
UP-V:n tavoitteena 
nousu Superiin, s. 3

Senioriyrittäjien koulutus- ja 
tutustumismatka Latviaan, s. 5

Syntyykö ”kolmen 
kimpasta” uusi Teljä, s. 6

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

Vuoden 2009 jälkeen 
suoritettuihin C-ajokortteihin
AMMATTIPÄTEVYYS 

EDULLISESTI
Kysy Pekka Järvinen, 050 522 5626

1/ keskiviikko 4.1.2015
Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

A S I A A  L Ä Ä K Ä R I L L E ?
www.tohtoripalvelu.fi

Gynekologinen tutkimus, gynekologinen UÄ, 
luomenpoistot, ajokorttitodistus, 

muut yleislääkärin palvelut, kysy lisää.

Vastaanotot joka viikko
L. Mitrofanoff, gynekologi, yleislääkäri 

E. Tikkala, yleislääkäri

Ajanvaraus ma-pe klo 9-12
puh. 044 058 6363
Nakkilan fysioterapia, Kauppatie 3

T:mi Juha Lohisto
Nakkila, 040 911 0460

POLARVILLA
LISÄERISTYKSET!

Pyydä ilmainen arviointi!
Tummennukset
autoihin!

TERVETULOA

-VUOTIS SYNTYMÄPÄIVÄ 
KAKKUKAHVITUS

28.2. klo. 10-15
NAKKILAN R-KIOSKILLA

1
KAUPPATIE 5
29250 NAKKILA

MA– LA 8.00 – 21.00 
SU 9.30 – 21.00

PIENKONEHUOLLOT, 
VARAOSAMYYNTI
Ruohonleikkurit, moottorisahat, moottorisa-
haketjut ym. pienkoneet, mopot ja mopoau-
tot, mönkijät. Mopoautojen kolarikorjaukset 
Sairaalantie 31, 29200 Harjavalta
044 972 6097
juhani.haviala@gmail.com

ma-pe 
klo 8-17

pizzeria  kebab

Vanhakylä
Ravanintie 1, Vanha-Ulvila
ma-su klo 11-22
02 536 6577

SOITA JA TILAA!
PIZZA
TAI
KEBAB3x 1,5 L

LIMU+ 1990
norm.
27,-

=

Ilmainen kotiinkuljetus!

Noudettuna!

pizzeriavanhakyla.pizza-online.fi

AKUT:
55Ah 59€
70Ah 75€
100Ah 105€

Testaamme akkusi 
kunnon ilmaiseksi

KAUPPAKESKUS PUUVILLA
Siltapuistokatu 14, Pori, ark. 10-20, la 10-18

TIETOTEKNIIKKAA JA RC-TUOTTEITA

10,1” HD+ kulta (wifi +3G) 
Android 4,3. Akun kesto 
käytössä huikeat 18 tuntia, valmiusaika 384 tuntia.

LENOVO YOGA TABLET LENOVO YOGA TABLET 
249€

Tunnit:
Tiina ti 17.30
Kepu to 18:45

Nakkilan Kuntokeskus Oy Kauppatie 2, 29250 Nakkila
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Tapahtumia - Tapahtumia - Tapahtumia

Harjavalta

Arkeologiset kai-
vaukset Harjaval-
lan Sievarissa 2014 
-näyttely
21.1.-30.4.2015 Har-
javallan kaupungin-
kirjasto. Näyttelyssä 
on esillä esinelöytöjä, 
Harjavallan Sievarin 
Bolidenin alueen kai-
vauksilta.

Lainan päivä Harja-
vallan kirjastossa
7.2.2015 klo 10 Har-
javallan kaupunginkir-
jasto.Lainan päivänä 
kirjastossa on poisto-
myyntiä koko päivän, 

mm. yllätyskasseja. Klo 
11.30 Vuoden lainaajien 
palkitseminen.

Omaistaan hoitava 
tarvitsee arkeen iloa!
10.2.2015 klo 14 Seu-
rakuntakeskus. Arjen 
jaksamisen puolestapu-
hujalla Raimo Vakku-
rilla on asiaa kaikille 
omaistaan tai läheistään 
hoitaville!

Kokemäki

Opiskelija kameran 
edessä ja takana 
2.-27.2.2015 Kokemäen 
kaupunginkirjasto. 

Pop up -ravintola, 
Ravintolapäivä Ystä-
vänkamarilla
15.2.2015 klo 11, Ys-
tävänkamari. Ravinto-
lapäivä on ruokakar-
nevaali, jonka aikana 
tuhannet ihmiset ym-
päri maailmaa perusta-
vat ravintoloita päivän 
ajaksi.

Nakkila

Urhis, yleisurheilua 6 
- 8 vuotiaille
Lisätietoa: http://www.
nakkilanvire.fi /yu/har-
joitus.php

Painos: n. 20 000 kpl

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

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

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

Ilmoitusmyynti:
Covire Oy, 
p. 0500 597 259 / Jarmo Virtanen
tai 050 401 4784 / Pirkko Maantila
bsmyynti@gmail.com
Aineisto tulee toimittaa 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.

Seuraava BS Nackila ilmestyy 
28.2.2015. 

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

4.3. 
1.4. 
15.4. 

6.5. 
27.5. 
10.6.

Nakkilassa jakelu viikonloppuna!

Martsan 
ja 

Jartsan
Reseptit
Tuotokset nautitaan 
omalla vastuulla!

MADEKEITTO
6 annosta    

1½ kg  nyljetty made
 mateenmaksa
Keitinliemi:
1 l  vettä 
2 tl  Karkeaa merisuolaa
10  maustepippuria
1  laakerinlehti
1  sipuli lohkottuna

Keitto:
2 rkl  voita
1  sipuli hienonnettuna
1  purjon valkoinen osa 

siivuina
2  porkkanaa siivuina
7  keskikokoista peru-

naa kuutioina
 pieni pala lanttua/

naurista kuutioina
 suolaa
 siivilöity keitinliemi
1 l  maitoa/ 9 dl maitoa 

ja 1 dl kermaa
 kypsä paloiteltu kala 
kourallinen tuoretta tilliä

Ohjeet

Huuhdo nyljetty made 
juoksevalla kylmällä 
vedellä, laita suolalla 
maustettuun veteen ja 
anna kiehahtaa.
Alenna lämpöä tarpeen 
mukaan ja poista kerty-
vä vaahto.
Lisää pippurit, sipulit 
ja laakerinlehti. 
Anna kiehua hiljalleen 
n. 15 minuuttia. Huom! 
Laita maksa joukkoon 
myöhemmin (kiehuu 
vain n.5 mi. Nosta kat-
tila liedeltä ja jäähdytä 
n. 10 minuuttia.
Siivilöi liemi ja poista 
kalasta ruodot tarkasti.
Laita voi kattilaan ja 
kuullota sipuli, purjo, 
porkkanat, lanttu/nau-
ris ja perunat. Mausta 
suolalla.
Lisää sekaan keitinlie-
mi ja maito. Anna kie-
hua kunnes kasvikset 
ovat kypsiä.
Lisää ruodottomat ka-
lapalat, maksa ja tilli 
juuri ennen tarjoilua. 
Tarjoile keiton kanssa 
voilla voideltua ruis-
leipää.

 
        HELMIKUUN TARJOUKSET 
                     Multivita Plus 250 tabl.  
                                    20.50 (22.73) 

                     Multivita Junior 250 tabl.  
                                                     18.65 (20.74) 
   
 
Orionin perusvoiteet, pumppupullo 400g      
Aqualan L * Aqualan Duo  
      Aqualan Plus         

       14.10  (15.64) 
 

Ceralan * Ceralan Plus 
 

       19.90 (22.10) 
 

          RelaTabs  maitohappobakteeri 
                                       30+10 tabl.   
                                     

                                          • mansikka ja sitruuna  
                                           13.60  (15.13) 

                                           • orange + D3  
                      15.00  (16.65) 
 

DECUBAL perusvoide 250g 
    

      8.95 (9.92) 
 
                                  
                                                                                   (Rajoitettu erä!) 

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

Kampanjapakkaukset 
250 tabl. 

200:n HINNALLA! 

Kaupan päälle 
DECUBAL 100g! 

+

-10%

-10% 

-10% 

-10% 

Yleisurheilua yli 12 
vuotiaille
Lisätietoa: http://www.
nakkilanvire.fi /yu/har-
joitus.php

Yleisurheilua 9-11 
vuotiaille
Lisätietoa: http://www.
nakkilanvire.fi /yu/har-
joitus.php

Pori Sinfoniettan kon-
sertti
12.2.2015 klo 19 Nakki-
lan kirkko. Lipunmyyn-
ti lippupalvelun kautta. 
Järj. Pori Sinfonietta, 
Nakkilan kunnan kult-
tuuritoimi ja Nakkilan 
seurakunta.

Tule askartelemaan 
Kirpputorille
14.2. 2015 klo 11. Nak-
kilan Vammaiset ry:n 
kirpputori. Mukaan 
virkkukoukku n:ro 11 ja 
nappeja, löytyy paikal-
takin.   Kahvitarjoilua!
Tervetuloa!

Koko perheen Latu-
retki
Su 8.3. klo 10. Kaas-
markku – Salomonkal-
lio. Lähtö Salomonkal-
liolta tai Kaasmarkun 
koululta. Matkat 10 
km ja 20 km. Huolto-
pisteet auki klo 10-15. 
Salomonkalliolla lisäksi 
sauna ja avantouinti klo 
11- 15 sekä kahvio 

Pori

Jos läheiseni katoaa
4.2.2015 klo 13 Vanhus-
tentalojen kerhohuone. 
Haluatko tietää mitä 
voit tehdä, jos läheinen 
katoaa ja mitä etsintäti-
lanteissa tapahtuu?

Eläkeläisten kunto-
humpat
4.2. ja 11.02.2015 klo 
14 Porin nuorisotalon 
alasali. Hinta 2 €/kerta. 

Ystävänpäiväkutsut
12.2.2015 klo 13Koh-
taamispaikka. Ohjel-
massa: - Kierrätyspiste: 
tuo ja vie! 

Lintujen ja kasvien 
väliset vuorovaikutuk-
set
12.2.2015 klo 18.30  
Luontotalo Arkki. 
Tohtori Elina Mäntylä 
kertoo omista lintutut-
kimuksistaan Utsjoella, 
Turussa ja Berliinissä. 
Järj. PLY. Vapaa pääsy.

Panelia

III-divisioona PaRa 
edustus – RNK Team 
(6.2.klo 19.45)
PaRa01 – LLuja 
(7.2. klo 11.30)
PaRa Mimmit 
leijonaliigaa 
(7.2. klo 14.30)
PaRa05 – KJK leijo-
naliigaa (8.2. klo 11.00)
PaRaNa – Blues EKS 
(8.2. klo 14.15)
III-divisioona PaRa 
edustus – Tigers Rau-
ma (14.2.)
III-divisioona PaRa 
edustus – Mean Ma-
chine (7.3. klo 18.15)

KOULUUN JA VARHAIS-
KASVATUKSEEN ILMOITTAMINEN

Lukuvuotta 2015 – 2016 varten voi kouluun ja varhaiskasvatukseen il-
moittamisen toteuttaa internetissä Nakkilan kunnan kotisivulla www.
nakkila.fi  / Palvelut / Sivistyspalvelut/ Kouluun ja varhaiskasvatukseen 
ilmoittaminen, jossa on linkit kaikille alla mainituille kasvatuksen osa-
alueille. Sähköinen ilmoittaminen on ajalla 23. – 27.2.2015. Kouluun voi 
ilmoittaa myös henkilökohtaisesti torstaina 26.2.2015 klo 16.00 -18.00.

UUSIEN PERUSOPETUSOPPILAIDEN ILMOITTAMINEN
Perusopetuksen 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2008 tai sitä ennen syn-
tyneet, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Lapsi tulee il-
moittaa kouluun, jota hän tulee syyslukukauden 2015 alkaessa käymään. 
Jos huoltaja erityisestä syystä haluaa lapselleen koulunkäyntioikeuden 
muuhun kuin lähikouluun, on siitä tehtävä anomus sivistysjohtajalle. 
Anomus jätetään ilmoittautumisen yhteydessä sen koulun rehtorille, johon 
koulukäyntioikeutta haetaan. Huoltaja, joka haluaa saada luvan lapsensa 
koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta aikaisemmin tai myöhemmin 
tulee jättää sitä koskeva anomus samassa tilaisuudessa. Mukaan tulee liit-
tää psykologin tai lääkärin lausunto.

OPPILAAN HAKEMINEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
Kunta järjestää ohjattua aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa Pakkalan esi-
opetustiloissa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja 
toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisoppilaille. Hakemukset on toimi-
tettava 27.5.2015 mennessä.

ESIOPPILAIDEN ILMOITTAMINEN 
Esiopetukseen ilmoitetaan v. 2009 syntyneet. Esiopetuspaikkana on 
Pakkalan opetustilat, os. Pakkalantie 3. Ilmoittamisen voi suorittaa myös 
Kirkonseudun koulussa torstaina 26.2.2015 klo 16.00 – 18.00.

PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKU
1 – 3 vuotiaiden lasten päivähoito toteutetaan pääsääntöisesti perhepäivä-
hoidossa. 3 – 5 vuotiaiden päivähoito toteutuu päiväkodissa tai perhepäi-
vähoidossa. 
Hakuaikana vanhat päivähoidon asiakkaat ilmoittavat päivähoidon jatku-
misesta päivähoitotoimistoon. Uudet tulotiedot on toimitettava 30.4.2015 
mennessä päivähoitotoimistoon.
Uudet päivähoitoasiakkaat ja päivähoitomuodon tai –paikan muutosta 
hakevat, täyttävät sähköisen päivähoitohakemuksen kunnan nettisivujen 
kautta.

Päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat ilmoittavat päivähoidon tarpeensa esi-
opetukseen ilmoittamisen yhteydessä ja täyttävät myös linkistä avautuvan 
päivähoitohakemuksen. Esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito toteutetaan 
Pakkalantie 3:ssa. Uusi päivähoitokausi alkaa 1.8.2015.

Koulutulokkaan tutustuminen kouluun ja esioppilaan tutustuminen 
Pakkalan esiopetustiloihin järjestetään jokaisella koululla ja Pakkalan 
esiopetustiloissa torstaina 7.5.2015 klo 8.45 alkaen.

SIVISTYSLAUTAKUNTA
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TEHDÄÄN TORIKAUPPAA

Nakkila torilla joka keskiviikko aamupäivällä.
Pori torilla joka torstai.

Hyviä makuelämyksiä, Kivikylästä, tottakai.

Torimyyntiä 
autosta

Tikkulan Suutari
Ivonen Dmitri, 040 960 5642

Tikkulan S-Market, Tikkulantie 2, Pori
Suutari- ja avainpalvelut ammattitaidolla!

VUOKRATTAVANA
Nakkilan Keskustan tuntumasta

200 m2 HALLITILA
p. 0400 937 555

Majatalo Tyrni
0500 597 259
Tattarantie 42
Nakkila

Majoitus, matkailu

Tili- ja Toimistopalvelu
SATA - EURO Ay

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

info@sataeuro.fi

€
Tilitoimistot

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

Lakiasiaintoimisto

Varatuomari Kari Pessi
Gallen-Kallelankatu 9 A, Pori

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

www.karipessi.fi
• riita- ja rikosasiat

• maksuttomat oideudenkäynnit

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

Hautauspalvelut
EKOLOGINEN JA EDULLINEN 

HAUTAUSPALVELU SATAKUNNASSA 

Puh. 050-3474 500 

www.ekoarkku.fi 

Autohajottamot

RENKAAT  VANTEET  VARAOSAT
 www.

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

Jakelupalvelua

Mainosjakoa
Keski-Satakunnassa.
0500 597 259/
COVIRE OY

Hansuntie 21, Nakkila

(02) 537 3482

Autokorjaamo
Pajamäki

Autokorjaamot

Polttopuuta

Polttopuiden tekoa
Asiakkaan tarpeista asiak-
kaan kotona Pilke Master 36 
-koneella. Ei matkakuluja.
Myös pienet erät.
Jalkapatikka Oy, 0400 484 114

TUOHITORI
KIRPPIS

Rängenkatu 2, Kokemäki
Suuri, siisti ja suosittu

02 546 7227
 www.tuohitori.net

Kirpputorit

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!

KeväthangilleKeväthangille
EnontekiöönEnontekiöön

www.valtaliikenne.com

TALVITARJOUKSET:
3x45 min osahieronta yht 60€

Jokaiselle 10-kortin ostajalle 
yhdestoista hieronta
KAUPAN PÄÄLLE 

+ 30 min LAHJAKORTTI
Tarjoukset ovat voimassa maaliskuun loppuun

TERVETULOA HIERONTAAN!TERVETULOA HIERONTAAN!
Koulutettu hieroja

JANNE TOIVOLAJANNE TOIVOLA
044 577 2853, Präskintie 33, Nakkila 

UP-V:n tavoitteena 
nousu Superiin
Ulvilan Pesä-Veikot, UP-V 
on vahvistanut tulevan kau-
den edustusjoukkuettaan. 
Viime kaudella pelanneet 
Janne Lähde ja Jesse Jokela 
ovat solmineet vuoden jat-
kosopimukset. Mikko Tal-
vitie palaa vuoden tauon 
jälkeen lukkarin paikalle. 
Muut sopimuspelaajat ovat 
Rami Mäkinen, Eero Kivi-
oja, Joonas Malmberg, Erno 
Kulmala, Tuukka Mansik-
kamäki, Santeri Stenroos, 
Mattias Kitola ja Juho Ran-
to. Joukkueen taustavoimina 

toimivat Timo Lamminen, 
vastuualueena pelinjohto ja 
valmentajan tehtävät, Kalle 
Karhu, fysiikkavalmennus, 
Sami Nieminen, hieronta 
ja fysioterapia. Joukkuet-
ta lisätään vielä lähiaikoina 
muutamalla pelaajalla.

Kilpailullisesti Ulvilan 
Pesä-Veikot tavoittelee ensi 
kesänä miesten Ykköspe-
siksessä nousua Superiin. 
Pääsarjaan voi nousta jopa 
kolme joukkuetta. 

J Virtanen

Kun pesäpallojuniorit koh-
taavat aidon pesislegendan, 
on hetki historiallinen. Kun 
nämä aidot pesislegendat 
ovat mukana UP-V:n Pesis-
päivillä, voimme kirjoittaa 
uuden luvun ulvilalaiseen 
pesishistoriaan. Viime Lau-
antaina puolenpäivän aikoi-
hin UP-V:n toimistossa oli 
täysi tohina päällä. Siellä 

Legendat 
Pesispäivillä

käskynjakoon kokoontui-
vat Pesispäivien ohjaajat ja 
toimijat. Saimme kuitenkin 
myös kunnian nauttia kol-
men ulvilalaisen pesisle-
gendan seurasta, kun vuo-
den 1970 Suomen mestarit 
Erkki ”Eetu” Leppäniemi, 
Heikki ”Känä” Virtanen ja 
Pertti ”Petu” Kurppa saa-
puivat paikalle.

Pelaaja Jesse Jokela (vas.) ja valmentaja Timo Lamminen

Lisätietoa pesispäiviltä:
 http://ulvilanpesa-veikot.fi 

Harjavaltalaisten kauppo-
jen ruokaylijäämää aletaan 
jakaa vähävaraisille kevään 
aikana. Kaupunki järjestää 
palvelun yhdessä paikalli-
sen A-killan kanssa.

Ruokaa tullaan jakamaa 
Vinnaren työllistämis- ja 
kuntoutumiskeskuksesta. 

Timo Koivusalo on valmis 
ohjaamaan seuraavankin 
Risto Räppääjä -elokuvan, 
päätöstä elokuvan tekemi-
sestä ei ole vielä tehty.

Koivusalon toinen Ris-
to Räppääjä -ohjaus Risto 
Räppääjä ja Sevillan saituri 
tulee ensi-iltaan 13. helmi-

Ylijäämäruoka 
jakoon 
Harjavallassa

Kaupunki on käynnistämäs-
sä toimintaa, koska pyyntö-
jä sellaisen järjestämisestä 
on tullut paljon.

Kaupungin perusturvalau-
takunta hyväksyi A-killan 
kanssa tehtävän yhteistyö-
sopimuksen viime viikolla.

kuuta. Elokuvaa kuvattiin 
runsaasti myös lähialueil-
la Satakunnassa: Villilän 
Studioilla Nakkilassa, Ul-
vilassa, Luvialla ja Porissa 
Yyterin Ratsastuskeskuk-
sessa.

J Virtanen

Koivusalolta 
kolmaskin 
Risto Räppääjä
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Lähetä myyntisi nousuun 
ilmoittamalla jatkuvasti uudistuvassa
ja laajalevikkisessä lehdessämme!

Mitä isompi organisaa-
tio, niin sitä varmem-
paa on, että yrityksestä 
löytyy kehityskeskus-
telukäytäntö. Jokaisen 
esimiehen painajainen, 
veikkaan. 

Tämän keskustelun ta-
voitteena on kehittää yk-
silöä, organisaatiota ja 
luoda avointa kommu-
nikaatiota sekä poistaa 
epäkohtia ja tuoda ke-
hityskohteet esiin. Näin 
lyhyesti. Mukavasti sa-
nottu tässä meidän yh-
teiskunnassamme, jossa 
vaikeneminen on kultaa. 
Rouva Foxkin on aikoi-
naan valmentanut tätä 
kehityskeskustelupro-
tokollaa esimiehille ja 

samalla huokaisut hel-
potuksesta, ettei joudu 
kuitenkaan itse tähän ke-
hityskeskustelusoppaan. 
Siinä sitten istutaan yh-
dessä esimiehen kanssa 
ja mietitään mitkä ovat 
kehityskohteet, sinun, 
minun ja organisaation. 
Lopputulema on se, että 
johdettava pääsee Aslak-
kuntoutukseen. Esimies 
on pitänyt kehityskes-
kustelut ja ne voidaan 
kirjata laatujärjestel-
mään. Se, onko organi-
saatio kehittynyt näiden 
keskustelujen johdosta, 
onkin ihan toinen juttu.

Aikoinaan kun Rou-
va Fox oli nuori myyjän 
planttu, niin vanhem-
pi ja viisaampi myyn-
titykki kertoi: ”Ne on 
ne isot korvat ja pienen 
pieni suu”. Tämä on jää-
nyt mieleeni. Kuten me 
kaikki tiedämme niin ih-
minen oivaltaa asioita eri 
tilanteissa. Rouva onkin 
tehnyt huikean oival-
luksen liittyen kehitys-
keskusteluihin. Arvat-

kaapas missä käydään 
parhaat kehityskeskuste-
lut? No lounaspaikoissa 
tietenkin. Niissä näkee 
paljon kolmen hengen 
ryhmiä eri yrityksis-
tä. Naiset ovat huomat-
tavasti tehokkaampia 
työnantajansa liiketoi-
minnan kehittämisessä 
kuin miehet. Miehet ne 
kun vaan mättää mok-
koo tauluun, paitti sil-
loin kun ovat naisten 
seurassa. Pakko on osal-
listua keskusteluun. 

Rouva Fox on käynyt 
matkoillaan monessa, 
monessa eri lounaspai-
kassa ja todennut aina 
saman asian. Voi kun 
joku kirjaisi nämä kes-
kustelut kehityskeskus-
telupöytäkirjaan. Kom-
mentit ovat melkein aina 
seuraavia: johdettavil-
ta vaaditaan aina liikaa, 
tavoitteet ovat aina liian 
kovat. Alisuorittajat eli 
yrityksen heikot työn-
tekijät myöskin maini-
taan ihan nimeltä ja se 
miten heitä sitten joudu-
taan paikkamaan. Nämä 
kyseiset henkilöt eivät 
suinkaan ole paikal-

la mutta nämä marttyy-
rit, jotka tekevät kaiken 
työn kertovat sen ker-
naasti. Pitämättömät sai-
raslomatkin muistetaan 
kertoa ja paljon muuta. 
Kolmen tutun koplassa 
kun on niin paljon hel-
pompi purkaa epäkohtia 
ilman esimiestä. 

Ehdotankin esimie-
hille että kehityskes-
kustelut käytäisiin jat-
kossa lounastauoilla ja 
mukaan otetaan ulko-
puolinen henkilö, joka 
kirjaa kehityskohteet ni-
mettömänä. Johan saa-
daan yrityksen toimin-
taan vauhtia ja huonot 
työntekijät kartoitettua. 
Vinkki lounastajille. Jos 
näette yksinäisen nai-
sen istuvan viereisessä 
pöydässä, niin varokaa, 
Inhottava salakuuntelija 
Rouva Fox saattaa istua 
vieressänne. Ps. lounas-
paikoissa oppii tosi tosi 
paljon kuuntelemalla 
muiden juttuja. Se onko 
tämä oikein vai väärin 
kuunnella muita, onkin 
sitten toinen juttu.

Rouva Fox

Raimo Pentikäisen syntymäpäivillä esiintyi ”maalaispoika” Mikko Alatalo.

Matti Sjögrenille luovutettiin arvomitali pitkäaikaisesta kunnallisesta työstä. Mitalia kiinnittää 
vs. hallintojohtaja Tiina Forsten ja toimitusta tarkkailee kunnanvaltuuston pj. Myllymaa.

PÄÄKIRJOITUS

Viisi vuotta! 
Onnittelut ja kiitokset kaikille!

Joo Kyllä, siitä on kulunut viisi vuotta, kun ensimmäinen Bestseller jul-
kaistiin. Ensimmäiset numerot jaettiin Harjavaltaan ja Nakkilaan, myö-
hemmin aluettamme vahvistettiin, tuli lisää lähiseudun paikkoja, kuten 
Ulvila, Kiukainen, osa Porin alueista, osa numeroistamme jaetaan, ollaan 
jaettu myös akselilla Kullaa, Kokemäki, Luvia, Köyliö, Eura. Kiitokset 
ilmoittajillemme, tämä on ollut mahdollista vain teidän ansiostanne.

Jos otetaan laskuihin mukaan myös pikkusisaret, joita julkaisemme, eli 
Bestbook-taskupuhelin kalenteri, joka on jaossa nyt neljättä kertaa, sekä 
BS - Nackila, niin yhteensä olemme synnyttäneet maailmalle yli sata tuo-
tetta.  Yhteensä tuotteitamme on jaettu postiluukuista yli 2 miljoonaa kap-
paletta.

Tämä kaikki on ollut mahdollista, meillä on hyvä Tiimi työskentely ryh-
mässämme Maisa, Pirkko ja JV. Myös kirjapainoille ja lehden jakajille 
kiitokset! Tästä on hyvä jatkaa toimintaamme, kiitokset myös lukijoil-
lemme, palautteet ovat olleet asiallisia, jutut eivät aina ole olleet kaikkien 
mieleen, eivätkä aina tule olemaankaan, yleensä palaute on ollut myön-
teistä.

Ideoita, jutunaiheita, palautetta, niitä odottelemme, homma tulee jatku-
maan samaa rataa. 

”Hinnanalennukset”

Kaupan keskusliikkeet, Kesko ja Osuuskauppa tekivät ison kuplan, alen-
sivat joitain tuotteita, niinkö olisivat muka auttamassa omia, liian isoja 
hintojaan. Sijaiskärsijöiksi joutuivat maitotilojen pitäjät, kaikista Maan-
viljelijöistä huonommassa asemassa olevat. Jos Saksalainen kilpailija 
Lidl ottaa markkinoista lisää joka vuosi prosentin, silloin pitää kauppaket-
jujen alentaa voittoprosenttejaan, joka on mahtava, koko kaupanalalla oli 
julkisuudessa luku 84%, en tiedä voiko se olla näin iso. Kauppaketjujen ei 
pidä käydä pienviljelijöiden kimppuun, jolloin saadaan maitotuotteiden, 
kuten juuston hintaa alas. Mitä pahaa siinä muuten on, kun Suomessa oli-
si pieni Defl aatio, silloin saisivat pienituloisetkin leivän päälle rasvansa, 
lihasta puhumattakaan. 

Helmikuu

Talvi on tullut Satakuntaan, lunta on tullut ihan tar-
peeksi, riittämiin, ei muuta kuin suksille. Runeber-
gia juhlitaan Helmikuun 5 päivä. Ystävänpäivä on 
14.2, silloin muistamme lähipiiriämme pienellä lah-
jalla. 

J Virtanen

Merkkipäiviä

Raimo 
Pentikäinen 50 v.
Raimo Pentikäisen juhlia 
vietettiin vuoden lopulla 
Juhlatalo Marimbassa. 
Tilaisuudessa oli moni-
puolista ohjelmaa, aina 
poliisipartiosta, joka il-
moitti juhliin tullessaan, 
että juhlat on lopetetta-
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va, koska tarvittavia lu-
pia ei ole hankittu, mut-
ta saivat poikkeusluvan, 
koska Raimo on niin 
mukava mies. Illan pää-
esiintyjä oli itse maa-
laispoika Mikko Alatalo, 
joka eduskunta kiireil-
tään heitti keikan Rai-
mon hauskoihin juhliin 
100 prosenttisella tar-

mollaan.
Raimo on toiminut 

vuosikaudet Raumalai-
sessa Raumaster fi rmas-
sa pääasiassa ulkomaan 
kohteiden asennusval-
vojana, toimien voima-
laitosten kuljetinmeka-
nismien rakentamisen 
asennusten valvojana 
aina siihen asti, kun voi-

malaitos alkaa toimi-
maan. Työkohteet sijait-
sevat yli 90 prosenttisesti 
ulkomailla, monta ker-
taa vielä hyvin mahdot-
tomissa paikoissa, kes-
tävät samassa paikassa 
pitkään, jopa vuoden, jo-
ten Raimoa ei paljoa ole 
Nakkilassa nähty. Omiin 
juhliin hän kuitenkin ehti 
ja piti ystävilleen mahta-
vat juhlat.

Matti 
Sjögren 60 v.
Nakkilan kuntaan valit-
tiin kunnansihteeriksi 
1996 Matti Sjögren, siitä 
lähtien hän on ollut Nak-
kilan poikia. Reposaares-
ta kotoisin oleva Matti 
on jäyhä satakuntalainen, 
mitkä hommat hänelle 
annetaan, niin hän hoitaa 
ne loppuun asti. Kunnan-
valtuuston tammikuun 
2015 kokouksessa hänel-
le luovutettiin arvomitali 
pitkäaikaisesta kunnalli-
sesta työstä.

Musiikkia harrastava 
Sjögren nimettiin muu-
tama vuosi sitten kun-
nan hallintojohtajaksi, 
nyt vuodesta 2014 läh-
tien, hän on toiminut 
Nakkilan vs. kunnan-
johtajana Virenin vuo-
rotteluvapaan ajan. Syn-
tymäpäiviään hän vietti 
Nakkilan Työväentalossa 
viime perjantaina ystävi-
ensä kanssa. 

Onnittelut molemmille!

J Virtanen

Kehityskeskustelua

Raimo Pentikäisen syntymäpäivillä esiintyi ”maalaispoika” Mikko Alatalo.
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Meiltä KELAN vähennys suoraan

• fysioterapia
• hierontaa – myös ilman 

lääkärin lähetettä
• akupunktiohoito 
• lymfaterapia
• kinesioteippaus
• veteraanikuntoutus
• lentosukat
• lääkinnälliset kompressio-

sukat ja –hihat mittatilauksena
• erikoisniskatyynyt ja patjat

Myös kotikäynnit ja ilta-aikoja

Lauttaranta 5, Ulvila
puh. 538 9444

www.wallinlines.fi www.wallinlines.fi 

HIIHTOMATKA HIIHTOMATKA 
LAPIN KEVÄTHANGILLELAPIN KEVÄTHANGILLE

4.-11.4.2015
Enontekiön HettaanEnontekiön Hettaan

Perushintaan sisältyy hotellimajoitus
2hlö /huone, aamiainen, retkieväät, 

päivällinen, sauna+uinti, 
bussikuljetus meno/paluu.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
050 5611440 Tapani Wallin 

tai tapani.wallin@wallinlines.fi 

Jarkoa numerosta:
13/2014

Jurmala

Jurmala alkaa toipua 
1990-luvun lopulla it-
senäistymisen seurauk-
sena tapahtuneesta mat-
kailun romahtamisesta. 
Tarjolla on erilaisia ma-
joitusmahdollisuuksia 
10 eurosta aina 700 eu-
ron hintaisiin luksus-
huoneisiin. Alueen hin-
nat vaihtelevat roimasti 
vuodenaikojen mukaan.

Jurmala  on Balti-
an maiden suurin me-
renrantakylpyläkau-
punki, jolla on pitkä 
kylpylähistoria. Kyl-
pyläkaupunki sijait-
see 25 km pääkaupun-
gista Riiasta, ja 15 km 
Riian kansainväliseltä 
lentokentältä. Jurma-
lan kaupunki ylpeilee 

ainutlaatuisilla luon-
nonresursseilla - lääke-
tieteellisillä kivennäis-
vesillä ja turvelietteillä, 
mäntymetsillä, terveel-
lisellä meri-ilmastolla, 
hiekkadyyneillä ja ui-
marannalla, joka on yli 
3o km pitkä. Tuli mie-
leen meidän Porin Yy-
teri, miksi sen kehit-
täminen on jätetty 50 
–luvulle,  miksi ei aloi-
teta kehittää kaavoitta-
malla Yyteristä ”uusrik-
kaiden” uutta paratiisia, 
ottaen huomioon luon-
nonarvot, rakentamalla 
dyynien ulkopuolisille 
alueille, jolloin rannat 
on kaikkien käytössä.

Jurmalan uimarannal-
la on valkoista kvart-
sihiekkaa, Majorin ja 
Jaunķemerin uimaran-
noilla liehuu "Sinilip-
pu", joka on laadun ja 
turvallisuuden vakuus. 

Alue sopii myös ihmisil-
le, joilla on erityistarpei-
ta. Tämä on upea paikka 
koko perheelle. Jurma-
lan terveyskylpylä- ja 
kylpyläkeskuksissa tar-
jotaan laaja valikoima 
erilaisia kauneus- ja 
terveyskylpylähoitoja.  
Auringonoton lisäksi 
rannalla voi pelata eri-
laisia pelejä tai vaikka-
pa vuokrata polkuve-
neen. Edellisen kerran 
kävin Jurmalassa 2006, 
jolloin oltiin Jääkiekon 
MM-kisoissa Riikassa, 
asuimme Hotelli Majo-
rissa, joka oli nyt sul-
jettuna, remontoitava-
na, matkustimme silloin 
päivittäin kisoihin, ju-
nalla, bussilla, myös ta-
xilla usein, matkan kesto 
½ tuntia suunta. 

Jurmalan kaupunki 
ylpeilee ainutlaatuisel-
la puuarkkitehtuurilla. 

Tällä tulevat toimeen 
keskenään klassismin, 
jugendtyylin, kansain-
välisen romantismin ja 
funktionalismin piir-
teet. Arkkitehtuuristen 
monumenttien listaan 
on sisällytetty 414 ra-
kennusta, historiallisia 
rakennuksia on puoles-
taan yli 4000.  Jurma-
lan rakennukset ovat 
kauniita ja niitä kelpaa 
ihailla. Rakennukset on 
koristeltu vanhoin puu-
leikkauskoristein. Ison 
kysynnän johdosta  ra-
kenteilla  on paljon uu-
sia, isoja  rakennuksia  
lomakäyttöön, joiden 
tyyli ei enää ole mitä par-
hainta näöltään, pienten 
tonttien rakennusoikeus  
on käytetty kokonaan, 
joissain paikoissa huo-
masi alueen ahtauden 
voimakkaana, kun kier-
simme bussilla aluetta.  

Itse muistan käyneeni  
Jurmalassa ensimmäi-
sen kerran  1980 luvul-
la, matka tehtiin silloin 
Riikasta laivalla, muis-
tan vain vanhat puuhu-
vilat ja keltaisen säili-
ön, mistä myytiin olutta 
ruplilla. 

Jurmalan kaupunki tar-
joaa mahdollisuuden lo-
mailla yhdessä Pohjois-
Euroopan isoimmassa 
vesipuistossa "Livu ak-
vaparks", joka tarjoaa 45 
aktiviteettia sekä lapsille, 
että aikuisille. "Livu ak-
vaparks" odottaa vieraili-
joitaan joka päivä, ympä-
ri vuoden.  Henkilöauton 
pääsymaksu Jurmalaan 
oli vielä 2013 yksi lati, 
mutta nyt olimme liik-
keellä bussilla, niin sitä 
ei tarvinnut hoitaa. Mak-
su on vuoden 2014 alusta 
alkaen, kun Latvia siirtyi 
euroon, maksettu nyky-
valuutassa.  Leipomoon 
ja Jurmalaan tutustumi-
sessa kului  puolipäivää, 
mutta kun lomalla oltiin, 
niin sitä aikaa kyllä pii-
sasi.

Kasvitarhat  
Siguldassa
Kolmas päivä, aamiaisen 
jälkeen  ajo pois kaupun-
gista, tutustuminen  suo-
sittuun Baltezer  kasvi-
tarhaan, joka  sijaitsee 
n. 20 km päässä Riiasta. 
Kasvitarha on erikoistu-
nut ennen muuta kaiken 
maailman havuihin ja 
ikivihantoihin, mukana 
monenmoista harvinai-
sempaakin sorttia. Ja toki 
suuren kasvitarhan va-
likoimista löytyy myös 
paljon muutakin muka-
vaa: lehtipuita, pensai-
ta, perennoja, you name 
it.  Paikallisen yrityk-
sen oppaan välityksellä 
tutustuimme paikkaan, 
ostoksilla oli joitain ih-
misiä, jotka ostivat kot-
tikärrylliset taimia, mut-
ta ei meidän porukasta 
ollut paljonkaan hyötyä 
yritykselle.  Ajo Sigul-
daan, jossa  oli kasvitar-
ha Kiksi, paikan omista-
jan poika esitteli meille 
yritystä, jolla paikkoja  
on kaksi, toinen uusi tar-

Senioriyrittäjien koulutus- 
ja tutustumismatka Latviaan

ha, johon oli rakennettu 
Eu- rahoituksella uudet 
kylmähuoneet nuorille 
taimille, jotka eivät kestä 
pakkasia, heidän myyn-
tinsä on paljolti tukku-
myyntiä  asiakkaille, hän 
kertoi myös meidän ole-
van ensimmäinen Suo-
malainen ryhmä heillä.  
Kolmas tutustuminen 
oli kaupungin keskus-
tassa oleva kotipuutarha, 
jota hoitavat eläkkeellä 
oleva Irben pariskunta, 
kovalla työllä rakennet-
tu, vieläkin Lokakuussa 
paikka oli kaunis, ei rik-
karuohoakaan löytynyt 
alueelta.  Lounastauko 
pidettiin Hotelli Sigul-
dassa. 

Valmiera

Heinosen bussilla ajo 
matkan viimeiseen yö-
pymispaikkaan, pieneen 
Valmieran kaupunkiin, 
matkaa Eestin rajalle n. 
50 km. Porilaisille Win-
novan elintarvikealan 
opiskelijoille ja opetta-
jille tuttu paikka vuosilta 
2001-2010, myös oppi-
lasvaihtoa on ollut kou-
lujen välillä. Valmiera on 
yliopisto- ja teatterikau-
punki, Latvian pohjois-
osien keskus.  

Tutustuttiin vanhaan 
metalli-alan yritykseen  
Valpro ltd. Yritys on 
kuuluisa erikokoisista 
polttoaine kanistereis-
taan, sekä  palosammut-
timistaan, myös tuontia 
Suomeen on.  Yrityksen 
edustaja esitteli tuottei-
ta, tutustuttiin myös hei-
dän museoon. Lopuksi 
tehtiin pieniä ostoksia 
tehtaanmyymälässä .  
Majoittuminen Hotel-
li Volmariin, ostosreissu 
kaupungilla.  Aamulla 
matka jatkui Eestin ra-
jalle, Valgan kaupunkiin, 
missä oli isot syysmark-
kinat, myyjiä paikalla ai-
nakin sata, kauppa kävi, 
kuin vanhoilla Talikka-
lan markkinoilla Viipu-
rissa, ennen sotia.  

J Virtanen
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Olkaa nm

Nakkila (Onnipekka)
• 

Nakkila (Valtatie 2)
• 

Truck Station (Nakkila)
• 

Harjavalta (asema-aukio)
• 

Kokemäki (Teljän portti)
• 

Ulvila (Hansa)
• 
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MYYDÄÄN OSA 
MONIALAYRITYKSESTÄ
Myydään Satakunnasta osa moniala yrityksestä, jonka toimiala on TEK-
STIILITEOLLISUUDEN ALIHANKINTA, tikkaamo, missä voi tikata 
esim. asiakkaan materiaaleista, täkkejä, päiväpeitteitä, ym. Vanutuotteiden 
maahantuonti, petauspatjat, täkit, tyynyt, lakanat, vanut.  Vanunteko-
kone (Villasusi) sis. puhaltimet ja putkistot.
Vuokratiloissa nyt toimiva, siirto asiakkaan tiloihin mahdollista. 

Tikkauskoneita on kaksi toiminnassa, 
(+2 varastossa), kauppaan sisältyy:

• 4 kpl tikkauskoneita
• kankaan rullauskone
• korjaus-ompelupöytä koneineen

Lisäksi kauppaan sisältyy:
• tikkaustoiminnassa tarvittava lankavarasto 

(1800-2500 puolaa, arvo noin 6000 €) 
• 1 kpl vanuntekokone puhaltimien ja 

putkistojen kera

Toimintaan tarvitaan väh. 100 m2 työtilaa, + 
varasto. Nykyiset vuokratilat, vuokra 250€ / kk.
Yritys myydään asiakaskontakteineen. Liikevaihto 
noin 15000 €/v. Perusteellinen opetus annetaan. 

Hp. 19 000 €. Voidaan myydä myös osissa.

Läh: 0500 597 259, turist.fi @hotmail.comtmail.coommmm
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Maalari roiskii

Vuosi on vaihtunut ja 
runsas kuukausi on jo 
eletty vuotta 2015. 

Yleensä nämä talvi-
kuukaudet ovat kipakoi-
ta pakkaskuukausia ja 
ovatpa ne jonain talvi-
na olleet myös runsas-
lumisia, mutta ainakin 
nyt tammikuu on ollut 
eräänlaista siksakkia 
lämpöasteiden kohdalla. 
Oli pakkasta ja väliin sa-
toi jopa vettä ja mittari-
lukemat kohosivat plus-
san puolelle. 

Satalinnassa asuva ys-
täväni kertoi, että hän on 
käynyt muutaman ker-
ran hiihtämässä Hiit-
tenharjulla ja vaikka se 
alkuun tuntuikin erään-
laiselta  tervanjuonnil-
ta hän kuitenkin suosit-
teli sitä liikuntamuotoa 
myös minullekin. 

Siitä onkin aikaa, kun 
olen viimeksi sivakoinut 
ja yhtenä syynä tähän on 
ollut vähälumiset talvet 
ja se, ettei Pirilän maas-
toon ole tehty enää la-
tuja. Siihen aikaan, kun 
Satalinnan sairaala oli 
vielä toiminnassa siellä-
kin oli kaupungin puo-
lesta tehdyt ladut, mutta 
jostain syystä liikunta-
puoli lopetti latujen teon 
ja yhdeksi syyksi sanot-

tiin sairaalan alasajo, ei 
kuulemma ollut enää 
tarpeeksi hiihtäjiä. 

Hiihtäjistä tulikin 
mieleeni, että huolimat-
ta vuoden vaihtumises-
ta taitaa eripura vaivata 
edelleen eräitä kaupun-
kimme virkamiehiä ja 
poliitikkoja. Nyt on kuu-
lemma alettu vääntä-
mään kättä siitä, kuka 
Harjavallassa oikein 
määrää. Ovatko ne kan-
san valitsemat poliitikot 
vai itseään täynnä olevat 
korkeat virkamiehet. Ai-
nakin sivistyslautakun-
nassa tuntuu tämä no-
kittelu käyvän kuumana, 
sillä saamani vihjeen pe-
rusteella sivistystoimen-
johtaja Hannele Tähti-
nen ei paljon kunnioita 
lautakunnan puheenjoh-
tajaa vaan yrittää sivuut-
taa hänet esim. muut-
telemalla omapäisesti 
jo sovittuja kokousai-
katauluja. Siinä viras-
tossa tuntuu muutenkin 
olevan pasmat sekaisin, 
ainakin koulupuolella, 
sillä todettiinhan Harja-
vallan lukio tilastoissa 
maamme huonommak-
si. Nyt tähän fi askoon 
on etsitty syitä ja kou-
lun rehtori, Risto Tenhu-
nen taisi esittää eräässä 

radio-ohjelmassa oma-
na näkemyksenään, että 
syy onkin tilastoinnissa: 
Vanha sanonta toteaa-
kin, että ensin on vale, 
sitten emävale ja lopuk-
si tilasto, ehkä tässäkin 
syynä on juuri tämä. 

Joka tapauksessa ei 
hyvältä näytä jos tieto 
todella pitää paikkansa 
vaikka kyllä sitä elämäs-
sä pärjää huonommilla-
kin numeroilla ja tilas-
toilla, pääasia on, että 
jaksaa uskoa itseensä, 
eikä pelkää elämän ko-
vuutta. Sisulla sitä men-
nään läpi vaikka har-
maan kiven.

Ossi Qvist

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen piipahti Satakunnan vierailullaan viime viikolla nyös 
Nakkilassa. Lyhyellä vierailullaan K-Market Onni-Pekassa hän kätteli vieraitaan ja jutteli ihmis-
ten kanssa muutaman sanan.

Ympäristöministeri 
Nakkilassa

Teljäntie
Nakit Nakkilasta

Piristystä elinkeino-
elämässä, Suominen 
Kuitukankaat Oy:ssä 
kauppa on käynyt, työn-
tekijävahvuus lisään-
tyy talven aikana yli 10 
henkilöllä.

Uusi ST1 Polttoaine-
asema on avannut port-
tinsa keskustassa, hy-
vin avara asema auttaa 
autoilijoita palveluil-
laan yötä päivää, löytyy 
polttoainetta joka läh-
töön.

Nakkila Worksissa 
metalli saa kyytiä, vuo-
den vaihteen jälkeen 
tilaukset ovat lisään-
tyneet, lomautukset vä-
hentyneet, luvassa on 
työtä?

Muovitekniikka Oy 
Europlast on tehnyt mil-
joonainvestoinnin, kun 
yritys on panostanut 
uusimpaan tekniikkaan. 

Yritys on investoinut 
uuteen muovauskonee-
seen noin 1,2 miljoonaa 
euroa. Lisäksi yritys 
on investoinut peräkär-
ryjen kuomumalliston 
tuotekehitykseen jo 300 
000 euroa. 

Yritystä Valloista

Yara lopettaa lannoi-
tetehtaan Harjavallas-
ta, aikoihin on menty, 
40-luvulle, jolloin Rik-
kihappotehdas saapui 
paikkakunnalle. Sen 
jälkeen Suomen viljavat 
pellot saivat voiman-
sa täältä, nyt on men-
ty jonkun aikaa norja-
laisessa omistuksessa, 
onko ollut oikein, antaa 
maalle tärkeitä yrityk-
siä ulkomaiseen omis-
tukseen?

Kaupunki kaavoittaa 
joen pohjoispuolelta 
omakotitontteja, Koke-

mäenjoen rannasta kyl-
lä kelpaa rakentaa hy-
välle, kauniille paikalle 
talonsa.

K:Mäeltä

Kastelulannoite tehdas 
Freyjassa koeajot on 
suoritettu ja töitä teh-
dään kolmessa vuoros-
sa, helmikuussa tehdas 
on käynnissä jo arkipäi-
visin.

HK-Scan käy neu-
votteluja uuden tuo-
tantolaitoksensa si-
jaintipaikasta. Mukana 
neuvotteluissa on Euran 
lisäksi ainakin Koke-
mäki ja Huittinen. Eura 
on mukana neuvotte-
luissa, mutta sen mah-
dollisuudet ovat saas-
tuneen Eurajoen takia 
heikentyneet.

Nakkilan Kunnanvaltuuston Info-tilaisuudessa herrat Aro, kuvassa oikealla 
ja hänen vieressään Reunanen selostivat valtuutetuille, missä mennään.  

Kaffeli

Tul syömään ny
ja syö niin paljon
et napa natisee 

ARKILOUNASPÖYTÄ
MA-PE

 11-15 

VATSAN TÄYTTÄVÄ NAKKILALAINEN

LOUNASRUOKAPAIKKA

Kolmen kimppa, Teljä

Rauman kaupunki ja Eu-
ran kunta neuvottelevat 
parhaillaan mahdollisen 
yhdistymissopimuksen 
sisällöstä. Valtuusto-
jen on tarkoitus käsitel-
lä asiaa seminaareissaan 
alkuvuoden aikana. Pää-
tös yhdistymissopimuk-
sen hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä on tarkoi-
tus tehdä kesäkuussa.

Kuntalaisaloite 
Euran päättäjille

Neuvoa-antavaa kan-
sanäänestystä Rauman 
ja Euran mahdollisesta 
liitoksesta toivoo aina-
kin 962 ihmistä. Raimo 
Einola ja Hannu Heikki-
lä luovuttivat nimilistat 
Euran kunnanvaltuuston 
puheenjohtajalle Timo 
Kallille ja kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajalle 
Harri Lehtoselle 

Kuntalaiset voivat 
esittää aloitteen kansan-
äänestyksen järjestämi-
sestä valtuustolle, mi-
käli asian takana seisoo 
vähintään viisi prosent-
tia kunnan äänioikeute-
tuista. Eurassa riitti hiu-
kan yli viisisataa nimeä.

Lähde: Ala-satakunta 
-lehti

Jartin Jurinat

Mahdollisten kuntien 
yhdistymiseen Keski-
Satakunnassa on mennyt 
piirun verran eteenpäin. 
Nakkilassa valtuutetuis-
ta 2/3 osaa liputtaa ete-
lään, Harjavalta ei ha-
lunnut edes neuvotteluja 
Porin kanssa ja Koke-
mäellä neuvottelut ovat 
levällään joka suuntaan, 
mutta heidän tahtotilan-
sa on Keski-Satakunta.

Kuntakimpan ydin 
on siis Kokemäki, Har-
javalta ja Nakkila. Ne 
näyttävät luontevilta 
yhteistyökumppaneilta. 
Eurajoki on ulkopuoli-
nen, sillä ei ole kiinnos-
tusta jakaa hyvää mei-
dän alueen asukkaille. 

Tahtotila Kokemäellä, 
Harjavallassa ja Nakki-
lassa näyttää olevan yh-
teinen. Näistä kunnista 
voi hyvinkin syntyä uusi 
Teljän kaupunki.

Nakkilaa, Harjavaltaa 
ja Kokemäkeä yhdistää 
moni asia. Tärkein näis-
tä lienee pitkäaikainen, 
kohtuullisesti toiminut 
yhteistyö. Porin suun-
nan yhteistyöstä näil-
lä kaikilla kunnilla on 
paljon negatiivisia ko-
kemuksia. Pori koetaan 
enemmän ottavaksi kuin 
antavaksi osapuoleksi. 
Moni päättäjä vierastaa 
todella paljon Porin hä-
märältä vaikuttavaa pää-
töksentekokulttuuria. 
Lisänä voisi olla Pane-
lia, sekä pohjois - kiu-
kainen, se olisi sopiva 
lisä uuteen kuntaan, ni-
mien kerääminen voi-
si alkaa heti kun kolme 
kuntaa on myönteisen 
päätöksensä tehnyt. Ei-
hän voi olla oikein, että 
Kiukaislaiset joutuisivat 
tulevaisuudessa hoita-
maan asiansa Raumalla. 

Maaliskuussa on tie-
dotusta jokaisen kunnan 
alueella, jolloin asuk-
kaat voivat ottaa kantaa.  
Viime viikolla Nakki-
lan kunnanvaltuutettuja 
käytiin evästämässä mo-
lemmista mahdollisista 
liitosmahdollisuuksista. 
Paikalla oli Porista Aro 
ja Keski-Satakunnasta 
Reunanen, silloin alkoi 
tuntua entistä enemmän 
suuntana olevan Keski-
Satakunta.

Tämä ei ole ns. pak-
koliitos, mitä Kokoomus 
ministeri vuosi takaisin 
meille kertoi, mutta tämä 
on hallituksen terveiset 
kansalaisille, koska ovat 
ajaneet kuntien tilanteet 
ns. pakkorakoon, toimia 
erilailla, kuin ne haluai-
sivat toimia, eli itsenäisi-
nä kuntina.

J Virtanen

Kartta sekosi - me-
teorologi hassutteli 
oikein kunnolla
”Mahtoiks  oikei  talv 
muuttu kesäks, vai 
mitä tek”

Tutkijat vahvistivat: 
Olut suojaa aivoso-
luja
”Täyty vaihta proppi  
kaljaks, ett solutt tulis 
suojatuks”

Jethro Rostedt ti-
putti 16 kiloa - tässä 
ohjeet
”Ei o mikkä ihm, kyll 
se nii paljo liikku”

Alibi: Ex-vankilan-
johtaja järkyttyi vie-
railullaan: Tämähän 
on luksusvankila!
”Johtaja mielest 
paikk oll muuttunu 
varma hotelliks”

Uskoisitko, että näi-
den meikkien alla on 
nainen
”Kyll o pakk usko, 
kaike all o ain naine”

Tauski päihittää 
Cheekin levymyyn-
nissä!
”Uskoisk tota, Tauski 
sais kesäll tehr mont 
stadioni keikka”

Tupakoitsijoiden 
keuhkot kuvattiin – 
näky saa voimaan 
pahoin
”Ei tahtonu nähr, ko 
musta savu vaa”

Isä teki teineil-
leen opetusvideon: 
”Tämä tässä on imu-
ri”
” Olis voinu opetta jo 
pikkulikka aikan, olis 
jääny miel paremm”

90-vuotias nainen 
aloitti peruskoulun
”Koskaan ei ole liian 
myöhäistä”

Pariskunta teki per-
heestään lumiukot 
– sen jälkeen odotti 
upea yllätys
”Tais sula sama tien, 
vai tuliks pelastuslai-
tos paikall ja suih-
kutt”

Porilainen maail-
manparantaja jär-
kytti koirat pukeutu-
malla hevoseksi
” Mitä tost ny sit san-
os, ei päät eik häntä”
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HautauspalvelutHautauspalvelut

www.muistoksi.fi

p. 03 - 5131 208
Lauttatie 3, Sastamala

- Kaikki
 hautakivityöt
 yli 80 vuoden
 kokemuksella

Hautakivien erikoisliike
vuodesta 1933

Keikyän Kivi
HautamuistomerkitHautamuistomerkit

MuistotilaisuudetMuistotilaisuudet

Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.Lähipaikkasi palvelut surun kohdatessa.
Ulvila ja lähialueetUlvila ja lähialueet

Kymmenen vuoden 
kokemuksella omissa tai 
asiakkaan valitsemissa 
tiloissa.

Huolehdimme myös 
tilaisuuden kattauksen.

Sininen
Lounash uone
Mikkolantie 14
28130 Pori

Anja Malli puh. (02) 6350 742 
                tai 040 503 5070
anja_malli@luukku.com
www.sininenlounashuone.fi

Kukka-Ulvila
Lauttaranta 7
28400 Ulvila
puh.(02) 5388 484

• arkut, uurnat
• kuljetukset
• kukkatilaukset

www.kukkaulvila.fi

KotipalvelutKotipalvelut

Sofi aSofi a

KKodinhoito- jaodinhoito- ja
SiivouspalveluSiivouspalvelu

Kotiapua ja siivousta Kotiapua ja siivousta 
surukotiinsurukotiin

050 541 6892050 541 6892

www.surujakuolema.fi www.surujakuolema.fi 

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

Sähkötyö J Salminen
Nakkila

puh. 040 7790 891

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

Raken ajan palsta

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

Markku Koskela Tmi

045 673 2373, Nakkila
   - sähköasennukset

Hormistontie 400,  Nakkila
p. 531 5400

”siin Nakkila kirko vaiheill...”

Sat-Electric Oy
 p. (02) 54 64 048, Kokemäki 
Sähkösuunnittelu ja -asennukset, 
keskusvalmistus ja tarvikemyynti

Kuusisen Kunnostus
Nakkila, puh. 050 527 5966

Rakennustyöt
Kodin pikkuremontit

MS Erikoissaneeraus MS Erikoissaneeraus 
& Maalaus Oy & Maalaus Oy Nakkila

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

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

Ahokannas Oy
0500 124 420

Hiekkatie 7, 29250 Nakkila
(02) 537 3079

* LVI-myymälä
* LVI-asennukset ja -huollot

Rakennussaneeraus Jouko Vuori
Varjuksentie 40,  NAKKILA

0500 595 447
Uudisrakentaminen

avaimet käteen -periaatteella

T:mi Rami Salo
Uudis- ja Korjausrakentaminen
Pesuhuoneremontit/ 
Vesieristykset
Korventie 3, Nakkila
0500 427 930
(02) 537 3864

rami.salo@netti.fi 

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

 020 447 64 0 
020 447 64 0

TEROITUSTA
ammattitaidolla jo 30 vuotta

NAKKILAN
TERÄHUOLTO OY
Siilotie 6, Nakkila, 040 559 7225

nakkilan.terahuolto@dnainternet.net

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

Petteri Granö, p. 044 028 5295

  PEPEN
MAALAUS

KAIKKI MAALAUS- JA 
RAKENNUSALAN TYÖT

Sorvaajantie 6
28800 Pori

Tässä on 
tilaa sinun 
ilmoituksellesi!

Helmi-maaliskuussa joka 
sunnuntai lounas klo 12-15.
Ilman pöytävarausta. 
Tervetuloa!
Katso: www.lindskok.fi 

Etelä-Pohjanmaan Närpiössä pienessä kylässä on 
talvellakin trooppinen tunnelma. Kun kurvaa valtatie 
kahdeksalta pikkutielle ja astuu sisään Lind’s Kökiin, 
tuntuu kuin lennähtäisi hetkessä 3000 kilometriä 
etelään. Mansikan- ja tomaatintaimet, hedelmäpuut ja 
syötävät kukat toivottavat tervetulleiksi kasvihuone-
ravintolaan.
Paikan erikoisuutena ovat ravintolasalin sisustuksen 
lisäksi yllättävät tuoreiden makujen yhdistelmät.
Hyvä retkikohde ryhmille, perheille ym.

Talven ja kevään paikat varattavissa!

Ilmoitusmyynti: 0500 597 259 
tai 050 401 4784

COVIRE OY
TUOTEMYYMÄLÄ

AVOINNA LAUANTAISIN klo 10-14! 
Tervetuloa!

Tattarantie 42, Nakkila, puh. 0500 597 259

KORJAUSOMPELUT
JA VETOKETJUJEN VAIHDOT 

AMMATTITAIDOLLA!

Hyvä valikoima 
täkkejä, tyynyjä, 
kankaita...

Petauspatjoja! Uusia kuoseja! Useita kokoja!
80x200 cm Rullapatja .. 24 €
80x200 cm Petari ......... 32 €
90x200 cm Petari ......... 35 € 
120x200 cm Petari ....... 45 €
140x200 cm Petari ....... 55 €
160x200 cm Petari ....... 68 €   

Tukipuhelin yrittäjille

Satakunnan Yrittäjät 
avasi 5.1. vertaistukipu-
helimen yrittäjille, jotka 
kamppailevat taloudel-
lisen tilanteensa kans-
sa. Tukipuhelimen tar-
koituksena on tarjota 
helppo ja toimiva väy-
lä yrittäjille, jotka ovat 
joutuneet tai joutumas-
sa taloudellisiin vaike-
uksiin. Puhelimeen vas-
taa kahdeksan kokenutta 
yrittäjää, joilta saa luot-
tamuksellista tukea ti-
lanteeseen. Puhelut ovat 

maksuttomia ja ne käy-
dään nimettöminä.

- Suomalaiseen yritys-
kulttuuriin kuuluu vali-
tettavasti piirre, että ta-
loudellisista ongelmista 
ei puhuta, ei edes lähim-
mille. Häpeän ja epä-
onnistumisen pelko on 
suuri ja yrittäjä on usein 
yksin ongelmiensa kans-
sa. Juuri tähän ongel-
maan yritämme tuoda 
helpotusta, kertoo tuki-
puhelinryhmän vetäjä, 
yrittäjä Teuvo Uusimäki.

- Puhelimeen voi soit-
taa anonyymisti ja siihen 
vastaavat kokeneet yrit-
täjät täysin luottamuk-
sellisesti. Konkreettises-
ti vastaajat eivät lähde 
soittajia auttamaan, 
vaan keskustelemalla 
yritetään yhdessä miet-
tiä esimerkiksi vaihto-
ehtoja veloista selviy-
tymiseen, jatkaa Teuvo 
Uusimäki ja toivoo vielä 
lopuksi, että yrittäjät oli-
sivat rohkeita ja soittai-
sivat ajoissa ennen kuin 
on myöhäistä.

Satakunnan Yrittäjät 
on seurannut vuoden 
2014 tiivisti yrittäjien 
taloudellisen tilanteen 
kehittymistä. Syksyn 
2014 aikana yritysten 
tuloskunto on heikenty-
nyt, jolloin tehtiin päätös 
yrittäjän tukipuhelinpal-
velusta. Tilastokeskuk-
sen marraskuun tilaston 

mukaan konkurssiin ha-
ettujen yritysten määräs-
sä on havaittavissa pien-
tä nousua Satakunnassa, 
kun koko maan luku-
määrä on laskussa. Vielä 
huolestuttavampana Sa-
takunnan Yrittäjät pitää 
kuitenkin maksuviivei-
den määrän nousua, joka 
kuvaa yleensä yrityksen 
maksuvalmiutta ja ky-
kyä selviytyä taloudel-
lisista velvoitteistaan. 
Tällä hetkellä maksu-
viiveiden määrä on las-
kussa valtakunnallisesti, 
mutta silti noin 18 000 
yritystä kamppaili mak-
suviiveiden kanssa syys-
marraskuun aikana.

Yrittäjän 
tukipuhelin: 

050 339 9393

Määräaikaisen 
liittymäsopimuk-
sen voi sanoa irti

Määräaikaiset puhelin- 
ja internet-liittymät ovat 
Kilpailu- ja kuluttajavi-
raston (KKV) mukaan 
irtisanottavissa joissain 
tapauksissa.

KKV:n mukaan asia-
kas voi maksuvaikeuk-
siin jouduttuaan irtisa-
noa liittymän 2 viikon 
irtisanomisajalla. Mak-
suvaikeuskriteerit voi-
vat täyttyä muun muassa 
sairauden tai työttömyy-
den yllättäessä.

Sopimuksen voi ir-
tisanoa myös, jos sen 
voimassa pitäminen oli-
si kohtuutonta. Tämä 
kriteeri voi täyttyä ul-
komaille tai toiselle 
paikkakunnalle muutet-
taessa.

Jos operaattorin mää-
räaikaisen puhelimen 
kytkysopimuksen irtisa-
noo kesken kauden, saa 
operaattori periä jäljellä 
olevien laskujen ohella 
puhelimen loppuhinnan 
sekä irtisanomismak-
sun.
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KOSTUVA TAI RAPAUTUVA PIIPPU?
KATTILANVAIHTO EDESSÄ?

VARMA RATKAISU!

Heinox-Hormit Oy
 TERÄSSISÄPIIPUT

 PIIPUNSADESUOJAT

P.  0400 592 228, 0400 517 271

Huollamme ammattitaidolla TV:t,
videot ja digilaitteet yms,

Valtuutettu AllAway-keskuspölynimurihuolto

Satakunnankatu 6, 28100 PORI p. (02) 6334 818

Avoinna arkisin 8-17, la 9-13

Tulikivi uunimestari 
Markku Peltonen

0400 736 006
Vuolukiviset Tulikivi-uunit 

ja keraamiset uunit

myynti, huolto ja mittauspalvelu
MP-MUURAUS, Paistilankuja 11, 32800 Kokemäki

KIUKAISTENTAKUUSUOJAUS
Hiirijärventie 544

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

ESTÄ AUTOSI 
RUOSTUMINEN!

PARANNAT AUTOSI
   JÄLLEENMYYNTIARVOA.

AUTOMAAHANTUOJIEN 
HYVÄKSYMÄ 

UUSIENKIN AUTOJEN 
FI-SERTIFIOITU 

RUOSTEENESTOLIIKE. 

HYVÄN TAVARAN KIRPPIS
PUH. 02 546 7227 - WWW.TUOHITORI.NET

Tervetuloa!

TUOHITORI KIRPPIS
KOKEMÄELLÄ RÄNGENKATU 2
SUURI, SIISTI JA SUOSITTU

Tulossa talviset rompepäivät 14.-15.2.2015. 
Sisätiloissa osoitteessa Köyliöntie 45. 

Myyjiä halli täynnä.

KIRPPIKSEN 
PIHASSA VAPAATA 

PARKKITILAA!

KIRPPIKSEN 
PIHASSA MYYDÄÄN 

LETTUJA JA MAKKARAA!

Liikekeskus, Harjavalta
Tulkkilantie 31, Kokemäki
0400 976 478  - www.sininenunelma.fi 

Hannele ja Tiia

Poistotuotteita edullisesti 
niin kauan kuin tuotteita riittää!
BIODROGAA, JOE BLASCOA, 
KOSKETUS-luomusarjaa 

todella edullisesti.

Uutta hoitolalla:Uutta hoitolalla:

Ystävänpäivänä la 1Ystävänpäivänä la 14.2. 4.2. 
liike auki 10-15.liike auki 10-15.

Tehdään toiselle puolelle 
kasvoja ilmaisia Demokasvohoitoja 

(koko kasvohoidon hinta 75€)
Tuotetarjouksia!

FRIENDTEXINFRIENDTEXIN   kevät/kesämallistoa esillä ja myynnissä. 
Tule nopeasti kokeilemaan ja “hypistelemään” vaat-

teita. Jos sopiva löytyy saat sen heti mukaasi. 

Mahdollisuus järjestää NAISTENILTOJANAISTENILTOJA 
kauneus/muoti, sopimuksen mukaan hoitolalla.

nta 75€€))
sia!

Autofit Ajoturva auttaa tienpäällä
vuorokauden ympäri

 Ammattimaista tie- ja hinauspalvelua vuoden jokaisena päivänä 24 h
 Tarvittaessa edullinen sijaisauto

 Voimassa Suomessa ja EU-maissa

Autofit Ajoturva auttaa ongelmatilanteissa 24/7:

 Auton hinaus myös kotipihasta tai kesämökiltä
 Rengasrikko
 Avainten jääminen lukittuun autoon
 Polttoaineen loppuminen kesken matkan
 Apukäynnistys akun tyhjentyessä  
 Auton juuttuminen lumeen
 Korjatun auton toimitus kotipaikkakunnalle

HUOLLON
ASIAKKAILLE!!! 0€

TUTUSTU

6kk
Norm. 3,90/kk

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

PUUSEPÄNLIIKE JARI SEIKKULA
www.seikkula.fi

Vahalankalliontie 4, 27230 Lappi/Rauma
0500 766 776

Kaarevat saunan lauteet
- lasituspalvelu - piilukirveskuviointi

ÖLJYPOLTINHUOLTO
MATTI REKOLA 
• Öljypoltinten myynti, huolto ja asennus
• Öljysäiliöiden puhdistus, tarkastus 

ja korjaus

02 537 3025, 0400 456 925

24/7

www.kirpputorinappara.com

Kauppatie 3, 
p. 044 999 0231

Nakkilan kirkon vaiheill` 

Kevät tulee kohisten! 
Ylimääräiset tavarat rahaksi 

näppärästi Näppärässä!

KEVÄT TARJOUS 45€/ 5VKO! 
Tarjolla paljon hyvää tavaraa on vaatetta, 

astiaa, huonekalua sekä luistimia ja suksia! 
Myös keräilijöille löytyy aarteita!

Nakkilan kirkon vaiheil on verraton 
Näppärä itsepalvelukirppis!

Tervetuloa penkomaan! 
Kauppatie 3 puh. 044 999 0231
www.kirpputorinappara.com.


