
Mämmiä ja 
rommia, s. 2

Yrittämistä 
yötä päivää, s. 5

VPK:n veteraanien 
tapaaminen, s. 3

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

 Matalaenergiatalot 
 (epsielementiti) 

Autotallit ja –katokset 
 makusi mukaan 

Hevostallit ja maneesit 
 (puusta, teräksestä)

Pihatot (lämpimät / kylmät) 
Lantalat 
Konesuojat 
Teollisuushallit 
Kanalat  
Koiratarhat yms.

Su-Pi Talorakennus valmistaa:
Markkinoiden täydellisimmät paketit!

Ainutlaatuista,
anturat ja sokkelit

Konehalli

Hevostalli Juhlatalo

Su-Pi Talorakennus Oy
Sievarinkatu 9, 

29200 HARJAVALTA

Arto Suominen 050 464 8935
arto.suominen@supitalorakennus.fi

Katja Tommila 050 368 3283
katja.tommila@supitalorakennus.fi

Autotalli

KEVÄT TARJOUS!
Autotalli 5,7 x 8,6 x 2,7

Perustoimituksena hintaan 12,995€

Su-Pi autotallit,  
markkinoiden 

täydellisin paketti,  
myös eristettyinä,  

muuttovalmiina.

Meiltä myös 
perustusten,
salaojien ja
sadevesien
kaivuutyöt!

Teollisuushalli

huippu suosituthuippu suositut

kevätkevät
Rompe-päivätRompe-päivät

huhtikuussahuhtikuussa
lauantaina 26.4. klo 9-16lauantaina 26.4. klo 9-16

sunnuntaina 27.4. klo 9-16sunnuntaina 27.4. klo 9-16
Kokemäen PeipohjassaKokemäen Peipohjassa

Tuohitori kirppiksen pihassa.Tuohitori kirppiksen pihassa.

Tervetuloa ostosmatkalle,Tervetuloa ostosmatkalle,
piha täynnä myyjiä!piha täynnä myyjiä!

Sataedu myy lauantaina Sataedu myy lauantaina 
26.4.2014 klo 9-15 26.4.2014 klo 9-15 

opetuskäytöstä poistettuja koneita, opetuskäytöstä poistettuja koneita, 
laitteita, välineitä ja tarvikkeita. laitteita, välineitä ja tarvikkeita. 

Myyntipaikkana on Sataedun piha-alue Myyntipaikkana on Sataedun piha-alue 
Tuohitorin puoleisella sivulla.Tuohitorin puoleisella sivulla.

Puh.Puh.  02 546 722702 546 7227
www.tuohitori.netwww.tuohitori.net

Asiointi- /saattoapu, kaupassa, lääkärissä/apteekissa käynnit
Henkilökohtainen avustaja  
Lastenhoitopalvelu
Ruoanlaitto  
Kotisiivous, piha- ja puutarhatyöt
Omaishoitajien vapaapäivien sijaisuudet
Muuttoapu, esim. pakkausta ja kantamista
Mukavaa yhdessäoloa, Jumppatuokioita
Ulkoilua, ulkoilussa avustaminen
Syntymäpäiväjuhlassa tarvittava apu
Lemmikkihoitopalvelu

pteekissa käykä nninitt

 KOTIPALVELUA KAIKEN IKÄISILLE • Palvelusetelit • Lahjakortit palveluihini

044-283 0916

Palvelee Ulvilassa ja lähikunnissa           

Liikekeskus, Harjavalta
0400 976 478 - (02) 674 1507
Avoinna ma-pe 9-17, la sopim. mukaan

Hannele

www.sininenunelma.fi www.sininenunelma.fi 

ÄitienpäiväÄitienpäivä
läheneelähenee
muista hemmotteluun lahjakortit
Lahjakorttien ostajien kesken Lahjakorttien ostajien kesken 

arvotaan 2 lahjakorttia (arvo arvotaan 2 lahjakorttia (arvo 4040€€�)�)

Opiskelijan tekemänä

KasvohoitoKasvohoito
tarjous 40€ (kesto 45 min) 
Voimassa 22.4.-23.5. �

SATAKUNNAN
POHJARAKENNUS OY

 Salaojat ja sadevesijärjestelmät
 Pihatyöt ja pienkaivuut 
 Viemärit ja vesijohdot

 Mullat, murskeet ja kuljetukset

044 280 8023
044 773 2654

Iloista 
Pääsiäistä!

4 / keskiviikko 16.4.2014
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti
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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.

7.5.

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

21.5.
11.6.
6.8.

3.9.
24.9.
22.10.

12.11.
3.12.
17.12.

Nakkilan yhdistys

NYT KEVÄTSIIVOUS KAAPPEIHIN
JA HYVÄ TAVARA KIERTOON!

Sunnuntaina 27.4.2014 klo 12–14
Keväinen

LASTENTARVIKEKIRPPIS
Nakkilan Työväentalolla

Vaate-esittelyjä. Kotitekoisia munkkeja myynnissä. 
Poniratsastusta klo 12.30-13.30, 2e/kierros. 

Buffetti ja arpajaiset. 
Pöytävaraukset (5e/pöytä): 
040 70 49 554 /Maarit

Kirppiksen jälkeen klo 14 
MLL Nakkilan yhdistys 

pitää kevätkokouksen, 
jossa käsitellään mm. paikallis-

yhdistyksen sääntöjen muuttamista. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa 

t. Hallituksen väki

Kutsumme sotiemme veteraanit ja sotainvalidit 
puolisoineen sekä veteraanien lesket, sotalesket ja 

lotat sekä sotaorvot kaikkien yhteiseen

Kansallisen Veteraanipäivän
ohjelmalliseen lounastilaisuuteen

 sunnuntaina 27.4.2014 klo 11.30 
Nakkilan seurakuntakotiin.

Ennen tilaisuutta laskemme seppeleen 
Veteraanikivelle klo 11.15.

Kunniamerkit.
Kuljetusta tarvitsevat ottakaa yhteyttä 

kulttuuri toimistoon puh. 044 747 5914 
viimeistään torstaina 24.4.

TERVETULOA!
Nakkilan kunta / kulttuuritoimi

KANSALLINEN 
VETERAANIPÄIVÄ
NAKKILASSA 27.4.2014

  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

KOKOUSKUTSU
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS 
pidetään tiistaina

22.4.2014 klo 18
Nakkilan Eräpirtillä

Papintie 271, 29250 Nakkila
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat

Koolllekutsuja:
Nakkilan Perussuomalaiset ry, hallitus

Tervetuloa

NAKKILA - 050 541 6892 NAKKILA - 050 541 6892 

Sofi aSofi a
Siivouspalvelu ja KSiivouspalvelu ja Kodinhoitoodinhoito

Kevätsiivouksen aika?Kevätsiivouksen aika?
Tee varaus nyt!Tee varaus nyt!

Nakkilaan tulee yksi ää-
nestysalue ensi syksys-
tä alkaen. Päätös tuli 
äänestyksen jälkeen 19-
8, Vasemmiston ja Pe-
russuomalaisten kaikki 
sekä yksi Keskustan val-
tuutettu halusi pitää ny-
kyiset kolme äänestys-
aluetta voimassa. Myös 
asiasta tehtiin valtuus-
toaloite, että tulevaisuu-
dessa vaalipaikalla olisi 
yhdeksän edustajaa, jol-
loin olisi äänestäjien tun-
nettavuus isompi, ja ei 
tulisi ruuhkia, kun olisi 
vain yksi äänestysalue.
Teknisen lautakunnan ja-
ostoon valittiin pj. A von 

Nakkilan 
Kunnanvaltuuston 
päätöksiä

Frenkkell, var. J Rosen-
berg, M Lind, var. V Mi-
kola, M Pöysti, var. S La-
sonen.
Hyväksyttiin kaavamuu-
tokset Säkkimäen teol-
lisuusalueella Ruskilas-
sa, Villilänahon alueella 
Vuohimäessä, Viikkalan 
asemakaavan muutos 
Nakkilan Metallin alu-
eella, Keskustan asema-
kaavan muutos, kortteli 
89a ja 264 osalta, joka 
mahdollistaa K-market 
Onni-Pekan polttoaine-
myynnin siirron Siltatien 
ja Dna-talon väliin.

J Virtanen

Villilässä 
tapahtuu

Nakkila, Villilässä on 10 
vuotta toiminut Villilän 
Kartanonrouvat. Alusta 
asti mukana ollut Elina 
Lehmussaari on myynyt 
osuutensa yhtiöstä Terja 
Wahlbergin perheelle.

Villilässä tapahtuu 
muutakin: Studioilla 
Timo Koivusalon joh-
dolla tapahtuvat uuden 
elokuvan fi lmaukset 
Risto Räppääjä eloku-
vasta. Lavasteita on alet-
tu tehdä ja fi lmaukset 

Yritys 
uutisia

Nakkilassa tapahtuvat 
kesäkuussa.

Polttoainemyynti 
jatkuu

ST1:n valtatien varressa 
olevalla palvelupisteen 
tontilla tapahtuu. Huhu-
ja liikkuu kylillä myös 
omistajan vaihdokses-
ta, viikolla tehtiin maa-
näytekaivauksia tontilla. 
Polttoainemyynti jatkuu 
normaalisti.

J Virtanen

Pohja:

2 munaa
2 dl sokeria
250 g mämmiä
1 dl kaakaojauhetta
1 dl vehnäjauhoja
1 dl perunajauhoja
1 ½ tl leivinjauhetta
1 tl vaniljasokeria
50 g voita

1. Vaahdotetaan munat ja sokeri. 
2. Lisätään joukkoon mämmi ja sekoitetaan.
3. Sekoitetaan kuivat aineet keskenään ja lisää ne siivilän 

läpi muna-sokeri-mämmivaahtoon. 
4. Sulatetaan voi ja lisää se taikinaan.
5. Sekoitetaan taikina tasaiseksi ja levitetään uunipellille. 

Taikinan kuuluukin tuntua totuttua mokkapalataikinaa kiin-
teämmältä, joten sitä ei kannata hätkähtää.

6. Paistetaan pohjaa 200 asteessa noin 15 minuuttia ja 
jäähdytetään. 

7. Pohjasta leikataan itselle sopivia paloja (vaikka sydämiä). 
8. Palat kostutetaan rommilla (tai kahvilla, jos rommi näräs-

tää).
9. Hilloa levitetään kahden palan väliin. (Ystäväni oli käyttä-

nyt aprikoosihilloa ja se ainakin oli vallan hyvää.)
10. Lopuksi leivokset päällystetään sulatetulla suklaalla ja 

tarjoillaan vanilja- tai kermavaahdon kanssa.

Krista L, 2014

- Luultavasti joku hömötiainen.

TIPUTELLEN

Jartin Jurinat

Paavo Väyrynen 
kirjoitti ja ohjaa 
näytelmän - näytte-
lee myös pääroolin
”Kyll paavo kerki, 
vois viell hoita muita-
ki roolei”

Paavi uhkasi Itali-
an mafi aa: Joudutte 
vielä helvettiin jos 
ette tee parannusta
”Turha paavi o huu-
ta, joutu ne kuitenki 
sin”

Arhinmäki hyväk-
syisi lapsilisämuu-
tokset
”Ei mittä hyvä se 
koska oo luvann, tus-
ki nytkä”

Kyseenalaista huomiota 
maailmalla saanut perin-
neherkkumme mämmi 
ei Suomessakaan maistu 
kaikille. Viime vuosina 
olen huomannut ystävie-
ni ymppäävän mämmiä 
mitä kummallisimpiin 
paikkoihin. Minulle on 
salaa syötetty mämmiä 
muun muassa muffi ns-
seissa, piirakoissa ja ka-
kuissa. Joku kertoi syö-
neensä jopa mämmillä 
terästettyjä pikkuleipiä. 
Kuvitelkaa!

Viime vuonna ystäväni 
tarjosi minulle mokkapa-
loja, joiden pohjaan oli 
käytetty mämmiä ja kos-
tuketta terästetty rom-
milla. Tiedotusvälineissä 
on sen verran hälytty al-

Mämmiä 
ja rommia

koholin käytöstä leivon-
naisissa, että suosittelen 
lapsiperheitä jättämään 
rommin pois. Tosin aina-
kaan minun lapseni eivät 
olisi pienokaisina mäm-
mi-mokkapaloihin kos-
keneet, eivät rommilla 
eivätkä ilman.

Valmiissa leivonnai-
sissa mämmi ei ärsy-
tykseen asti maistunut, 
joten tämä voisi olla mu-
kava herkku vaikka illa-
nistujaisiin. 

Ystäväni kertoi alku-
peräisen reseptin olleen 
Perhemediat Oy:n jul-
kaisemassa kirjassa  ni-
meltä Mämmi.

Ja ei kun leipomaan!
Yllyttää Maisa

Muut aineet:

marjahilloa (väliin)
rommia tai kahvia (kostuke)
100 g suklaata (kuorrute)
1 dl kermaa (vaahtoon)

Jos oisikin niin iso 

suklaamuna,

et kuljettamiseen 

tarvittais juna.

Mut eihän sellaisia 

mikään tipu muni,

se on vain 

pääsiäisen haaveuni.

Iloista
Pääsiäistä

toivottaa

Bestsellerin väki

Pääsiäinen on 
kirkkovuoden ko-
hokohta. Silloin 

juhlitaan Kristuk-
sen ylösnousemista 

kuolleista. 

Pääsiäisen suomen-
kielinen nimi mer-

kitsee alkuaan paas-
tosta pääsemistä.

Pääsiäinen on kris-
tillisistä juhlista 

vanhin ja merkit-
tävin. Varhaisim-

mat tiedot pääsiäi-
sen vietosta ovat 

100-luvulta, jolloin 
viikoittaisen ylös-
nousemusjuhlan, 

sunnuntain, rinnal-
le tuli vuosittain 

vietettävä pääsiäis-
juhla.
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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

Kaffeli

Tul syömään ny
ja syö niin paljon
et napa natisee 

ARKILOUNASPÖYTÄ
MA-PE

 11-15 

VATSAN TÄYTTÄVÄ NAKKILALAINEN

LOUNASRUOKAPAIKKA

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

 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

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!

 www.

HAJOTTAMO
.com

KESÄRENKAAT KESÄRENKAAT EDULLISESTIEDULLISESTI
 RENKAAT 
 VANTEET
 VARAOSATNakkilan veteraanit oli-

vat kutsuneet Harjavallan 
veteraanit kevättapaami-
seen Nakkilan Vpk:n ke-
säpaikka ”Praasuun”, joka 
sijaitsee kauniissa paikas-
sa, Kokemäenjoen varrella. 
Porukkaa oli paikalla noin 
20 henkeä. Nakkilan vete-
raanit ovat järjestäytyneet 

Harjavallan ja Nakkilan 
VPK:n veteraanien 
tapaaminen

noin 10 vuotta sitten, sih-
teerinä toimii Henna Virta-
nen, puheenjohtajana Pasi 
Virtanen, molemmat pitkän 
linjan Vpk:laisia. Pasi toi-
votti kaikki tervetulleeksi. 
Kahvien nauttimisen jäl-
keen, oli jutustelua, kesä-
paikan esittelyä ”isäntä” 
Heikki Vihermäen johdol-

la. Iltapäivä jatkui sauno-
misilla. Kesäpaikassa on 
kaksi saunaa, jotka molem-
mat oli lämmitetty vierai-
den kunniaksi, valinnanva-
raa löytyi.

Kutsuttuna vieraana paikalla
J Virtanen

Viestintä, mainonta

Bestseller-näköislehti:
www.best1.fi

Kohta onKohta on
UUSIEN UUSIEN 

IKKUNOIDEN IKKUNOIDEN 
AIKA!AIKA!

Mittojen mukaan uusiin ja
vanhoihin rakennuksiin!

Pyydä ilmainen hinta-arvio!

MAAHANTUOJA:
Covire Oy, Nakkila
Puhelin 0500 597 259
www.turist.fi/ikkunamaailma

Yhteinen johtoryhmä neuvonpidossa.

Tapaa Laura Huhtasaari
9.5. Pori, vaalipaneeli ja Nakkila
8.5. Lavia klo 13-15 ja Huittinen K-kauppa klo 16
7.5. Porin ylioppilasyhdistys vaalipaneeli
6.5. SK vaalikiertue Huittinen
3.-4.5. Oulu, puolueneuvoston kokous
1.5.  Pori, Rauma
26.4.  Kankaanpää tori klo 10
19.4.  Pääsiäismarkkinat Pori, tori
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PÄÄKIRJOITUS

Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Automaalaamo
SataPinta Oy

Uunikatu 7, Pori
0440 597 195

Korkealaatuista automaalausta
30 vuoden kokemuksella!

PORIN TRAKTORIOSA
                           > KÄYTETYT KONEET, VARAOSAT

Olemme muuttaneet

Kartanontie 47, PoriKartanontie 47, Pori

(02) 635 1888 www.traktoriosa.fi (02) 635 1888 www.traktoriosa.fi 
traktoriosa@traktoriosa.fi traktoriosa@traktoriosa.fi 

Uusi kirpputori 
avataan 26.4. klo 10

Entinen Kontti
Sepänpellontie 2, Pori

Avajaisissa elävää musiikkia 
ja hernekeittoa

Pöytävaraukset

044 975 0507

Tarjous: 
Pöytä 12€/viikko, 45€/4 viikkoaPöytä 12€/viikko, 45€/4 viikkoa
Lattia: 18€/viikko, 70€/4 viikkoaLattia: 18€/viikko, 70€/4 viikkoa

Keräämme asiakkaan tuotteista Keräämme asiakkaan tuotteista 
tulevat laput ja palautamme ne, tulevat laput ja palautamme ne, 

kone laskee tuoton!kone laskee tuoton!

Tervetuloa Kirpputori Näppärään 
Nakkilan kirkon vaiheille! Kauppatie 3
puh. 044 999 0231, kirpputorinappara.com

ti-pe 10-18, 
la-su 10-15, 
ma suljettu

Rauhallista Pääsiäisen aikaa kaikille!

Nyt tavarat näppärästi rahaksi!
Kevät tarjousmyyntiloosseista 45€/4vko
Pääsiäisenä 18.- 21.4. olemme suljettu!
Ti 22.4. palvellemme normaalisti 10-18!

SETOLAN PUUTARHASETOLAN PUUTARHA
Hovinkuja 10
29250 Nakkila

(02) 537 3995
050 596 1260

Juhlista pääsiäistä Juhlista pääsiäistä 
Orvokit ja Orvokit ja 
orvokkiamppelit orvokkiamppelit 
kukkivatkukkivat

Tule hakemaan omasiTule hakemaan omasi

COVIRE OY
TERVETULOA 

TUOTEMYYMÄLÄÄN
Tattarantie 42, Nakkila
Avoinna la klo 10-14

Pääsiäislauantaina klo 10-14

Ensimmäinen tosi päätös kolmeen vuoteen: 
Hallitus luopuu pakkoliitoksista

Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat, että 
hallitus peruu suunnitelmansa kaupunkiseutujen 
pakkoliitosten mahdollisuudesta. Bestseller-leh-
ti ennakoi päätöstä jo viime numerossaan.

Kuntarakennelakiin kaavailtu täydennys olisi 
antanut valtioneuvostolle mahdollisuuden päät-
tää kehyskuntien liittämisestä keskuskaupunkiin 
tietyin edellytyksin. Lakiehdotus herätti paljon 
arvostelua ja sai moitteita myös maaliskuun lo-
pussa päättyneeltä lausuntokierrokselta.

Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkusen 
(kok.) mukaan pykälä peruttiin, koska esityksen 
perustuslain mukaisuudesta ei saatu varmuut-
ta. Kyllä Ministeri oli toisella kannalla pitkään, 
myös Keski-Satakunnassa käydessään, ja ajoi 
kuntien pakkoliitoksia, vaikka me kansalaiset 
tiesimme sen jo silloin bumerangiksi.

Kuntien liitosselvitykset kuitenkin jatkuvat, ja 
hallitus haluaa yhä kuntaliitoksia vuoden 2017 
alusta. Järki on kolmen vuoden jälkeen palaa-
massa hallitukseen ja hallitus on nyt haudannut 
suurkunnat.

Verotus ei miellyttänyt – 
Wahlroos muutti Ruotsiin
Nordean, Sampon ja UPM:n hallitusten puheen-
johtaja Björn Wahlroos on muuttanut Ruotsiin. 
Mihin suomalaiset voisivat muuttaa, kun joka 
päivä pitää tehdä työtä?

Nalle voi näin ollen äänestää ensi syksyn 
kunnallisvaaleissa ja päästä Ruotsin sairaus-
vakuutuksen piiriin. Se vielä tästä puuttuisi, 
kaksoiskansalaisuus, ottaa parhaat palat, ku-
ten maataloustuet Suomesta, sosiaaliavustukset 
Ruotsista. Tämä on sitä Eu-politiikkaa: palkka 
sulle, risut mulle.

Lehden mukaan syynä muuttoon on se, että 
Wahlroos pitää Ruotsin verojärjestelmää Suo-
men omaa suotuisampana. Wahlroos on toden-
nut parin vuoden takaisessa haastattelussa, että 
”perintöjärjestelyjä miettivän varakkaan per-
heen on viisasta asettua asumaan Ruotsiin”.

Länsinaapurissa ei kerätä perintö-, lahja- tai va-
rallisuusveroa. Eu voisi tehdä samoja päätöksiä, 
kuin Ukrainan tapauksessa, eli jäädyttää pankki-
tilit kaikilta maanpettureilta, jotka käyttäytyvät 
maanvastaisesti ja toimivat kotimaatansa vastaan.

Wahlroos kertoi jo maaliskuussa, vaikka kir-
jat oli muutettu jo Joulukuussa Ruotsiin, että 
harkitsee muuttoa naapurimaahan. Tuolloin hän 
kuitenkin kiisti lähtevänsä veropakolaiseksi.

Eurovaalit

Eurovaalit koittavat, ennakkona äänestetään jo 
kuukauden päästä. Hallituksen ministerit ovat 
jättämässä uppoavan laivan ja pyrkivät Euroop-
paan vaikuttamaan. Saa nähdä miten niillä käy. 
Onko kansa ymmärtänyt heidän ”tekemisiään”? 
Yritysten luottotappiot ovat lisääntyneet, kon-
kursseja on tapahtunut tiuhaan tahtiin, kansalta 
on otettu ostokyky, mikään ei ole oikein mallil-
laan. Usko yrittämiseen on ajettu alas, mitä teh-
dään, ei tämä hallitus tule nostamaan Suomalai-
sia suosta, se on nähty.

J Virtanen

Maalari 
roiskii
Mistä tiedät, että pelastus 
on ovellasi? Tietenkin 
siitä, kun ovellesi kolku-
tetaan ja avattuasi sen, 
kaksi Jehovan todistajaa 
seisoo ojentamassa lu-
kemista sinulle. Näitä on 
viime aikoina käynyt mi-
nunkin ovellani ja vaik-
ka he ovatkin yrittäneet 
”aivopestä” minua, niin 
edelleen kuljen ilman 
”uskonnollista kotia”. 

Satuin lukemaan erääs-
tä kirjasta tutkielman eri 
uskonlahkojen synnystä 
ja siitä miksi ja milloin 
nämä lahkot saivat al-
kunsa. Amerikan Yhdys-

vallat, jota on kutsuttu 
myös kansojen sulatus-
uuniksi, oli yksi lahkojen 
synnyinmaa. Suurimpina 
syinä lahkojen synnytyk-
siin olivat ankeat olosuh-
teet ja ihmisten tietämät-
tömyys, joka usein sai 
monet heistä hakemaan 
lohtua lipeviltä saarna-
miehiltä. 

Tuhat kahdeksansataa 
luvulla alkunsa saaneet 
uskonlahkot voimistui-
vat ja levisivät myös 
Eurooppaan. Suomeen 
lahkot ilmeisesti kulkeu-
tuivat Ruotsin kautta, ja 
vaikka luterilainen val-
tiokirkkomme onkin pi-
tänyt pintansa, ovat ns. 
vapaat suunnat syöneet 
sen kannatusta. Mitä tu-
lee eri uskontokuntien ja 
poliittisten tahojen ero-

avaisuuksiin, on niissä 
tietenkin eroja, mutta sen 
verran molemmissa toi-
mineena ja niiden puu-
hailuun perehtyneenä, 
olen myös huomannut 
niissä paljon yhteistä-
kin. Yksi yhteinen huo-
mioni on ns. kollegiaali-
suus, joka ilmenee yhtä 
hyvin uskonlahkoissa 
kuin politiikassa. Ym-
märtääkseni ainakin va-
paat uskonsuunnat ovat 
myöhemmin imeneet 
vaikutteita politiikasta ja 
yksi syy tähän on se, että 
lahkoihin on aikojen ku-
luessa liittynyt uskonnol-
lisen kääntymyksen saa-
neita entisiä poliitikkoja. 
Väittävätpä eräät tieto-
viisaat Marxin Pääoman 
olevan kommunistien 
”raamatun” ja Jeesuksen 

maailman ensimmäisen 
kommunistin, koska hän 
halusi ottaa rikkailta ja 
antaa köyhille. 

Tällä hetkellä eläm-
me taas aikaa jolloin rik-
kaat rikastuvat ja köy-
hät köyhtyvät. Maamme 
poliittinen eliitti on vie-
mässä meitä kohti niu-
kempaa ja eriarvoisem-
paa tulevaisuutta. Paljon 
kehuttu ja eräiden ylis-
tämä EU on pikkuhiljaa 
murenemassa ja yhtenä 
syynä tähän ovat heikot 
valtiot, joita Suomikin 
on joutunut tukemaan. 
Velkasaldomme kasvaa, 
mikä taas merkitsee, että 
kansa köyhtyy ja elintaso 
kurjistuu. Odottaa sopii-
kin, koska taas ovellesi 
kolkutetaan ja se kolku-
tus ei taida ollakaan min-

kään uskonlahkon kään-
nytysyritys, vaan paljon 
vakavampi.

Ossi Qvist

a 

-

y ysyritys, vaan paljon 
vakavampi.

Ossi QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQvist
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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

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

rami.salo@netti.fi 

Rakentajan palstan kuukausihinnat: 
1 palsta x30mm: 35€. 
1palsta x20 mm: 25€. 

 020 447 64 0 
020 447 64 0

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

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 

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

Kootan veljekset Ta-
pio, Hannu ja Raimo, 
perustivat ensimmäi-
sen metalliyrityksen-
sä Nakkilan Viikkalaan 
70-luvulla. Siitä alkoi 
Kootan veljesten yrittä-
minen, joka jatkuu ja on 
noussut vuosi vuodelta.

Nakkilan Metallin 
rinnalle on pikkuhiljaa 
noussut yksi Suomen 
huippuyhtiöistä Skandi-
Steel Oy

Vuoden 2013 
menestyjä
Kauppalehden analyy-
siyksikkö Balance Con-
sulting myönsi Skan-
di-Steelille Menestyjät 
2013-sertifi kaatin. Me-
nes ty jä- luoki tuksen 
kriteerit täyttääkseen 
yrityksen on saatava 
vähintään 50 pistettä 
Balance Consultingin 
suorituskykyä mittaa-
vassa analyysissä. Skan-
di-Steelille luokiteltiin 
kannattavuuden, vaka-
varaisuuden sekä mak-
suvalmiuden mukaan 94 
pistettä, jolla yritys on 
tällä hetkellä Satakun-
nan listattujen yritysten 
ykkönen.

Tuotantopäällikkö-
nä toimii toisen polven 
yrittäjä Pasi Koota, joka 
muistaa ajan 70- luvulta, 
kun hän pikkupoikana 
opetteli sorvaamaan pie-
nessä autotallissa, siitä 

Yrittämistä 
yötä päivää

se kipinä lähti. Toimi-
tusjohtaja Hannu Koo-
ta kertoo heidän olevan 
isojen yritysten ”hovi-
hankkijoita”

- Aina kun asiakkail-
ta tulee esille uusi tuote, 
niin yhdessä tuotanto-
tekniikka hiotaan sopi-
vaksi toteuttaa. 

Kuparin koneistuk-
seen erikoistunut yritys 
ottaa aina haasteen vas-
taan. 

Pääasiakkaan, Luvata 
Oy:n jäähdytys- ja ma-
suunielementtejä teh-
dään läpi vuoden. Myös 
Posivan kanssa on ke-
hitetty yhteistyössä 
ydinjätteiden säilytyk-
sen mahdollistava ku-
parikapseli, niiden pää-
tykansien hitsausosat. 
Näissä puhtaus ja mit-
tatarkkuus ovat ehdoton 
vaatimus. Tulevaisuu-
dessa yritys odottaa pal-
jon tältä kehitystyöltä. 
Päätuotteet ovat kupari-
elementtejä, joista vien-
tiin menee noin 70 pro-
senttia.

Nakkilan kunnan 
Yrittäjäpalkinto
Nakkilan kunta muisti 
myös yrittäjiä, vuoden 
2013 yrittäjäpalkinnon 
sai Skandi-Steel Oy. 
Palkinto luovutettiin 
Toimitusjohtaja Hannu 
Kootalle Satakuntalii-
ton ja Nakkilan kunnan 

yhteisessä vuodenvaih-
teen juhlassa Villilä 
Studioilla. Vuosien mit-
taan yrityksen toimiti-
lat ovat kasvaneet 240 
neliöstä 5 000 neliöön. 
Työntekijöitä on kah-
deksantoista.

- On vaikeaa on löy-
tää ammattitaitoista ja 
sopeutuvaa työvoimaa, 
kertoo Tuotantopäällik-
kö Pasi Koota.

Uusi 1500 neliön hal-
li on valmistumassa, 
konekantaa kasataan 
parhaillaan, tuotannon 
pullonkauloja tasataan. 
Yrittäjien vaikeutena on 
se, kun joudutaan sata-
kuntalaisena yrityksenä 
olemaan eriarvoisessa 
kilpailu asemassa, kuin 
Pohjanmaalla. Kun isot 
koneistuskoneet teh-
dään/rakennetaan usein 
omana työnä yrityksen 
tiloissa.

Yhtiö toimii tiiviis-
sä yhteistyössä Nakki-
lan Metalli Oy:n kanssa. 
Nakkilan Metalli hoitaa 
levy- ja hitsaustyöt ja 
Skandi-Steel koneistaa.

Nakkilan Metalli Oy 
osti lisää teollisuustont-
timaata Nakkilan Kun-
nalta Viikkalasta. Alu-
eelle on valmistumassa 
uusi kaava, joka mah-
dollistaa laajennukset, 
joista voidaan kuulla tu-
levaisuudessa.

J Virtanen

Satakunnan Yrittäji-
en matkassa, kotimaan 
matkailu mielessä. Esil-
lä oli Puutarha, Viinit, 
Kirjat, Bike Show sekä 
Kotimaan matkailu.

Satakuntalaiset oli-
vat hyvin esillä mes-
sujen ohjelmalaval-
la, oli Koivulan Ullan 
johdolla tehty oma re-
vyy, ”Satakuntapläjä-
ys” Ulla toimi ”Kutilan 
mantana”. Mukana oli-
vat Neito Majava Karo-
liina Viita, Teatteri Ul-
pun pojat, Kokemäen 

kolli, Kirjurin Musta 
Varis, Ulvilan piikanei-
to ja monta muuta paik-
kakuntahahmoa ympäri 
Satakuntaa. He esiin-
tyivät lauluin ja tans-
sein, pitäen Satakunta 
mielessä. Satakunnas-
ta oli osastoja monella 
kunnalla sekä yhteis-
työssä Kokemäenjoen 
Matkailuyrittäjät oma-
na osastona. 

Päälavalla esittäytyi 
Seinäjoen kaupunginte-
atteri, aiheena oli syk-
syllä ensi-iltaan tule-

va Paula Koivuniemen 
”100 kesää, 1000 yötä”, 
joka pohjautuu revyynä 
hänen laulujen uusioe-
sittämiseen. Tilaisuu-
dessa esiintyivät artis-
ti Marko Maunuksela 
”Koivuniemen Herra-
na”, sekä Nakkilan tyt-
tö, näyttelijä Maria Pere 
”Miss Pirellinä”, hän 
kertoi olleensa kak-
si vuotta kiinnitettynä 
Seinäjoen Kaupungin-
teatterissa, ja hänellä on 
rooli ko. näytelmässä 
ja hän toivotti satakun-

talaiset tervetulleeksi 
syksyllä Seinäjoelle.

Ennen tilaisuutta esit-
täytyivät Satakunta-
laiset matkailuyrittäjät 
Nina Huhtamäen joh-
dolla, kuultiin eri ke-
sätapahtumista infoa. 
Tapahtumia on tulossa 
paljon, aina kun toinen 
loppuu, niin uusi on jo 
alkanut, on eri aiheisia, 
valtakunnallisia ja pai-
kallisia tilaisuuksia ym-
päri Satakuntaa.

J Virtanen

Supermessut Tampereella, 
”mitä siel Satakunnas ny sit oikee o?”

Pai Koota (vas.) ja 
Hannu Koota.
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PerunkirjoituksetPerunkirjoitukset

Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.
Harjavalta ja lähialueetHarjavalta ja lähialueet

Varatuomari
Kari Pessi
Palvelee kaikissa 
lakiasioissa.

(02) 641 0310
040 548 6900

kari.pessi@pp.inet.fi 

www.karipessi.fi 

HautamuistomerkitHautamuistomerkit

www.surujakuolema.fi 

AK-KIVI
Hautakivet, 
kaiverrukset.

Kiviveistämöntie 39, Pori 
(02) 648 6075, 0400 533 296

www.ak-kivi.fi 

HautauspalvelutHautauspalvelut
Harjavallan 

Kukkakammari ja 
Hautauspalvelu

Arkut, uurnat, 
kuljetukset,
muistokukat

Killankatu 2, Liikekeskus, Harjavalta

02 674 156902 674 1569

Ravintola Ravintola 
   Hakuninmäki   Hakuninmäki

MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

0400 731 571
Pyydyskatu 1, Harjavalta

www.ravintolahakuninmaki.fi

Pitopalvelua omissa 
tai asiakkaan tiloissa!

OSA 4:  KANAZAWA, MIKAMI JA TAKURA

Tyhjän käden taito

Karate
Karate on Aasiassa vuosisatojen kulu-
essa kehitetty aseettoman kamppailun 
menetelmä. Aasian maat, kuten Japani 
ja Kiina, olivat 1800-luvulle saakka eris-
täytyneitä ja eurooppalaisilta vaikutteilta 
suojassa olevia feodaalivaltioita, joissa 
ikivanhat soturiperinteet ja - tavat oli hy-
vin säilytetty. 

Olivatpa syyt mitä hy-
vänsä, Hosein ja Wase-
dan ryhmät erosivat al-
kuvuonna 1950 ja sitten 
1953 tai -54 lähtivät 
myös Obatan ja Keion 
ryhmät. Jäljelle jäänyt 
liittoutuma oli silti vahva 
ja se muodosti perustan 
nykyiselle JKA:lle (vuo-
teen 1987 saakka jolloin 
JKA, Nakayaman kuol-
tua, hajosi kahtia. 

Koska JKA:ssa oli nyt 
enemmän liikemiesmäi-
sesti ajattelevia henki-
löitä kuten Masatoshi 
Nakayama, Teryuki 
Okazaki ja Kimio Ito, 
siellä katsottiin enem-
män tulevaisuuteen kuin 
nykyhetkeen ja näin hei-
dän toimintansa seurauk-
sena syntyi nykyinen 
Shotokan tyylisuunta. 
Heidän ideoimanaan al-
koivat ohjaajakoulutuk-
set vuonna 1956, joiden 
kolme ensimmäistä opet-
tajaa olivat Kanazawa, 
Mikami ja Takura. 

Nämä kolme jakoi-
vat myös palkintosijat 

JKA:n mestaruuskilpai-
luissa jotka pidettiin en-
simmäistä kertaa vuon-
na 1957. Kanazawa oli 
tuon käänteentekevän 
kilpailun voittaja. Tuo-
ta tapahtumaa pidetään  
nykyisen urheilukaraten 
alkuna. JKA on pystynyt 
pitämään kilpailun ta-
sapainossa muiden osa-
alueiden kanssa (kihon, 
kata) ja tarjoamaan ”jo-
kaiselle jotain karatea”.

JKA on yksi mones-
ta Shotokanin ryhmit-
tymistä mutta voidaan 
kuitenkin sanoa että mi-
kään näistä ei harjoittele 
Funakoshin tavalla, jon-
ka hän esittelee kirjan-
sa ”Karate-Do Kyohan” 
ensimmäisessä painok-
sessa. Tämä oli odotet-
tavissa, ajat muuttuvat 
ja karatenkin on mentä-
vä eteenpäin. Kuitenkin, 
esimerkiksi Masatoshi 
Nakayama, joka toimi 
JKA:n päävalmentaja-
na, oli Funakoshi sen-
sein oppilas vuosina 
1932 - 1937, joten hä-

nen karatensa pohjautui 
Funakoshin opetuksiin. 
Muutokset joita näemme 
modernissa JKA:ssa ovat 
luonnollisia seuraamuk-
sia joita aika ja uudet 
sukupolvet tuovat tul-
lessaan. Siitä huolimat-
ta nykypäivän katat ovat 
enemmän tai vähemmän 
samanlaisia kuin ”Kyo-
hanin” toisessa painok-
sessa (1958).  

Gichin Funakoshi jät-
ti kaksikymmentä ohjet-
ta. Näin tehdessään hän 
ehkä ajatteli edeltäjäänsä 
Ankoh Itosua (joka kir-
joitti ”10 opetusta”) ja eri 
kenjutsu mestareita jotka 
kirjasivat ylös opetuksen-
sa tämän muotoisina. Fu-
nakoshin elämänohjeet 
muistuttavatkin hyvin 
paljon juuri noita kenjut-
sun kirjoituksia. Funako-
shi uskoi karaten tiehen 
(Do), mutta enemmänkin 
siinä merkityksessä kuin 
Zen pappi Takuan (1573 
- 1646) kirjoittaa: ”Budd-
han laki tarkkaan ottaen 
on yhdenmukainen maal-
lisen olemassaolon lain 
kanssa. 

Karate on vain 
karatea
Tie on vain käytännöl-
listä (ei teoreettista).” 
Mestari Funakoshi ei 
kuulunut niihin joka se-
littivät kaiken metafy-
siikalla; hän oli hyvin 
käytännöllinen ja seu-
rasi Konfutsen opetuk-
sia, joissa ei koskaan 
puhuttu suurista mys-
teereistä tai hengellisis-
tä asioista. Funakoshi 
oli Konfutsen tapaan 
kiinnostunut todellises-
ta elämästä, ihmisten 
maailmasta, ideoista ja 
tapahtumista.”

Funakoshin ohjeet ei-
vät siis näin ollen ole 
ainoastaan hänen näke-
myksensä karatesta - sen 
sosiaalisista ja moraali-
sista taustoista, vaan se 
sisältää myös teknisiä 
ja itsepuolustuksellisia 
periaatteita sekä ohjei-
ta siitä kuinka lajia voi-
daan soveltaa jokapäi-
väiseen elämään. 

Eri lähteistä koonnut
Lasse Kalliokorpi

Harjavalta

EDITH - Suomen lasi-
taiteilijat ry:n 10-vuotis-
juhlanäyttely 
23.2.-06.07.2014 Emil 
Cedercreutzin museo. 

Kun käsky kävi
14.3.-30.12.2014 Harja-
vallan kaupunginkirjasto. 
Harjavaltalaisen sotave-
teraaniperinteen pysyvä 
näyttely 

Omaistaan tai läheistään 
kotona hoitavien tapaa-
minen
22.4.2014 klo 14-16Ter-
veysaseman koulutustila, 
Harjavalta
Kaikille omaishoito työ-
tätekevien avoin tilaisuus. 
Tule tutustumaan erilai-
siin hoitotarvikkeisiin ja 
hoitotuotteisiin

Kokemäki

KUPLA-Kuhmut
19.-20.4.2014 Risten rata. 
Jokamiesluokan autokil-
pailu. Lauantaina ajetaan 
luokat: nuoret, naiset, 
Kuplat. Sunnuntaina seni-
orit ja yleinen.

KK-V:n maastojuoksu-
kilpailut
22.4.2014 klo 18 Pitkäjär-
vi. Ilmoittautuminen al-
kaa n 17.30. Kisassa sarjat 
myös pienille!

TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA     TAPAHTUMIA

Vauhdikkaat ja kauniit sä-
velet -konsertti
24.4.2014 klo 19 Vanha 
Yhteiskoulu, valtuustosali. 
Säestys: Piia Hautala.

Rompepäivät
26.- 27.4 2014 klo 9 Tuo-
hitori kirppiksen pihassa. 
Suuren suosion saanut ta-
pahtuma.

Luvia

Kiirastorstain ehtoollisen-
vietto kirkossa
17.4.2014 klo 19 Luvian 
kirkko. Seurakuntapasto-
ri Reetta Mäkinen, Luvian 
kirkkokuoro ja vt. kanttori 
Sami Nieminen.

Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus
18.4.2014 klo 10 Luvian 
kirkko. Seurakuntapasto-
ri Reetta Mäkinen, Luvian 
kirkkokuoro ja vt. kanttori 
Sami Nieminen.

Hiljaisuuden retriitti
18.4.2014 klo 15 Luvian 
kirkko. Seurakuntakeskuk-
sen yläsalissa, vt. kirkkoher-
ra Olli-Matti Vuori.

Ristinjuhla
18.4.2014 klo 18 Luvian 
kirkko. Seurakuntapastori 
Reetta Mäkinen, vt. kirk-
koherra Olli-Matti Vuori ja 
vt. kanttori Sami Niemi-
nen.

Pääsiäispäivän perhemessu
20.4.2014 klo 10 Luvian 
kirkko. Seurakuntapastori 
Reetta Mäkinen ja vt. kant-
tori Sami Nieminen.

Iltakirkko ja ehtoollinen 
20.4.2014 klo 18 Luvi-
an kirkko. Saarna Jorma 
Hoppa, lit. Ari Pelkonen, 
vt. kirkkoherra Olli-Matti 
Vuori ja kanttori, osana 
Porin Rauhanyhdistyksen 
pääsiäisseuroja.

2. Pääsiäispäivän messu
21.4.2014 klo 10 Luvi-
an kirkko. Vt. kirkkoherra 
Olli-Matti Vuori ja kanttori 
Ilkka Liuskallio.

Virsikirjamme virret -yh-
teislaulutilaisuus
22.4.2014 klo 18:00 - 
20:00 Luvian kirkko. Vt. 
kanttori Sami Nieminen.

Messu
27.4.2014 klo 10 Luvi-
an kirkko. Vt. kirkkoherra 
Olli-Matti Vuori, kvartetti 
ja vt. kanttori Sami Niemi-
nen. Kansallinen veteraani-
päivä, messun jälkeen käyn-
ti sankarihaudoilla. klo 12 
Veteraanipäivän pääjuhla 
seurakuntakeskuksessa. Tee-
mana: ”Kiitollisina kohti 
tulevaisuutta”, tarkemmin 
kuntatiedotteessa.

Tuomasmessu
29.4.2014 klo 18 Luvian 
kirkko. Seurakuntapastori 
Reetta Mäkinen ja vt. kant-
tori Sami Nieminen, rippi-
koululaiset osallistuvat.

Nakkila
Kaikille avoimet maasto-
juoksut 
22.4.2014 klo 18 Nakkilan 
liikuntakeskuksen maasto. 
Nakkilan Viren maasto-
juoksut. Ilmoittautuminen 
alkaa klo 18.

Keväinen harmonikka-
konsertti
Ke 23.4.2014 klo 18. Seu-
ratalo Karhula. Konsertissa 
esiintyy Nakkilan Seudun 
Harmonikat. Liput 10 € 
sis. pullakahvit. Järj. Nakki-
lan Seudun Harmonikat

Kevätmessut
26.4.2014 klo 10 Villilän 
studiot. KäsityöMerta jär-
jestää perinteiset Kevät-
messut. Messuilla tarjolla 
laadukkaita tuotteita.

Kansallisen Veteraanipäi-
vän tilaisuus
Su 27.4. 2014

Nakkilan kunnan maasto-
juoksumestaruuskilpailut
28.4.2014 klo 18 Nakkilan 
liikuntakeskuksen maas-
to. Ilmoittautuminen alkaa 
klo 18.

Nakkila Talent -tapahtuma
3.5.2014 Nakkilan liikun-
tahalli. Järj. LC Nakkila 
Emma.

Kevään korvalla -konsertti
7.5.2014 klo 19 Nakkilan 
seurakuntakoti. Säestys An-
drea Kocsis Järj. Huittisten 
musiikkiopisto.

Ulvila
Minustako yrittäjä?
29.4.2014 klo 17-19 Ul-
vilan kaupungintalon val-
tuustosali. Iltatapahtumassa 
käydään läpi, mitä kaikkia 
asioita pitää ottaa huomi-
oon yritystoimintaa suun-
niteltaessa.

Pori

Porin Pääsiäismarkkinat
19.4.2014 klo 9 Kauppa-
tori, Kävelykatu ja Eetuna-
ukio. 

Valtakunnallinen 
Tweed Ride
19.4.2014 klo 14 Porin 
Raatihuone. Pyöräilyseura 
West Coast Lunatics järjes-
tää valtakunnallisen Ideana 
on koota yhteen vanhoista 
polkupyöristä kiinnostu-
neita pyöräilemään n. 20 
kilometrin lenkki keväisessä 
Porissa.

Pääsiäisyön jumalanpal-
velus
19.4.2014 klo 23.30-3.00 
Porin ortodoksinen kirkko. 
Puoliyöpalvelus, ristisaat-
to, aamupalvelus ja liturgia, 
Kristuksen ylösnousemus.

Neandertalit saapuivat!
22.4.2014 klo 14-16 Sa-
takunnan Museo. Nean-
dertalit ovat valloittaneet 
Satakunnan Museon Salin. 
Opastetulla kierroksella 
tutustutaan neandertalien 
aikaiseen maailmaan.

Neandertalit saapuivat!
23.4.2014 klo 17.30 Sata-
kunnan Museo. Voi tulla 
kuulemaan ihmislajin syn-
nystä ja kehityksestä biologi 
Juha Valsteen luennolle. 
Luennolle on vapaa pääsy.

Asiantuntijapaja
23.4.2014 klo 10 Kansa-
laisopiston käsityökeskus. 
Nyt sinulla on loistava tilai-
suus saattaa valmiiksi kes-
keneräisiä töitä asiantunti-
joiden opastuksella. 

Eläkeläisten kuntohumpat
23.4.2014 klo 14 Porin 
nuorisotalon alasali. Hinta 
2 €/hlö.

Kirjan ja ruusun päivän 
yleisöluento Italian his-
toriasta 
23.4.2014 klo 18 Porin 
pääkirjaston kokoustila. 
Tietokirjailija, FT Liisa 
Väisänen luennoi.

”Praana, tsakrat ja ajatus-
energia”
23.4.2014 klo 18.30 Var-
vinkatu 6. Teosofi nen alus-
tus kaavakuvin aiheesta: 
”Praana, tsakrat ja ajatu-
senergia”. Alustuksen jäl-
keen keskustelua aiheesta.

Croquis-piirustusilta 
nuorille ja aikuisille
24.4.2014 klo 17.30 Porin 
taidemuseo, työpaja, 2. krs. 
Croquis on nopearytmistä 
elävän mallin piirtämistä. 
Työskentely on itsenäistä ja 

omaehtoista. Työskente-
lyyn saa ohjausta. Maksu 
5€.

Croquis-piirustus
24.4.2014 klo 17.30 Po-
rin taidemuseo. Croquis 
on nopearytmistä elävän 
alastonmallin piirtämistä. 
Croquis-piirustusilloissa 
työskentely on itsenäistä 
ja omaehtoista. Työskente-
lyyn saa ohjausta. Maksu 
5€.

Ikkunankorjauskurssi
26.4.2014 klo 10 Raken-
nuskulttuuritalo Toivo. 
Miksi vanha ikkuna kan-
nattaisi kunnostaa? Mistä 
tietää, voiko sitä enää edes 
korjata? Miten korjaus 
tehdään? Kurssimaksu 
50 € sisältää tarvikkeet ja 
kahvit.

Satutunti englannin kie-
lellä
26.4.2014 klo 12 Porin 
seudun kansalaisopisto. 
Tarinan sisältö kerrotaan 
lyhyesti myös suomeksi. 
Maksuton satutunti sopii 
niin aikuisille kuin lapsille-
kin, yhdessä tai erikseen.
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Bestseller 4/2014

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 VAIHTOEHDOISTAMME

Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 

 

a)a)
kkkio)kiio))
)))
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...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!

Postilaatikkojen taustaelementti

Myynti ja tiedustelut:  Covire Oy,  Nakkila, puhelin 0500 597 259

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

170,-170,-
Alkaen

Painekyllästettynä!
Painekyllästettynä!

Yläreuna Leveys Väri Laatikolle Hinta
Suora 180 cm ruskea 4-5 170 €

Kaareva 120 cm vihreä 2-3 230 €
Kaareva 90 cm vihreä 1-2 190 €

Hintaan sisältyy maahan lyötävät metallijalat. Nupit 10  €/kpl. 

puhelin 05000000000000000 55555555555555959595959595959555555995995555595 7 259

.

Kotiin Kotiin 

kuljetus!
kuljetus!

AVOIMET 
KYLÄT 
-päivä 
26.4.2014

Päivän aikana ta-
pahtumia, toimin-
taa ja avoimia ovia 
lähes 60 kylällä 
Varsinais-Suomessa 
ja Satakunnassa!

Katso kylien si-
jainnit ja ohjelmat 
osoitteesta 
onnikutsuukylaan.fi 

Tapahtumapäivänä 
kartan ja navigaat-
torin lisäksi tienvar-
siopasteet auttavat 
suunnistamaan avoi-
miin kyliin!

Avoimet kylät kun-
nittain Satakunnas-
sa:

SIIKAINEN
1. Leväsjoki, 
2. Kirkonkylä

KANKAANPÄÄ
3. Venesjärvi, 
4. Veneskoski

JÄMIJÄRVI
5. Tykköö

LAVIA
6. Riuttala-
    Mustajoki

PORI
7. Ahlainen, 
8. Finbyy, 
9. Kairila, 
10. Lattomeri

ULVILA
11.Kaasmarkku, 
12.Leineperi

KOKEMÄKI
13. Korkeaoja

EURA
14. Laukola, Mäke-
lä, Rahvola

RAUMA
15. Sorkka, 
16. Kauklainen, 
17. Kaaro

KÖYLIÖ
18. Yttilä, 
19. Vuorenmaa, 
20.Tuiskula, 
21.Kankaanpää, 
22. Kepola, 
23.Voitoinen

HUITTINEN
24. Vakkila, 
25. Rekikoski

SÄKYLÄ
26. Iso-Vimma

Lähde:
onnikutsuukylaan.fi 

Henkilö- ja pakettiautois-
sa tulee saman akselin 
renkaiden olla mitoiltaan, 
rakenteeltaan ja ominai-
suuksiltaan samanlaiset. 
Erilaisen vararenkaan ti-

lapäinen käyttö on sallit-
tua. Sekarengastus kesä- 
ja talvirenkaiden välillä 
ei ole sallittua, mutta va-
rarenkaalla voi ajaa tila-
päisesti.

Rengaspaineilla on 
huomattavaa merki-
tystä turvallisuuden, 
taloudellisuuden ja 
ympäristön kannalta. 
Michelinin selvityk-
sen mukaan joka viides 
suomalainen ajaa vä-

hintään 0,5 baria vajaa-
paineisilla renkailla.

Vajaapaineisilla renkailla 
ajettaessa:
• auton hallinta ääriti-

lanteissa vaikeutuu,
• ohjauksen puoltami-

nen lisääntyy ja ren-
gas saattaa rikkoutua,

• polttoaineenkulutus 
kasvaa 3–6 prosent-
tia ja

• renkaan elinikä lyhe-
nee 25–50 prosenttia.
Rengaspaineet olisi 

syytä tarkistaa vähin-
tään kerran kuukau-
dessa renkaan tai ajo-
neuvon valmistajan 
suositusten mukaisesti.

Lähde:
liikenneturva.fi 

Onko paineita?



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

Avoinna 
pääsiäisenä

pe 10-18
la 9-15

su-ma 11-15

Sorvaajantie 6, 28800 Pori
Petteri Granö
044 028 5295

  PEPEN
MAALAUS

Kattomalaukset 20 vuoden kokemuksella
Myös muut maalaustyöt

Musiikista vastaa:
Titel Iacovache-Pana, viulu
Andrea Kocsis, piano
Vesa Formunen, haitari

Ei pääsymaksua (2 lippua/etuasiakas)
Liput voi noutaa Lammaisten Energiasta 8.4. alkaen

Kevätkonsertti 
etuasiakkaille
Harjavalta salissa 
su 27.4. klo 15

Tervetuloa!Tervetuloa!

ssa 

Maanrakennuspalvelut:
 Maanrakentaminen  Viherrakentaminen
 Salaojat  Talonpohjatyöt ja perustukset
 Tienrakentaminen  Pihojen kunnostukset
 Kunnallistekniikka  Purkutyöt

Rakennuspalvelut:
Palveluihimme kuuluvat kaikki uudisrakennuskohteet mm.
 Omakotitalot  Pientalot  Loma-asunnot  Hallit  Autotallit  Aidat
 Laiturit  Terassit  Katokset

Maanrakennus ja kaivuutyöt ammattitaidolla ja luotetta-
vasti pienistä suuriin urakoihin Satakunnan alueella

Kaivuu ja Rakennustyöt

Jaakkolankuja 20, 29250 NAKKILA  0400 688 177
ville@lannenkaira.fi   www.lannenkaira.fi 

AURINKOSUOJAKALVOT

T:mi Juha Lohisto, Nakkila
Puh. 040 911 0460

Myös Polarvillan selluvillaa.
Kysy lisäeristystarjous!

Lue maksutta netissä: best1.fi 


