Kyläsaari
2010 • Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n tiedotuslehti

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kierrätystä

27. vuosikerta 1/2010

Olin 2-vuotias kun asetuimme
isäni synnyinkylään Kyläsaareen. Kyläsaari oli pieni maalaiskylä, jossa 70-luvun lapsi
sai tallustella turvallisesti kylän
raitteja. Vain 6 -vuotta elämästäni olen asunut muualla.
Nyt jouduin elämäntilanteeni
vuoksi jättämään Kyläsaaren.
Lähes 40 -vuotta kylillä asuessa, päätös oli vaikea. Uusi
asuinalue tuntuu vielä vieraalta, mutta ajan kuluessa itse
voi vaikuttaa, onnistuuko kotiutuminen vai ei. Muuttopuuha ei ollut mikään helpponakki. Tavaraa lensi roskiin ja jätteidenkierrätys oli välillä hakusessa. Uusi asuinalue luo jätteiden kierrätykselle aivan erilaiset puitteet. Jopa bioastia
seisoo osakeyhtiömme pihassa ja pitkästä aikaa isot ruokajäämistöt voi hyvällä omallatunnolla laittaa maatumaan.
Tänä keväänä myös Kyläsaaressa on ollut puheenaiheena ympäristö ja jätteiden kierrätys. Ympäristöjohtaja Matti
Lankiniemi käväisi kiinteistöomistajien kevätkokouksessa
antamassa kuvan Kyläsaaren tilanteesta. Kierrätyspisteet
niin koulun läheisyydessä kuin kaupalla, ovat hyvin suosittuja. Matin mukaan Kyläsaarelaiset osaavat kierrättää,
eikä muihin pisteisiin verrattuna ole isommalti roskaamista.
Hän kehui jätevesiosuuskunnan olevan kuuluisa ja Juhani
Malmivuoren saavan jatkuvasti luentopyyntöjä. Kyläsaaren
luonto on mitä monimuotoisin. Matti ihmetteli sitä, miten
Porissa voi olla mahdollista asuntojen halpuus mitä lähemmäs merta mennään. Muualla Suomessa hinnat nousevat
rantojen läheisyydessä.
Kyläsaarelaisten toivoma energiajätepiste tullaan saamaan
koulun läheisyydessä olevaan kierrätyspisteeseen. Kokeilu
on ainutlaatuinen ja tulee jopa pysyväksi, jos Kyläsaarelaiset osaavat kierrättää oikein enrgiajätettä. Nyt tarvitaan
koko kylän tahtoa ja toivoa, että kokeilu onnistuu. Kaikkien osallisuutta kaivataan, sillä jos kokeilu ei onnistu; energiajätepiste otetaan pois. Kokeilu on ainutlaatuinen, sillä
haja-asutusalueille ei mielellään pistettä rakenneta.
Kyläsaaren raitilla nähdään ja ei voi muuta sanoa kuin;
olette onnekkaita kun asutte Kyläsaaressa
Heli Vannemaa
Puheenjohtaja
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KYLÄSAARI
Kyläsaaren
Kiinteistönomistajat ry:n
tiedotuslehti
Toimikunta
Yhdistyksen hallitus
Kuvat
Sinikka Ketonen
Jorma Liiho
Markku Setälä
Soila Ojanen
Jakelu
800 kpl
Taitto ja paino
Ulvilan painotuote
www.ulvilanpainotuote.com
Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n
toimihenkilöt vuodelle 2010:
Johtokunta:
Heli Vannemaa puheenjohtaja
Jorma Liiho
varapuheenjohtaja
Tiina Suominen sihteeri
Minna Haavisto taloudenhoitaja ja jäsenkirjuri
Sinikka Ketonen toimitussihteeri
Matti Erkintalo
Seppo Henttinen
Tuija Huhtasalo
Jarmo Jylli
Markku Laaksonen
Seija Turpeinen
Keskusjärjestön hallituksen edustaja
Keskusjärjestön edustajisto
syys- ja kevätkokouksessa
Markku Laaksonen varahenkilö Elli Laaksonen
Matti Erkintalo
varahenkilö Jarmo Jylli
Tiina Suominen
varahenkilö Jaana Leino
Kylätalon kehityksessä mukana olleet
yhdistykset ja puheenjohtajat
• Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry.
Heli Vannemaa
• Uusiniityn pienkiinteistö ry,
Ari Seikkula
• Kyläsaaren Martat, Arja Selin
• Kyläsaaren Työväenyhdistys, Jouni Nylund
• Kyläsaaren VPK, Heikki Collander
Kyläsaaripäivätoimikuntassa mukana
• Kyläsaaren Kajastus, pj Antero Tuomisto
• Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry.
pj Heli Vannemaa
• Kyläsaaren Martat, pj Arja Selin

KYLÄSAAREN
INTERNET-SIVUSTO

Teemme kesäteatterimatkan
Ahlaisten nuorisoseuran esitykseen

Kyläsaaren internet-sivusto otettiin käyttöön
11.03.2009. Pikku hiljaa kyläläiset osaavat hyödyntää
sivustoilla olevaa aineistoa. Sivuilla pyritään kertomaan
etenkin kaikista niistä aktiviteeteista, mitä kylällämme
tai kyläläisillemme tapahtuu. Sanoin ja valokuvin.
Seuraavana askeleena odotan ainakin muutamien
kyläläisten aktivoituvan ja alkavan tuottaa aineistoa
sivuillemme. Internet-aineiston hyvänä puolena on
ajantasaisuus. Kun päivityksiä sivuille tehdään riittävän
useasti, on sivuilla aina ajantasaista tietoa. Ja tähän on
pyrkimyksemme – luonnollisesti.
Sivut ovat meitä kyläsaarelaisia varten. Tämän vuoksi
palautteet ja kehittämisideat ovat tervetulleita luodaksemme aineiston juuri meille kaikille. Sinulle ja minulle.
Meille. Mutta ennen kaikkea sivujen selailu tai tarkempien tietojen katselu tai hakeminen on juuri sitä, mihin
aineistolla pyritään. Tiedät enemmän kylästäsi. Kyläläisistäsi. Aktiviteeteistamme.
Eli tule usein sivuillemme www.kylasaari.fi. Silloin ei
tarvitse luulla mitään. Luulon voi muuttaa tiedoksi ja
aktiivisuudeksi.
Jorma Liiho

TERVETULOA
KYLÄSAARIPÄIVILLE!
Sunnuntaina 6.6.2010
Klo 13.00 – 15.30
KYLÄSAAREN KYLÄTALOLLE
* Avauspuhe: Heli Vannemaa
* Pomppulinna
* Spiraali - nuorten joukkuevoimisteluryhmä PNV
* Lasten esityksiä
* Haastekilpailuja
* Vuoden Kyläsaarelaisen valinta
* Meri-Porin soittokunta
* Marttojen kahvila
* Torimyyntiä

KULTAINEN TANELI
Käsikirjoitus Teuvo Ruohoranta

7.7.2010 klo 18.00
Hinta jäseniltä 15 euroa, muut 18 euroa.
Lähtö seurakuntatalon pihasta
llmoittautumiset Helille puh. 050 353 7886
tai Sinikalle puh. 050 309 5450
Kyläsaaren kiinteistönomistajien
kokopäivän retki

PUUHAMAAHAN
31.7.2010
Lähtö aamusella seurakuntatalon pihasta
Seuraa ilmoitustaulujen ilmoituksia.
http://www.huvipuisto.net/huvipuis/
puuhamaa.htm
llmoittautumiset Helille puh 050- 353 7886 tai
Minnalle puh. 044 - 710 5339

Palvelemme
Palvelemme
Sunnuntaisin 12 - 18
sunnuntaisin
klo 12-18

Meiltä maukkaat herkut
kesän
grillihetkiin!
meiltä
maukkaat
herkut
kesän grillihetkiin!

K-Market Kyläsaari
Mörtintie 1, Pori
Puh. 02 - 630 1340
Ilpo ja Susanna Hanhinen
ilpo.hanhinen@k-market.com
palvelemme ma - pe 8 - 21
la 8 - 18, su 12 - 18

Järj. Kyläsaaren Kajastus, Kyläsaaren
Kiinteistönomistajat, Kyläsaaren Martat
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KYLÄSAARIPÄIVÄT 2009
Kyläsaaripäiviä vietettiin aurinkoisessa säässä kuten aina ennenkin
Meri-Porin soittokunnan tahdittamana. Vierailevana tähtenä oli Juissi
Läskinen, joka ei ollut tuppisuinen
hetkeäkään. Hän oli porhaltanut
Kyläsaareen Kankaanpäästä. Juttua
tuli solkenaan ja hauskaa tarinaa
olikin toinen toisensa perään.
Lapsille lokariautot ja pomppulinna
olivat mieluisia. Marttojen buffetin kahvit ja pullat maistuivat sekä
erilaiset kilpailut toivat jännitystä
kyläpäiville. Kyläsaaripäiviltä löytyy
iloista puheensorinaa, kukkaloistetta, kesävihdan tuoksua, auringon
paistetta ja hyvää mieltä kevätkiireiden päätteeksi. Vuoden Kyläsaarelainen valittiin perinteiseen tapaan.

Tänä vuonna siis 21 kerta. Sinikka
Ketonen ei ole paljasjalkainen kyläsaarelainen mutta hän on Valitsijoiden mukaan osoittanut Kyläsaarelaista sisukkuutta.

Vuoden 2009
Kyläsaarelainen
Sinikka Ketonen

Kylätalon takapihan puiden kaatourakka oli saatu päätökseen. Suuret kiitokset talkoolaisille. Puita oli
mahdollisuus sekä ostaa suoraan tai
sitten osallistua arpajaisiin. Tuotto
käytettiin kylätalon lattian kunnostamiseen.
Siis kaikki mukaan vaan tänäkin
vuonna Kyläsaaripäiville, jonka jälkeen kesä voi alkaa.
Teksti: Sinikka Ketonen
Kuvat: Jarmo Huhtasalo
Vuoden Kyläsaarelainen on pitkäaikainen Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry. jäsen.
Hän on toimittanut Kyläsaarilehteä ja toimii Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan sihteerinä
sekä toiminut yhdyshenkilönä
Kokemäenjoen suiston suojelu- ja tulva-asioiden yhteyshenkilönä.
Kyläsaarelaisen valinta oli
yksimielinen.
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POHJANLAHTI
Luovuudessain pitkä aika,
näinkö jälleen voisin,
saisin paperille laukoa aiheita,
joita kyllä riittää
työhän tekijäänsä kiittää.

KYLÄSAAREN
KYLÄTALOLLA
JÄRJESTETÄÄN ERI
YHDISTYSTEN TOIMINTAA

On pitänyt pakkaslumi talvea,
niin kuin vanhaan aikaan.
ylleen panna saanut on,
villapaitaa ja karvalakkia.
Kulkea olen koettanut tietä kaitaa,
elämän räsymatossain
värikästä raitaa,
terveyskin katoavaista,
kai sitä vielä vähän olla taitaa.
Näin aukaisen runohanoja,
vieläkö pulppuaisi riimejä sanoja,
helmikuu loppui,
tulee kevät kohta.
Pohjanlahdes ei silakkaa
aina riittänyt,
mut pöytään saatu on lohta.
Pohjanlahti jäässä
melkein pohjaan asti,
meriveden vähyys on siihen syynä,
vaik olen ystävä luonnon.

Ystävänpäivänä 14.2.2010 Ulkoaluella Lions Club Porin
Ulkoilutapahtuma Haitin hyväksi. Tapahtuman vetäjänä
toimi Pekka Ruokolainen ja sisätiloissa Lännen Shelttiyhdistyksen vuosikokous. Varauskirjan mukaan vuonna
2009 Kylätalossa järjestettiin yhteensä 482 tapahtumaa.

Jos rakennat, remontoit
tai siivoat nurkkia.

Tahdon ystävä kaikkien olla,
ehkä myös muiden iloksi runoilla,
ilmassako kevään kimallusta.
Jospa kirkastuisi myös mieli musta,
näkyisipä joskus valon kajastus.
Vielä talven hanget hohtaa
ystävänpäiväkin mennyt on,
mutta päivä se on ajaton
ja niinpä ystävä ystävän kohtaa.
Helmikuussa 2010
Timo Rosholm
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LIIKENTEEN TOIMIVUUS JA
TURVALLISUUS ON MEIDÄN
YHTEINEN ASIA
Liikenneympäristön kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa eri tahojen kanssa käytävä vuoropuhelu on tärkeää. Liikenne on alueena laaja, josta käsittelen vain muutamaa kohtaa. Kiitoksia mahdollisuudesta tähän kirjoitukseen.

Yleistä
Liikenneympäristö luo pohjan kaikkien jokapäiväiseen kulkemiseen.
Miten turvallinen liikenneympäristö
lopulta on, riippuu pitkälti siitä, miten siellä liikumme. Liikenneympäristön muotoutuminen on jatkuvaa
prosessia, missä edetään poikkeuksetta kompromissien kautta. Rajoittavia tekijöitä on paljon, joista
rahoitus on ehkä näkyvin.
Mikäli toimisimme liikenteessä olosuhteiden edellyttämällä varovaisuudella ja vielä noudattaisimme
suurin piirtein yhdessä sovittuja pelisääntöjä, tilanne olisi hyvä. Miksi
näin ei ole, sitä voi vain ihmetellä!
Moni pitää omaa ja läheisten turvallisuutta tärkeänä, mutta unohtaa
tyystin muut. Joillakin häiriötön ajo
ja sen sujuvuus on tärkeää.

Parempaa
liikenneturvallisuutta on
tavoiteltava
Liikennesuunnittelun keskeisin tavoite on liikenneturvallisuus. Porissa
liikenneturvallisuus on ollut pitkään
luvattoman heikkoa. Viimeisen 10
vuoden aikana tilanne on parantunut selvästi. Virallinen tavoite on
2015 mennessä saavuttaa mm. vertailukaupunkien taso (Oulu, Lahti,
Kuopio, Jyväskylä, Kotka ja Vaasa).
Vertailtaessa kolmen vuoden loukkaantumisonnettomuuksien vuosikeskiarvoja 1997–1999 vuosiin

Pori
vertailukaupungit.
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2007–2009, Porissa kehitys on ollut
hyvin myönteistä.
Suomessa kuolonkolarien vähennys
ko. aikana on ollut 15%. Porissa
vuodesta 1994 lähtien tehdyillä liikenneympyröillä on ollut keskeinen
vaikutus loukkaantumisonnettomuuksien vähentymiseen. Liikenneympyröitä on Porissa tällä hetkellä 30 kpl.
Viime vuodesta jäi monelle kuitenkin ikävät muistot, kun Porissa sattui viisi kuolonkolaria, joissa menehtyi yhdeksän henkilöä. Kyläsaaren
alueella murheviestinä oli kahden
abinuoren kuolemat tasoristeysonnettomuudessa. Alustavia suunnitelmia tasoristeysten poistamiseksi
on tehty, mutta toteutus on kaukana. Pori - Mäntyluoto tasoylikäytävien poistamisvaateet ovat kasvaneet entisestään hiljan tapahtuneen
toisen tuhoisan tasoristeyskolarin
jälkeen.
Jokaisen perheen tavoitteena tulisi
olla 0-visio, toisin sanoen ettei kukaan loukkaannu tai kuole liikenteessä. Tavoite edellyttää perhekohtaisia keskusteluja ja sitoutumista
toimimaan sen mukaisesti.

Kyläsaaren alueen
liikenneympäristö
Kyläsaaren alueella asemakaavoitettu alue on melko suppea. Pääväylät on näin pääosin Tiehallinnon

1997–1999
132 loukkonn./v
97 loukkonn./v

(1.1.2010 alkaen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen) teitä ja
suurin osa liikenneverkosta muodostuu eriasteisia yksityisteitä, joissa
tienpitäjiäkin on paljon. Yksityisteiden kehittämisvastuu on pitkälti
tienvarren kiinteistöillä! Kaupungin
mahdollisuudet ovat tämän vuoksi rajalliset ja ne rajoittuvat lähinnä
kaupungin hoidossa oleville yksityisteille. Esimerkiksi yksityistielle
liikennemerkinkin asettaa yksityistienpitäjä saatuaan siihen kaupungin suostumuksen, jota kaupunki ei
voi kuitenkaan ilman pätevää syytä
evätä.

Kaikille yksityisteille
tulee olla järjestäytynyt
tiekunta
Porin ja Noormarkun yhteisvaltuustot tekivät joulukuussa merkittävän
päätöksen yksityisteiden avustuskäytäntöön, mihin edetään vaiheittain vuoteen 2013 mennessä. Kaupunki avustaa yksityisteitä jatkossa
ainoastaan raha-avustuksena. Avustus edellyttää toimivaa järjestäytynyttä tiekuntaa sekä vähintään kahta vakinaista asuntoa tien varressa.
Poikkeuksena ovat ne Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet,
jotka kaupunki on ottanut hoitaakseen (lähinnä Porin maalaiskunnan
ja Ahlaisten kunnan kuntaliitosten
yhteydessä tulleita yksityisteitä).
Nämä tiet hoidetaan edelleen kaupungin toimesta. Hoidon jatkumi-

2007–2009
97 loukkonn./v
98 loukkonn./v

Muutos-%
-35,7
+1,0

sen edellytyksenä on, että myös näille yksityisteille
perustetaan tiekunta.
Avustusta varten tiekunnan on toimitettava kaupungille tilinpäätöstiedot sitä varten laaditulla
avustuslomakkeella. Tilinpäätöstietojen tulee perustua tiekunnan kokouksessa hyväksyttäviin tositteisiin. Tilinpäätös on tilintarkastajien allekirjoitettava. Liitteeksi on toimitettava viimeksi pidetyn
tiekunnan kokouksen kokouspöytäkirja.
Yksityisteiden perusparannuksiin myönnetään
avustusta vain erityisestä syystä. Talkootöitä ei
hyväksytä kunnossapitokustannuksiin. Myöskään
pihateitä ei avusteta. Rikkoutuneen rumpuputken
tilalle kaupunki toimittaa hakemuksesta uuden
rumpuputken ja tiekunta suorittaa työn.
Uutta avustuskäytäntöä aletaan soveltaa siten,
että järjestäytymättömillä tieosakkailla on kolme
vuotta aikaa perustaa tiekunta. Siihen saakka noudatetaan kummankin kunnan tällä hetkellä voimassa olevaa käytäntöä.
Kyläsaarenkin alueella yksityistien varren asukkaiden kannattaa olla aktiivisia tiekunnan perustamisasiassa. Kaupunki avustaa uusien tiekuntien perustamisessa lähinnä asiakirjamallein ja ohjeistuksin.
Ilman tiekuntaa päätökset ovat hankalia, josta hyvänä esimerkkinä on alueella Liljankujan järjestelyt.

LISÄERISTYKSELLÄ
ASUMISMUKAVUUTTA
JA SÄÄSTÖJÄ
Rakennusten lämmöneristysmääräykset tiukkenivat jälleen vuoden 2010 alussa. Määräyksillä
ohjataan tällä hetkellä ainoastaan uusien talojen
energiatehokkuutta. Uusia taloja rakennetaan
vain n. 1% rakennuskannasta vuosittain, joten
suurempi energiansäästö saadaan kiinnittämällä
huomio vanhoihin taloihin. Ympäristöministeriössä valmistellaankin jo säännöksiä, joilla myös
vanhojen talojen korjaajat velvoitetaan parantamaan talojen energiatehokkuutta.

Eniten lämpöä pyrkii karkaamaan katon läpi ja siksi yläpohjan eristäminen on helpoin ja tehokkain tapa säästää lämmityskustannuksissa. Moni vanhan talon omistaja
luulee, että lisäeristäminen on vaikeaa, kallista ja suurta
remonttia vaativaa. Kyläsaarelaisen Rakennusporin Mika
Isokytö ja Harri Laine kertovat, että yläpohjan lisäeristys
tuottaa pienellä vaivalla sekä asuinmukavuutta että säästöjä.
- Remonttia ei tarvita, vaan yleensä vintiltä haetaan pois
ne muutamat suksiparit ja sitten puhalletaan lisäeristettä sisään.

Mitä kaupunki voi tehdä
liikenneolojen eteen
Porin liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 valmistui vuoden vaihteessa. Suunnitelma antaa hyvän
pohjan jatkotyölle. Suunnitelmassa esitetään mittavat liikenneturvallisuustavoitteet ja lukematon
määrä toimenpide-ehdotuksia. Tavoitteisiin pääsy
edellyttää monen tienkäyttäjän asennemuutosta ja
eri tahojen yhteistyötä. Käytettävissä olevilla katumäärärahoilla tarpeellisiksikin koettujen parannuskohteiden toteutus ei ole riittävän nopeaa.
Meidän tielläliikkujien on hyvä muistaa se tosiasia,
että liikenneonnettomuuden pääasiallisimmat syyt
ovat inhimillisiä, johon me voimme vaikuttaa.
Porin liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 kuten
laajasti muutakin liikenne- ja katusuunnitteluun
liittyvää aineistoa on nähtävissä netistä www.pori.
fi -> Liikenne -> Ajankohtaista Porin liikenteestä.
Liikenteeseen liittyviä kommentteja ja ehdotuksia
voi toimittaa internetin kautta, osoitteesta www.
pori.fi -> Liikenne -> Kommentoi liikennejärjestelyjä tai allekirjoittaneelle markku.setala@pori.fi

Markku Setälä
liikenneinsinööri

Jo 10 vuotta vanha talo saattaa kaivata lisäeristettä. Jos
vintillä on esimerkiksi 300 milliä eristettä, on se tehty sen
ajan minimivaatimusten mukaan. Nykyään vaatimustaso
on aivan erilainen. Tänä vuonna rakennettavan talon minimieristys on 450 milliä ja vuonna 2012 minimi kohoaa
600 milliin.
Lisäeristys sopii useimpiin taloihin ja minkä tahansa vanhan eristyksen päälle. Puhallusvillasta saadaan vanhan
eristeen päälle tasainen ja tiivis kerros, eikä lämpö pääse
karkaamaan mistään koloista.
- Lisäeristys puhallusvillalla ei ole pelkästään omakotitalojen juttu, vaan sopii erinomaisesti myös esimerkiksi
rivitaloyhtiöille, Isokytö vakuuttaa.
Rakennuspori edustaa Termex-puhallusvillaa, joka on
luonnonmukainen puukuitueriste. Sen erinomaisuus perustuu lämmöneristyksen saumattomuuteen sekä huokoisen puukuidun hengittävyyteen ja pieneen ilmanläpäisevyyteen.
- Jos lisäeristysasia kiinnostaa, niin meiltä voi tilata paikalle eristysasiantuntijan, joka tekee arvion lisäeristyksen tarpeesta samalla kartoittaen muun muassa asunnon yläpohjan tuuletuksen. Eikä tämän arvion pyytäminen velvoita mihinkään tilaukseen, kertoo Isokytö.
MH
7

VALOA YÖKAHVILASSA
Monena perjantaina tänäkin vuonna olen suunnistanut Kyläsaareen,
Vanhalle koululle, jossa pidetään
yökahvilaa. En ole siellä yksin. Kanssani on usein monta kymmentä
lähiseudun nuorta ja yksi toinen
kahvilanpitäjä. Aluksi avataan ovet
ja sitten mennään yhtenä joukkona sisälle asti, valoisaan ja hienosti
remontoituun pelisaliin. Sen jälkeen
keitetään kahvia ja syödään vähän
hapankorppua, kuoritaan pari kiloa
porkkanaa ja ”aletaan olla”. Kahvila
on rentouttava paikka, tunnelma on
yleensä aina hyvä, jos nyt ei rauhallinen ja hiljainen, niin ainakin valoisa ja myönteinen. Välienselvittelyjä
tai muita en ole koskaan todistanut,
yhdestä sanaharkastakin vain kuullut toisilta työntekijöiltä. Useimmiten pelisali on täynnä avoimia,
iloisia silmiä ja juttelemaan valmiita
hymyileviä suita.
Yökahvilalla on Meri-Porin suunnalla perinteitä. Kyläsaaressakin on
pidetty ”Nico´s Placea” aikoinaan
seurakuntatalolla. Mäntyluodossa
taas tuikki kauan sitten ”Uni café”.
Nämä Kahvilat olivat Pihlavan seurakunnan järjestämiä ja ne oli tarkoitettu n.14-17 vuotiaille nuorille, kuten tämä nykyinenkin kahvila on.

Kyläsaaren Vanhan Koulun kahvila
on toiminut yhteistyöllä pienkiinteistön omistajien yhdistyksen ja
seurakunnan kesken, tänä keväänä
se on kylläkin lähinnä seurakunnan
toimintaa. Ja mielekästä onkin. Nimenomaan vapaa oleminen pitkän
kouluviikon jälkeen yhdessä kavereiden kanssa tuntuu nuorista mukavalta ja sitä odotetaan. Seurakunnan työntekijänä tapaa kahvilassa
paljon tuttuja, isosia, rippikoululaisia, nykyisiä ja tulevia. Keskusteluja käydään hyvin monenlaisia,
kysellään mitä on nuorisotyössä
meneillään, suunnitellaankin sitä,
puhutaan koulusta, kavereista ja
elämänhallintaankin liittyvistä asioista. Uskostakin on puhuttu, mutta
varsinainen evankeliumi, laulut ja
saarnat kuullaan Pihlavan kirkossa
ja torstaisin pidettävässä nuorten
illassa. Kahvilassa saa myös olla ihan
rauhassakin vaikka löhöillä sohvalla,
jos siinä vain on tilaa.
Eräänä iltana ehdotettiin sitä, josko jotkut nuorista voisivat valvoa
kahvilaa. Yleensähän kahvilassa
ei ole juuri häiriötä, työ ei vaikuta
vaikealta. Asiassa on kuitenkin iso
mutta. Jos nimittäin jotain tapahtuisi. Kahvilan pitäjän on siksi oltava
18 vuotta täyttänyt ja muutenkin
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HERMORATAHIERRONNASTA?





Hermoratahieroja
Merja Suni

puh. 044 768 1725
Kyläsaari
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sopiva. Seurakunnan luottamushenkilöitäkin on nähty kahvilassa
valvojina ja heillä onkin siinä hieno keino vaikuttaa ja tehdä. Aina
ovatkin tulleet, kun on pyydetty.
Nyt on seurakuntayhtymä antanut
pienen määrän rahaa, jotta voidaan
maksaa palkkiota par kertaa kuussa
Jan Koivusillalle, joka ilmestyi aluksi
vapaa-ehtoiseksi kahvilan pitäjäksi.
Muista työntekijöistä Sippis eli Sippolan Anne ja Hännikkälän Sinikka ovat ainakin vielä kevään aikana nähtävissä kahvilalla, saattaapa
Hannu Dietrichin sinne vielä löytää
tiensä, mikäli muut työhommat antavat periksi.
Tiukalla alkoholi-poliittisella linjalla
mennään kahvilassa, eli tulijoiden
pitää olla vesi-selviä. Tämä on paitsi
lainkirjaimen sanelemaa ja muutenkin välttämätöntä, myös nuorten
oma toive. Kyttäystoimenpiteisiin
tai porttikieltoihin ei kuitenkaan
lähdetä, vaan ryhmäkurin oletetaan
toimivan ja syksystä 2009 vain aivan
muutama on jouduttu ohjaamaan
ulos, eikä kukaan selvästi humalassa oleva ole edes pyrkinyt kahvilaan.
Näin saamme viettää kesää kohden
valoisia perjantai-iltoja turvallisesti ja
raikkaalla menolla Kyläsaaressa.
Kahvila on nuorten oma paikka, he
ovat maalanneet seinän upean kuvan ja tekevät paikasta helpon tulla.
Nuoret osaavat arvostaa tätä heille
annettua tilaa ja aikaa. Heiltä saa
aina reipasta apua vaikkapa matonkuteiden leikkaamiseen, eikä vaatimuksia ole koskaan liikaa, päinvastoin kiitollista mieltä. Voitte Kyläsaarelaiset olla ylpeitä nuoristanne,
pidetään heistä hyvää huolta! (
Pakko kuitenkin mainita tulevasta
pikku keräyksestä, jolla korvataan
eräs ”ilotulitettu” postiloota… nuoret ovat kuitenkin kaikkialla aina
Nuoria).
Terhi Räty
Pihlavan seurakunnan
nuorisotyönohjaaja

KYLÄSAAREN ALUEEN TULVASUOJELU
Porin kaupungin ”tulvasuojelupäällikkö” Pekka Vuola on tehnyt merkittävää työtä tulvasuojelun saralla
Porissa. Hän on kartoittanut tulvien
riskialueet. Lisäksi on tehty linjauksia, millä tavalla mahdollisen tulvan
tullessa vahingot voidaan minimoida. Kartat ja suunnittelutyöt ovat
hyvin linjakkaita ja käsittävät koko
Kokemäenjoen suistoalueen Porin
pohjoispuolelta Pihlavan lahdelle. On lyhyen ja pitkän tähtäimen
suunnitelmaa. Siihen kaikki positiivisuus sitten loppuukin.
Tuntuu siltä, että sen paremmin
Porin kaupunki, valtiovalta kuin mikään muukaan asiaankuuluva taho

ei halua investoida killingin killinkiäkään tulvansuojeluun. Kaikki pitänee taas tehdä raskaimman jälkeen
eli ensin pitää tulla kunnon tulvatuho ennen kuin tulvasuojelu-toimenpiteet saadaan tehdyksi. Ja tällöin
euroja menee niin vaan tuhoton
määrä.
Hankalin tilanne tulvan osalta lienee Toejoen ja Kalaholman alue.
Nämä alueet jäävät veden alle, jos
vesi nousee riittävästi Kokemäenjoessa. Myös Kyläsaaren kohdalla
tilanne tulisi olemaan jokisuiston rakennuksille lohduttoman näköistä.
Vesi täyttäisi nopeasti noustessaan
laajat alueet lähelle urheilukenttää.

Tulvariski koskee helposti suoraan
5000:ta taloutta ja 15000 ihmistä
Porissa.
Patojen rakentaminen kaupungin
kohdalle Kokemäenjoen rannoille,
ruoppaukset ja lisäuomien tekeminen Pihlavan lahdelle ja ehkä Toejoelle. Sieltä löytyisivät tulvasuojelun
eväät. Mutta mistä löytää ne 5…10
milj. euroa, jolla hanke toteutettaisiin ? Ehkä rahat ja into löytyvät
seuraavan ison tulvan ja mittavien tuhojen jälkeen ? Titanicin ja
Estoniankaan ei pitänyt upota. Ja
tulvaakaan ei pitäisi tulla. Mutta jos
kuitenkin…
Jorma Liiho

Rompetori ja
Wanahat Wehkeet -näyttely
Valtakunnallisena museo-ajoneuvopäivänä
12.6.2010
Kyläsaaren koululla (Mörtintie) klo 9-15
Konepyöräklubi ajeluttaa yleisöä
pientä korvausta vastaan klo 11-13.
Buffetti
Lähdeppäs tekemään löytöjä, myymään omia
aarteitas tai muuten vaan viettämään lauantaita.
Maamoottoreita, ajoneuvoja, mopoja ja traktoreita!
Pihlavan VPK esittelee kalustoaan.
Kirpparin myyntipöydät sisällä ja rompetorin
myyntipaikat ulkona. Vapaa pääsy!
Myyntipaikat 2€/metri (paikat alkaen 2,5 m)
Tiedustelut ja paikkavaraukset:
Rompetori – Markku Vehmas 0400 226234
Kirpputori – Taru Nummelin 050 3770404
vanhatautot@gmail.com
Järjestäjänä Kyläsaaren koulun
vanhempainyhdistys ja paikalliset
ajoneuvoharrastajat.

3 KYSYMYSTÄ
Hei! Olen Vuorenpää Mirella ja ammatiltani kosmetologi. Minulla on oma kauneushoitola Kivinintiellä ja teen
myös keikkatöitä parissa muussa hoitolassa. Perheeseeni kuuluu aviomies, 2 lasta 6 ja 10-vuotiaat ja koira.
(puh. 044 3363546, www.kauneushoitolamirella.fi)
1) Tarjoaako nyt Kylätalo riittävästi palveluita,
harrastusmahdollisuuksiaja eri ikäisille ja oletko osallistunut?
- Kylätalolla en ole montaa kertaa käynyt mutta se
on hyvä paikka järjestää erilaisia tilaisuuksia. Itse
olen käynyt siellä myyjäisissä, elokuvailloissa, synttärijuhlissa ja olinhan remonttivaiheessa talkoohommissa maalaamassa ikkunapuitteita.
2) Tulevaisuuden Kylätalossa olisi vielä lisäksi?
- Saunatilat, jos jotain saisi toivoa
3) Terveiset yhdistykselle risut/ruusut ?
- Kyläyhdistys toimii aktiivisesti, kiitos kaikille.
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MÖRTTI
Kävin Pihlavassa tapaamassa ystävääni Pentti Saarista. Siinä turistessamme, hän tuli maininneeksi että,
”Ko mää oli pikkupoika mää olin
mettäs leikkimäs, se oli siin nykyse
Aravakylä ja Uudenkylän nurkil, ni
siäl oli niinko pello-ojia sankas mettäs. Ko isä tuli päivällistunnil kottii
syämää mää kysyi hält et, mitä ne
ojat siäl mettäs tekkee. Enne ko isä
kerkes sanomaa yhtää mittää piti äiti
kauhee prutina et, mitä sää, pikkune
poika olet nii pitkäl mettää menny,
eksyt viäl ekkäs löyr kottii. Ko isä
vihro viime sai suu vooro hä selliitti et ne o Mörtin pellon ojia. Enne
vanhaa oli Mörtil tääl tölli tosa mäen
lairas, ja uudis viljelys siin vähä alempan. Pihlava oli siihe aikaa Kyläsaare
takamait eikä tääl ollu ko muutama
asumus”.

la ja Ester Mörtillä oli kolme elossa
olevaa poikaa. Heikki Jaakonpoika
s.28.2.1734. Pietari Jaakonpoika
s. 25.10.1737. Jaako Jaakonpoika s.16.3.1742. sekä tytär Ulrika
s.28.4.1744. Nämä omaksuivat sukunimekseen Mörtin. Vuonna 1766
Jaako Erkinpoika jakoi tilan perillisilleen, näin muodostui neljä ¼ manttaalin tilaa, Eklöf, Pietari, (Pietilä)
Mäkitalo, ja Jaakola. Nämä neljä tilaa
muodostivat yhdessä ruodun joka
ylläpiti ratsumiestä varusteineen. Sitä
ennenhän Prakari oli ollut rustholli,
joka oli kuulunut nautintaoikeutena
mm. Ruotsin kuninkaan henkivartiorykmentin toisen komppanian n:o
47 toiselle majurille. Vuonna 1797
Jaako Jaakonpoika lunasti hallitsemansa osan perintötilaksi.

Muisti tiedon mukaan Mörtti
yritti saada elantonsa Pihlavassa, mutta kun halla pani viljat
ja sudet söi lampaat täytyi
Mörtin lähteä ihmisten ilmoille
Kyläsaareen.
Kuka oli tämä Mört? Kun
1600 luvun loppupuolella Ruotsin ruotujakolaitosta
muodostettiin, oli Kyläsaaressa Prakari niminen talo,
joka oli koko-manttalin tila.
Sen haltijaksi tuli 1680 luvulla maanmittari Olof Mört, joka oli
saanut kamarikolleegiolta valtakirjan
maamittarin virkaan Turun läänissä
7.2.1681. Hän oli kuitenkin Liivinmaalla vuoteen 1684 jolloin muutti Turkuun. Hän kuoli Kyläsaaressa
2.9.1703. Olof Mörtillä oli poika
Petrus joka oli syntynyt 21.1.1698.
hän oli siis isänsä kuollessa vasta viisivuotias. Leski meni uudelleen naimisiin Jonas Östringin kanssa joka oli
myöskin maanmittari, hänen aikanaan Prakaria alettiin nimittää Lantmeetariksi. Ison vihan aikana Östring
pakeni Ruotsiin ja kuoli siellä v.1713.
Olof Mörtillä oli myös tytär Ester s.
17.1.1700, hänet vihittiin v.1728
huittislaisen talollisen Jaako Erkinpojan kanssa. Jaako Erkinpojal-
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Mäntyluodon niemi oli jaettu Ulasoorin rajasta aina Pihlavaan ja Yyterin kartanon maihin saakka Kyläsaaren talollisille saroiksi, tällainen sarka
Pihlavassa oli siis Mörtin hallinnassa,
ja se kuului Kokemäensaaren Jaakolan talolle.
Kyläsaaren vanhan kansakoulun
porttia vastapäätä oli vanha harmaa
tölli, jonka Siivonen oli rakentanut,
sen ja Seurojen talon välissä oli pieni
pelto jota nimitettiin Mörtin töllin
karsinaksi. Tällä tontilla sijaitsi ValliJaakolan puimasuuli jonka pikkupojat polttivat, siinä samassa meni
myös seuratalo jonka tontti oli myös
osa Mörtin karsinaa. Mörtin töllikarsinaan oli Valli-Jaakolan vuosikirjanpidon mukaan kylvetty v. 1894
seitsemäntoista kappaa ohraa
ja heinän siemen. Seuraavana
kesänä oli töllikarsinasta saatu
kuusi krinniä heiniä.
Myös muistitiedon mukaan
sepän paja oli Mörtin karsinassa, tätä tietoa vahvistaa
myöskin se, että Valli-Jaakolan
vuosikirjanpidon mukaan oli
Siivoselle myyty v.1894 kahteen otteeseen Mörtin miilua
a 5 mk. Sepät tarvitsevat hiiliä
ja ilmeisesti Mörtit valmisti hiilensä itse.

Jaako Erkinpojalla oli poika Heikki
jonka tytär Maija Stiina Heikintytär
Mörtti s. 25.3.1769, nai pitäjänseppä Tuomas Grönrosin s. 20.10.1769
joka kuoli 29.6.1809. Maija Stiina
otti uudeksi miehekseen taas sepän
Jakob Grönholmin s. 25.7.1784 joka
tietysti peri pitäjänsepän viran. Nämä
olivat ilmeisesti ne sepät jotka tekivät
sepäntöitä Mörtin töllin karsinassa.
Nimitys karsina johtui siitä että siihen
aikaan pellot piti aidata kun karja
paljon kulki vapaana, paimenen sitä
kuljettaessa laitumelle.
Myöhemmin 1800 luvun loppupuolelle tuli Jaakolaan vävyksi Juho Kustaa Valli jolloin tilan nimeksi vakiintui
Valli-Jaakola.

Näiden tietojen perusteella Mörtin nimi Kyläsaaren keskeisen tien
nimenä on aivan perusteltu. Mutta
edelleen jää epäselväksi se että kuka
Mörtti oli se jonka lampaat sudet söi
Pihlavassa.
Mäntyluodon pikatien varressa on
Uudenniitun asuntoalue joka on perustettu Mörtin Leissannan alueelle, sinne kylästä johtava tie on iät ja
ajat ollut Leissannan kuja. Luultavasti
Suomessa on joka kylässä Uusiniittu,
on harmi että sellainen yksilöllinen
nimi kuin Leissanta on jäänyt pois
käytöstä.
Nuulinki Seppo
Artikkeli perustuu pääasiassa
agronoomi Eero Valli-Jaakolan
sukututkimuksiin.

Pelti- ja ilmastointi

TUOMOLA OY
• Konesaumakatot • Rakennuspeltityöt •
• Myös erikoiskohteet •
• Ym. alan työt ja tarvikkeet •
Työ 0400 864 031, Fax (02) 648 6592
Peräsimentie 9, 29200 Pori

• Kannonjyrsintää
• Nurmikoiden ja pihakäytävien rakentaminen

M. Pentikäinen
0400 596 964

PARTURI-KAMPAAMO
JAANA LAMMINEN
KYLÄMETSÄNTIE 8A, KYLÄSAARI
Puhelin 045 678 6674
Hyvää kesää kaikille!

Nyrhintie 12, Pori

Pohjrannantie 3, 28800 PORI
puh. (02) 648 0730, 0400 568 009
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Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n
jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla
yhteystietosi

Minna Haavisto puh.044-7105339
tai minna.haavisto@kylasaari.fi

Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n
Vapaaehtoistoiminnalla toimiva

Kudontapaikka
Syksyllä toiminta alkaa Kylätalolla
Tule tutustumaan ja varaamaan oma aikasi loimiin
sopimuksen mukaan. Käytössä on kolmet kangaspuut ja mahdollisuus kutoa mattoa tai poppanaa.

Tiina 050-3690993
Irma 040-565 4227
...Sukkulassa vaikka poppana tai räsyä,
kudontapaikalla ei mieli eikä sydän saa väsyä...

Kylätalkkarin yhteyshenkilönä toimii

Tuija Huhtasalo.
Ota yhteyttä, jos tarvitset apua pihatöihin.
Tarkoituksena on tukea omaehtoista
omakotiasumista ikääntyneille ihmisille.
Puhelinnumero on 040 833 2327.

Turvallisesti
kotimainen.
Elämä voi tuoda ihmisen eteen pieniä, suuria tai
keskikokoisia asioita. Yhtä kaikki, kun vakuutus on
oikean kokoinen, sitä tietää olevansa Turvassa.

Kysy lisää Furuholmin Juha-Pekalta,
Turvan Porin toimistosta puh. 044 538 8081.

Palvelunumero 01019 5110 arkisin klo 8-18

HESSULLA ON JAUHOPEUKALO...
LAKTOOSITTOMIA TUOTTEITA

MYÖS KOTIINKULJETUS
Kahvio leipomon yhteydessä
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Paulan Pidot
Lounas ma-la 11-14

Enäjärvellä 85 henkilön kabinetti
Kuuri-Riutantie 34
Lounas tilauksesta
Puh. (02) 648 0430, auto 0500-898 772

KEVÄT ON JO TULLUT!
Kaipaavatko hiuksesi jotain uutta talven
jälkeen? Tule ja toteuta kevään pilke

hiuksiisi Hiuspinnissä!

HIUSPINNI

Jaana Rantamäki
puh. 040 5335 144
Vaarinkuja 2, Kyläsaari

