veli George

Musiikkia kohti kesää

kun rock ´n roll keksit-
tiin?  ”Me lennetään ja 
tullaan ihan uuteen to-
dellisuuteen, sä meidät 
tutustutit johonkin ihan 
uuteen”.

Suuria huteja ei mu-
kaan mahdu, mutta 13 
kappaleesta olisi ol-
lut mahdollista hieman 
tinkiä. Varsinkin se-
kopäinen Pääsiäisnoi-
ta tuntuu ylimääräisel-
tä. Levyn loppuosasta 
erottuu edukseen maa-
gisen upea Runoilija 
ja synkempää osastoa 
edustava Talo tulessa,  
jossa pohditaan naisia 
vihaavan pyromaanin 
käytöstä. Tyylinsä puo-
lesta kappale voisi löy-
tyä myös 500 kg lihaa 
-bändin levyltä. Arabian 
Lawrence lopettaa albu-
min satumaisiin tunnel-
miin.Kuuluisaa sukua 
on tasapainoinen ja on-
nellinen levy. Toivotta-

vasti Kuula jatkaa omin-
takeisen musiikkinsa 
tekemistä vielä pitkään. 
Karismaattinen laulaja 
onnistuu aina ihastut-
tamaan ja kauhistutta-
maan tarpeen mukaan. 
Näissä tarinoissa on te-
hoa ja kappeleet ovat 
upeasti soitettuja ja yl-
lättäviä kokonaisuuksia. 
Keväinen päivä tuntuu 
jo kuumalta kesäpäiväl-
tä kun Kuula laulaa ke-
sätuulesta, joka hyväilee 
ihoa silkkihansikkain. 
On aika laittaa talvitak-
ki taas kaappiin, unohtaa 
murheet ja nauttia niistä 
tulevista päivistä. ”Mun 
murheet on murusia 
vaan, ne tänään tippua 
saa, taskunpohjalta tuu-
leen ja hiekkaan, en tar-
tu enää koskaan miek-
kaan”.

4 / 5 pistettä
Jani Virtanen

8.   Seitsemän
9.   Malli ja laulajatar
10. Pääsiäisnoita
11. Runoilija
12. Talo tulessa
13. Arabian Lawrence

Karhulentis on lento-
pallosarja, jonka mies-
ten sarja on pyörinyt 
Satakunnan alueella jo 
vuodesta 2002 ja nais-

ten sarja vuodesta 2004. 
Karhulentiksen vetäjänä 
on toiminut alusta saak-
ka Petri Wallin. Mies-
ten joukkueita on sarjasa 

kuusi, naisten joukkueita 
viisi. Vuosittain sarjojen 
kaksi parasta joukkuetta 
pelaavat fi naali-ottelut 

Viidenkymmenen eu-
ron joukkuekorvausta 
vastaan hän järjestelee 
ottelupäivät ja ajat, päi-
vittää karhulentis.net 
kotisivut, pitää yhteyt-
tä joukkueisiin ja hank-
kii palkinnot voittajille. 
Wallin kertoo kysyvän-
sä joukkueilta, sopiiko 
uuden joukkue tulla sar-
jaan lisää ja ottaa näin 
joukkueiden mielipiteet 
huomioon.

Karhulentis.net sivus-
tolta on voinut tarkistaa 
sarjataulukot ja ottelutu-
lokset vuodesta 2004 al-
kaen. 

NaWi (Nakkila) haki 
vierasvoiton PyMys-
tä (Pyhäranta) luvuin 
1-3 (21-25, 22-25, 25-
22, 22-25). Toinen fi -

naali pelattiin 17.3 klo. 
19.00 Nakkilan Liikun-
tahallissa. NaWi voitti 
myös toisen ottelun Py-
Myä vastaan. Numerot 
Nakkilassa oli 3-0 (25-
17, 25-12, 25-21). Näin 
kiertopalkinto kulki Lu-
vialta Nakkilaan. Luvia 
jäi kolmanneksi. Finaa-
lin tuomarina toimi Har-
ri Koski Nakkilasta.

Nakkilassa fi naali-ot-
telua seurasi yli 20 kan-
nustajaa. Nakkilan jouk-
kueessa ovat pelanneet 
kauden aikana seuraa-
vat pelaajat: äitihahmo-
na Sirkku Kortesmaa, 
Sanna Kortesmaa, Kati 
Kallio, Jenni Salminen, 
Carin Liuskallio, Riitta 
Suominen, Ritva Myk-
rä, Sanna Hono ja Reet-
ta Nieminen, jotka sai-
vat voitto mitalinsa Petri 
Wallinilta.

Miesten sarjassa nel-
jänneksi tuli Paterit 
Nakkilasta, Kullaa oli 
viides

J Virtanen

Nakkilan tytöille 
piirin mestaruus 

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

Erä edullisia talouspaneleita!
-  20x95 stv kuusi .................... 0,62/jm
-  14x120 stv mänty ................. 0,60/jm

Nyt myös erä ulkovuoripanelia!
-  20x120 UTV (C-laatu) kuusi .. 0,69/jm

VARASTOSSAMME HYVÄ 
VALIKOIMA KESTOPUITA!

Kaffeli

Tul syömään ny
ja syö niin paljon
et napa natisee 

ARKILOUNASPÖYTÄ
MA-PE

 11-15 

VATSAN TÄYTTÄVÄ NAKKILALAINEN

LOUNASRUOKAPAIKKA

Hallitus ja lapsilisät

Vasemmistoliiton ministerit lähtivät hallituk-
sesta ja samana iltana vielä sen ilmoituksen jäl-
keen, kukaan hallituksessa ei muista miten lap-
silisät piti jakaa uudestaan, eikö hallituksessa 
ole sihteereitä, mitkä kirjaavat päätökset ylös, 
tai äänittävät ne. Nämä lapsilisät ovat olleet 
monen perheen pelastus jo ennen Kekkosen ai-
koja, ovat perheissä aina löytäneet käyttökoh-
teensa. Mielestäni hallituksen päättämä lap-
silisien alennus 110 miljoonaa euroa on niitä 
pahimpia heikennyksiä, mitä yleensä on kos-
kaan tehty, näihin ei pidä kajota. Parempi olisi 
ollut nostaa niitä ja laittaa verotuksen kautta, 
silloin ne olisivat tulleet oikein jaetuksi. 

Ukraina ja Venäjä

Ukrainan kriisistä on kulunut jo kuukausi, ti-
lanne on tasaantunut ja rauhoittunut ihmeen 
nopeasti. Maidanin johtajat ovat ottaneet val-
lan, sanoisin vallankumouksella, koska ei ole 
mitään demokraattista vallan vaihtoa tapahtu-
nut. Tuomitut kriminaalit on päästetty pois tyr-
mistä rakentamaan ”demokratiaa” Ukrainaan, 
mitä ei ole koskaan siellä ollutkaan, eikä tule 
näillä näkymillä olemaankaan. Venäjä on ot-
tanut Krimin väkisin hallintaansa vastoin kan-
sainvälisen oikeuden päätöksiä.

On tehty molemmin puoleisia päätöksiä mat-
kustamisesta, valuutasta ja talouteen riippuvis-
ta asioista. Mikä on muuttunut? Suomen etu 
Venäjän naapurimaana ja kauppakumppanina 
on kärsinyt, yrityksille on tullut pieni notkah-
dus Venäjän kaupassa ja turistivirrat Suomeen 
ovat vähentyneet ruplan kurssin notkahtaessa. 
Tilanne on siinä pisteessä, oltaessa Venäjän te-
kemisistä mitä mieltä vain, että nyt tulisi avata 
ovia, käydä kauppa- ja muita neuvotteluja tu-
levaisuudesta hallitusten tasoilla, eikä jarruttaa 
Suomen talouden nousua.

Kotimaa

Hallitus ja oppositio tekivät Sote-uudistuksen, 
en ymmärrä mitä se oikein tarkoittaa, ei taida 
poliitikotkaan tietää. Tehtiin viisi Erva-aluetta, 
meillä pääpaikka on Turku, mihin luottamus-
henkilöt köröttävät kokouksiin kuukausittain, 
nykyään on pidetty kokousta Porissa. Yksi 
hyvä piirre tässä on se, että nyt on mahdollista 
tehdä järkeviä päätöksiä, lopettaa puheet kun-
tien pakkoliitoksista.

On ollut yli kaksi kuukautta talvi kaukana ja 
nyt kun on luvassa liukkaita ja lumisia kelejä, 
niin nostetaan ajonopeudet kesäaikaan. Siitä 
tulikin mieleen, viikonloppuna siirrettiin kello-
ja, jota tehdään kaksi kertaa vuodessa. Miksi? 
Onko se ranskalaisten lehmien tahto, vai mikä 
se on? Mielestäni tämä toimenpide voitaisiin 
lopettaa, elettäisiin niin kuin ihmiset.

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

045 673 2373, Nakkila

   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

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

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

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

Ahokannas Oy
0500 124 420

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

* LVI-asennukset ja -huollot

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

KAIKKI
MAAN-

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

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

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

 020 447 64 0 
020 447 64 0

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

ILMALÄMPÖPUMPUTILMALÄMPÖPUMPUT
Soita ja kysy tarjousSoita ja kysy tarjous

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

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

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

VESIKATTO KUNTOON

Varaa ilmainen suunnittelu:
Juha Kirvesmäki
041 430 1771

 Vesikatot  verhoukset 
  ovet  ikkunat

www.prima-rakentajat.fi 

...koe 
erilainen 
ruoka-
elämys!

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

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

Pai
sen
dist

Tilausravintola - auki ympäri vuoden!

Katso aukioloajat ja kartta: 

Tervetuloa!
Bäcklidvägen 476, Närpiö

VARAA PAIKKASI

AJOISSA!

PÄÄSIÄSBUFFETTI
Su 20.4. ja Ma 21.4. klo. 12.00–16.00
Varaa pöytä. Suo itsellesi herkutteluhetki 
pääsiäisbuffetistamme.

Tulossa:
Vapunaattona 30.4. 
Seisova pöytä klo18 alkaen
Vappulounas 1.5. 
Seisova pöytä klo12–16
Ihana äitienpäivälounas 11.5. 
klo 12–17

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

Aurinko paistaa, linnut 
laulaa ja kevät tekee tu-
loaan. Siitä taisi sekin 
johtua, että ollessani aa-
mulla sukulaismiehen 
kanssa lenkillä, askelee-
ni oli paljon reippaampi 
ja olemattoman rintake-
häni alla oli todella ensi-
kerran kevään tuntua. 

Meitä vanhemmanpol-
ven ihmisiä ollaan viime 
aikoina patistettu huo-
lehtimaan kunnostam-
me ja mitä ahkerammin 
käymme lenkkeilemässä 
sen pidempään elämme. 
Nyt on meitä varttuneita 
varten tehty tietääkseni 
oikein erityinen vanhus-
laki, joka määrää muun 
muassa kuntia panosta-
maan vanhusten hyvin-
vointiin. Toisekseen päi-

vän motto on vanhusten 
kotihoito, jota on oikein 
eduskunnassa ministe-
rien taholta hehkutet-
tu. Enää ei suosita lai-
toshoitoa vaan jokaisen 
vanhuksen pitäisi pystyä 
asumaan omassa kodis-
saan. Tavoitteet ovat siis 
vanhuksia suosivat, vai 
ovatko? 

Ensinnäkin sopii ky-
syä riittävätkö kunti-
en resurssit pitämään 
yllä kunnon kotihoitoa? 
Kuka sanoo, mikä pal-
velu on millekin van-
hukselle sopivaa, sillä 
eiväthän nykyisetkään 
yhteiskunnan tarjoamat 
palvelut tunnu pelaavan. 
Otetaan vaikka esimer-
kiksi harvoin lääkäripal-
veluita tarvinnut 85-vuo-

tias rouva, joka satutti 
selkänsä kotirappusilla. 
Tämän seurauksena toi-
sesta jalasta meni tunto 
ja selkää alkoi särkeä. 
Tästä johtuen hän päät-
ti tilata paikallisesta ter-
veyskeskuksesta lääkä-
riltä ajan. Mutta eihän se 
ihan helppoa olutkaan, 
sillä ensiksi hän sai odot-
taa jonkin aikaa ennen 
kuin sai yhteyden ajan-
varaukseen, sen jälkeen 
täytyi selvittää mikä hän-
tä vaivasi jne. Lopuksi 
vanhukselle ilmoitettiin, 
että koska kysymykses-
sä ei ollut kiireellinen ta-
paus, hän saisi ajan vasta 
kahden kuukauden pääs-
tä. Ainoa apu kovien sär-
kyjen takia oli sitten se, 
että hän joutui turvautu-

Maalari roiskii
maan yksityislääkäriin. 
Tällä hetkellä tämä pir-
teä vanhus, joka edel-
leen asuu kotonaan, sai 
siis avun, mutta ei koti-
kuntansa terveyskeskuk-
sesta vaan yksityiseltä. 
Näin tapahtuu Suomi 
nimisessä maassa, jossa 
sorvaillaan kaikenlaisia 
lakeja, mutta ei pystytä 
noudattamaan niitä.

Ossi Qvist

Nyt on UUSIEN Nyt on UUSIEN 
IKKUNOIDEN AIKA!IKKUNOIDEN AIKA!

Mittojen mukaan uusiin ja 
vanhoihin rakennuksiin! Pyydä 

ilmainen hinta-arvio!

MAAHANTUOJA: Covire Oy, Nakkila
Puhelin 0500 597 259, 

www.turist.fi/ikkunamaailma

Ulvilan Yrittäjät valitsi 
Ulvilan Vuoden Nuorek-
si Yrittäjäksi 2014 Partu-
ri-Kampaamo Kirsi Han-
nelen, Yrityksen omistaa 
ja toiminnasta vastaa 
Kirsi Pohjola.

Parturi-Kampaamo 
Kirsi Hannelen toimi-
pisteitä on tällä hetkellä 
kaksi, molemmat sijait-
see Ulvilassa. Päätoimi-
piste on osoitteessa Palo-
kuja 68 aivan Palokujan 
perällä. Sivutoimipis-
te Non-Stop Parturi & 
Hiustuotemyymälä si-
jaitsee Ulvilan keskus-
tassa. Yrityksellä toi-
mintaa on ollut jo kuusi 
vuotta, henkilökuntaa on 
nyt kolme vakituista par-
turi-kampaajaa + osa-ai-
kainen kestopigmentoija/
kosmetologi.

Parturi-Kampaamo 
Kirsi Hannele Palokujal-
la palvelee asiakkaitaan 
sopimuksen mukaan, 
joustavasti myös ilta-ai-
koina. Non-Stop Parturi 
Ulvilan keskustassa pal-

velee ilman ajanvarausta 
Ti-Pe 10-18 ja La 9-12.

Hiusten leikkaukset, 
ripsien värjäykset, kul-
mien muotoilut sekä vär-
jäykset, pikakampauk-
set ja korvien rei’itykset 
onnistuvat jonotus peri-
aatteella. Non-Stoppiin 
voi toki myös varata ajan 
esim. leikkauksiin, värjä-
yksiin, kiharoihin ja rip-
sienpidennyksiin.

Yrityksen toimintaan 
kuuluu myös Verkko-
kauppa www.p-kkirsi-
hannele.com, joka toi-
mittaa tuotteita läpi 
Suomen. Kaikki verk-
kokaupan tuotteet on 
myytävillä myös Ulvi-
lan keskustan Non-Stop 
liikkeessä. Palokujal-
la hieman pienempi va-
rasto. Lähistöllä asuvat 
voivat tehdä tilauksen 
verkkokaupassa ja nou-
taa myös valitsemasta 
Ulvilan toimipisteestä, 
jolloin ei ole toimitus-
kuluja. Verkkokaupassa 
voi ostaa myös laskulla. 

Verkkokauppa palvelee 
yötä päivää, Kirsi kertoi 
tilauksia tulevan eniten 
myöhään iltaisin, jolloin 
asiakkailla on eniten ai-
kaa. 

Yrityksen toiminta on 
laajentunut vuosi vuo-
delta, asiakkaita on ul-
vilalaisten lisäksi myös 
lähiseuduilta, kuten Har-
javallasta, Nakkilasta ja 
Porista. Nuorella Yrittä-
jällä on paljon suunnitel-

mia ja ideoita tulevaisuu-
teen. 

Yrittäjän elämään kuu-
luu myös lapset, tyttö ja 
poika. Myös Kirsin mies 
on yrittäjä, hänellä on 
kuljetusalan yritys Ulvi-
lassa. 

Ulvilan Vuoden Nuo-
ri Yrittäjä 2014 tarjoaa 
lauantaina 5.4.2014 kak-
kukahvit Non-Stop Par-
turissa klo 9-14. Terve-
tuloa!!

Ulvilan Vuoden Nuori Yrittäjä 2014: 
Parturi-Kampaamo Kirsi Hannele
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Hyväkuntoisia vapaitaHyväkuntoisia vapaita
asuntoja tarjollaasuntoja tarjolla

ULVILANULVILAN
ISÄNNÖINTIPALVELU OYISÄNNÖINTIPALVELU OY

Kaupungin omistamienKaupungin omistamien
asuinhuoneistojenasuinhuoneistojen
vuokrauspalvelutvuokrauspalvelut
Terttu Kopra
(02) 677 4823

Friitalantie 13
(Toimistokeskus), 

28400 Ulvila
www.ulvila.fi /vuokra

  LAAKERIT TEOLLISUUDELLE 
   JA MAATALOUDELLE
  VOIMANSIIRTOTUOTTEET

   Kiilahihnat
   Hihnapyörät
   Rullaketjut
   Ketjupyörät
 AKSELITIIVISTEET
 KIINNITYSTARVIKKEET
 VARAOSAT amerikkalaisiin autoihin

KONE JA LAAKERIKONE JA LAAKERI
LAHTI KYLAHTI KY

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

- Kestovahaukset - Päälipesut
- Alustapesut - Tehdastakuun lisäturva

- Ruosteenestokäsittelyt

Kartanon Autosuojaus
Mäkipuistontie 8, 28430 Pori

Puhelin (02) 646 0113

Katso kaikki 
merkit ja mallit 

netistä: 
www.trailerman.fi 

Sivuillamme myös 
viikottain vaihtuvia 

tarjouksia.
Trailerman

Painotie 2, 29250 NAKKILA
Puh. 040 572 9082

Respo 591L
Tarjoushintaan

1390 €

750kg, 1-aks, peräkippi, lehtijouset MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.
Nakkila ja lähialueetNakkila ja lähialueet

Varatuomari
Kari Pessi
Palvelee kaikissa 
lakiasioissa.

(02) 641 0310
040 548 6900

kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 

Pitopaakarit
   Ansa ja Lempi

Pitopalvelut kaikkiin
elämäntilanteisiin.

050 326 4540, 
050 337 2426

pitopaakarit@luukku.com
www.ansajalempi.net

Ekoarkut, uurnat, 
kuljetukset.

050 3474 500

myynti@ekoarkku.fi 

www.ekoarkku.fi 

Luonnollinen 

valinta

HautauspalvelutHautauspalvelut

MuistokukatMuistokukat

Kukka ja Lahja 
Helli & Viku
(02) 537 2696
Kauppatie 5, 29250 Nakkila, 
www.helliviku.fi 

www.surujakuolema.fi 

Meiltä saat 
kukkasidontatyöt ja leikkokukat 
kaikkiin tilaisuuksiin.

Myös kukkatoimitukset kaikkialle 
Suomeen.

Tervetuloa tutustumaan laajaan 
kukkavalikoimaamme

Boliden 
Harjavallan 
johtaja vaihtui

Boliden Harjavallan 
toimitusjohtaja on vaih-
tunut. Uudeksi toimi-
tusjohtajaksi on nimet-
ty Timo Rautalahti. 
Edellinen toimitusjoh-
taja Jyrki Makkonen 
siirtyi Outotecin pal-
velukseen. Diplomi-
insinööri Rautalahti on 
työskennellyt ennen 
Mondi Lohja Oy:n toi-
mitusjohtajana. 

Lähde: 
Yle Satakunta 

Harjavalta

MITÄ TILINPÄÄTÖS 
KERTOO?
2.4.2014 klo 17.30-20:30 
Kaupungintalo, valtuusto-
sali. Asiantuntijana HTM, 
KLT Kaarina Pyydönnie-
mi. Mitä tuloslaskelman 
ja tilinpäätöksen tunnus-
luvut kertovat?

Omaistaan tai läheis-
tään kotona hoitavien 
tapaaminen
22.4.2014 klo 14-16 Ter-
veysaseman koulutustila. 
Kaikille omaishoito työtä 
tekevien avoin tilaisuus. 

TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA

Kokemäki

Mieslaulajien kevätkon-
sertti
5.4.2014 klo 14-16 Kou-
lukeskuksen auditorio. 
Konsertissa esiintyvät 
Kokemäen Mieslaulajat ja 
Köyliön Mieskuoro.

Mattoja ja metallitöitä
7.4.-30.4.2014 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. Tuovi 
Huhtanen ja Kari Huhta-
nen. 

Kevätkonsertti
8.4.2014 klo 18-19.30 
Koulukeskuksen auditorio. 
Kansalaisopiston kevät-
konsertti.

Laulajien ilta
15.4.2014 klo 19-20.30 
Vanha Yhteiskoulu, val-
tuustosali. 

KUPLA-Kuhmut
19.-20.4.2014 klo 17 Ris-
ten rata. Jokamiesluokan 
autokilpailu. Lauantaina 
ajetaan luokat: nuoret, nai-
set, Kuplat. Sunnuntaina 
seniorit ja yleinen.

Nakkila

KAIKILLE AVOIMET 
MAASTOJUOKSUT
7.4., 14.4,. ja 22.4.2014 
klo 18, Nakkilan liikun-
tahallin maasto. Nakkilan 
Viren maastojuoksut start-
taavat klo 18.30 liikunta-

hallin maastossa. Ilmoit-
tautuminen alkaa klo 18

Kevätmessut
26.4.2014 klo 10-15 Villi-
län studiot. KäsityöMerta 
järjestää perinteiset Kevät-
messut Villilän Studioilla 
Nakkilassa!

Ulvila

Minustako yrittäjä?
29.4.2014 klo 17-19 Ul-
vilan kaupungintalon 
valtuustosali. Iltatapahtu-
massa käydään läpi, mitä 
kaikkia asioita pitää ottaa 
huomioon yritystoimintaa 
suunniteltaessa.

Pori

Conjunto Cafén juhla-
konsertti ”Vamos a gua-
rachar!”
4.4.2014 klo 22 Kulttuu-
ritehdas Kehräämö. Tule 
tanssimaan kuubalaisryt-
mien tahdissa ja naut-
timaan karnevaalitun-
nelmasta! Pukeutua saa 
teeman mukaan.

Lasten Liikuntamaa
6.4.2014 klo 15-17 Porin 
Karhuhalli. Vapaata, vauh-
dikasta ja monipuolista 
perheliikuntaa Karhuhal-
lissa sunnuntai-iltapäivi-
sin. Toiminta on valvottua.

Canzonan kevätkonsertti
7.4.2014 klo 19 Porin 
Mies-Laulun talo. ”Ke-
vättä rinnassa” Canzonan 
riemukas ja koskettava 
kevätkonsertti.

Minustako yrittäjä?
8.4.2014 klo 14-15 Prizz-
tech Oy, Aloittavien yrit-
täjien neuvonta ENTER. 
Pikainfossa saat tietoa 
Prizztechin aloittavan yrit-
täjän neuvontapalveluista.

Lukuviikon yleisötilai-
suus Toven matkassa 
Suomessa ja Japanissa
8.4.2014 klo 18-19.15 Po-
rin pääkirjaston kokoustila. 

Eläkeläisten kuntohumpat
9.4.2014 klo 14 Porin nuori-
sotalon alasali. 2 €/hlö. 

Vertaiskäynti yhdistys-
toiminnan kehittämisen 
välineenä
9.4.2014 klo 14-16.30 Sata-
kunnan yhteisökeskus/puu-
talon Sali. Asiantuntijana 
Tapio Myllymaa SAMK. il-
moitt. 1.4. jaana.tuomela@
yhteisokeskus.fi 

Energiailta erityisistä 
energiaratkaisuista
9.4.2014 klo 17.30 Porin 
seudun kansalaisopisto. 
Maksuttomalla luennolla 
esitellään erilaisia ja omin-
takeisia energiaratkaisuja. 

Yrittäjäkehittäjäksi 
valittu KTM Veikko 
Koljonen on peruutta-
nut tulonsa mainittuun 
tehtävään. Varalle va-
littu insinööri Lauri 
Pörsti on ilmoittanut 
voivansa aloittaa työt 
1.4.2014. Kunnanhal-
litus merkitsee tiedok-
seen yrityskehittäjän 
tehtävien hoitamisen 
järjestelyt. Työsopimus 
Lauri Pörstin kanssa 
tehdään 2 vuodeksi eli 
1.4.2014 - 31.3.2016. 
Kokonaispalkka on 
4.300 €/kk koko pro-
jektin ajalta.

Bestseller-lehti

Lauri Pörsti 
Nakkilan ja 
Luvian kuntien 
yrityskehittäjäksi
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Soita ja kysy lisää!Soita ja kysy lisää!
Hannu 02-5336220 tai
Riitta-Liisa 02-6741447

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

Aina asiakkaan toiveiden mukaan!Aina asiakkaan toiveiden mukaan!

Kesän tilausmatkat Kesän tilausmatkat 
myydään NYT!myydään NYT!

Kysy myös ruskamatkoja! 

www.valtaliikenne.com

Hoidamme ammatti  taitoisesti  mm. 
• katt oremonti t
• ulkoverhousremonti t
• ulkomaalaukset

Meiltä myös 
laadukkaat, satakuntalaiset 
Peurala-ikkunat asennett una!

Muista koti talousvähennysoikeus, 
jopa 4800 €

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

www. rakennushaapa-aho.fi 

Ota yhteyttä ja tilaa 
ilmainen arviointi 

asiantuntijoiltamme!

Erinomaista asiakaspalvelua vuodesta 2006 alkaen!
facebook.com/katt oremonti t

MAASTOAUTOSAFARIT
Vehmaantie 1057, 23600 Kalanti 0400 978 839

MAASTOAUTOSAFARIT

2011 VALMISTUNEET 
SAUNA- JA OLESKELUTILAT

NYT MYÖS VÄRIKUULA-ASEET

KEVÄÄN/ KESÄN
VIIKONLOPUT

VARATAAN NYT!!!

LÄMPÖISET JÄLKILÖYLYT SEKÄ
PALJUN TUNNELMAA

SOITA NIIN SOVITAAN TEILLE PARAS
YHDISTELMÄ ERI VAIHTOEHDOISTAMMEJaakkolankuja 20, 29250 NAKKILA

0400 688 177
ville@lannenkaira.fi 

www.lannenkaira.fi 

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 
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Pitsinen kaitaliinaPitsinen kaitaliina
Uusinta uutta!Uusinta uutta!

Verhokangas Verhokangas 
100% puuvilla100% puuvilla

SvaneforsSvanefors

Paljon iloisia 
kevät- ja 
kesäkankaita 
saapunut!

Meiltä mittatilaustunikat 
sekä verho- ja sisustusompelu!

Pirkankatu 5 
(Huovintori)
29200 Harjavalta
ArkArk. 9-17 la 9-14 * 044 727 1001

5,10 5,10 €€/m/m
13,50 13,50 €€/m/m

SILTATIE 6, HARJAVALTA, 
(02) 674 2530

Tervetuloa
loistaville kaupoille!

Poikkea Keatoniin,Poikkea Keatoniin,
Keaton poikkeaa Keaton poikkeaa 
muista! Tervetuloa!muista! Tervetuloa!

Naisille
Upea Sandwich-
mallisto
Ze-Ze naisten 
edullisia yläosia, 
esim. kuvan 
PITSIPAITA vain

Hyvät 
valikoimat 
kevään 
farkkuja!
Macin, 
Leviksen, 
Very Nicen, 
Dieselin ym.

Miehille
Signal t-paitoja, 
swetareita, farkkuja

Dr.Denimin 
Uudet 
farkku-
värit alk. 39,95

VAIN
 

 99, 95, 95

MUODIN YKKÖSPAIKKA!MUODIN YKKÖSPAIKKA!

Poikien Blendin 
edullisia 
farkkuja
T-paitoja 
kevään 
väreissä

Saapunut kevään 
ihania uutuuksia!

49,49,9595

loist

e
Sandwich-
o
naisten
a yläosia,
uvan 
AITA vain
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en, 
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M
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far
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Poik
edu
fark
T-pa
kevä
väre

ihan

4949, 95, 95

Postilaatikkojen taustaelementti

Covire Oy,  Nakkila, 0500 597 259Covire Oy,  Nakkila, 0500 597 259

Postilaatikko Posteri
Rosteria, 31x15x38/44cm.
Lukollinen.                  kpl69,-69,-

170,-170,-
Alkaen

Satakunnan 
matkailu-
yrittäjät 
järjestäytyivät

Vuodesta 1999 alka-
en toiminut Kokemä-
enjokilaakson mat-
kailuyrittäjät muutti 
nimensä Satakun-
nan Matkailuyrittäjät 
ry:ksi ja slaajensi toi-
minta-aluettaan koko 
Satakuntaan.  Nakki-
lassa Villilän karta-
nossa 10.3. oli paikalla 
yli 40 satakuntalaista 
matkailualan toimijaa. 

Yhdistyksen Pu-
heenjohtajaksi  va-
littiin Tommi Ant-
tila Kokemäeltä ja 
hallitukseen valittiin: 
HALLITUKSEN JÄ-
SENET: Sari Vuore-
la (Siikainen), Timo 
Wallin (Pori), Terja 
Wahlberg (Satakun-
nan yrittäjät), Voitto 
Vuori (Jämi), Timo 
Mäntyranta (Säky-
lä), Maila Sinervaa-
ra (Rauma), Suvi 
Taitonen (Luvia), 
Arto Pösö (Ulvila), 
Sanna-Mari Renfors 
(SAMK), Tarja Ma-
tomäki (Huittinen), 
Sirkka-Liisa Koivu-
niemi (Merikarvia), 
Lasse Vähä-Vahe 
(Harjavalta, Pitkäjär-
vi) sekä Maisan että 
Rauman kaupungin 
edustaja.
HALLITUKSEN VA-
RAJÄSENET: Sep-
po Aronen, varajäsen 
(Rauma), Marika Go-
man varajäsen (Pori-
Yyteri), Nina Huh-
tamäki, varajäsen 
(Satakunnan yrittäjät), 
Kimmo Ylander, va-
rajäsen (Harjavalta), 
Terhi Mäkitalo, vara-
jäsen (Nakkila)
Maisan ja Rauman 
kaupungin edustajia 
ei voitu vielä nimetä, 
sillä heidän pitää en-
sin esittää yhdistyksen 
jäsenyyttä omalle hal-
litukselleen. 

Yhdistykseen pyri-
tään saamaan paljon 
matkailualan toimi-
joita Satakunnan alu-
eelta, myös Kunnat ja 
Kaupungit halutaan 
osaltaan toimijoiksi.

J Virtanen



T:mi Markku Sundell
Puonistontie 36, 29250 Nakkila

0 4 0 0  5 9 4  74 50 4 0 0  5 9 4  74 5
posti@kuljetusmarkkusundell.fi 
www.kuljetusmarkkusundell.fi 

* Kaikki maa-aineskuljetukset 
* vaihtolavakuljetukset * pyöräkuormaajatyöt 
* EKL-Ohjaus

KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

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

Monimerkki- 
korjaamo
kaikille merkeille

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

Sijaisauto

25€

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

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

Markkinajohtaja Saksassa 2011!

Muista!

Varaudu

ajoissa!

VarauduVVaraudu

ajjjoissaajjjoiiiissa!!!!ajjjoiiiissa!!!!
Kesään 

Maalaus-AMI Oy
Kaikki maalaus- 
ja remonttityöt

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

Valtuutettu Tulikiven ja Kermansaven

uunimestari Markku Peltonen

0400 736 006
myynti, 

huolto ja 
mittauspalvelu

MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

Kaikkiin myytyihin, 
allelaitettuihin renkaisiin 
TYPET 0€

Autokorjaamo Seppo Karilahti, Harjavalta
044 292 7044, www.autokorjaamokarilahti.fi 

KevätTARJOUKSET:

VARASTON TYHJENNYS! KAIKKI POIS!

Huollot 85-95 vm. autoihin:
Kun ostat meiltä öljyt
ÖSUODIN 0€

 W

E ATHERPROOF K
ID

S
                     

                   S
INCE 1944

Kevät on täällä!Kevät on täällä!
Raikkaat uutuudet ovat saapuneet.Raikkaat uutuudet ovat saapuneet.
Lisäksi runsaasti aarteita säidenLisäksi runsaasti aarteita säiden
sankareille  -30%  -40%  -50%sankareille  -30%  -40%  -50%

Jämintie 14, Kankaanpää
ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-15, p. 020 759 5887*
*lanka 8,35 snt + 7,02 snt/min, mobiili 8,35 snt + 17,17 snt/min

www.karhukatto.fi 
VM Karhu-Katto

Alapilventie 11, 28220 Pori
Vesa-Matti Heikkilä 

p. 040 834 4620

Kunnioitamme kotimaista laatutyötä, sekä asiakkaittemme kanssa 
tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja. Käytämme laadukkaita ja kestäviä 
kotimaisia materiaaleja. Työlle saatte aina kirjallisen takuun. 

Uusi katto turvaa kotisi rakenteiden pitkäaikaisen iän Suomen vaihte-
levissa sääoloissa. Lisäksi näyttävä uusi katto kruunaa kotisi ulkonäön 
ja lisää asuntosi arvoa.

Hyödynnä jopa 4800 €:n veroetu!  (kotitalousvähennys asennuksesta). 
Myös rahoitusmahdollisuus! Soita ja kysy lisää!

Toteutamme kattoremonttisi helposti Toteutamme kattoremonttisi helposti 
ilmaisesta arviokäynnistä loppusiivoukseen!ilmaisesta arviokäynnistä loppusiivoukseen!

KATTAVAA SUOJAA KODILLESI!

Soita nyt ja tilaa

ilmainen arvio!

040 834 4620

PYSTYSAUMA-PYSTYSAUMA-
KATTEETKATTEET

MUOTO-MUOTO-
KATTEETKATTEET

PERINTEISETPERINTEISET
POIMULEVYTPOIMULEVYT

www.mv-vuokraus.fi
044 564 0582 | 044 5773 951

Lue maksutta netissä: best1.fi 


