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Kyläsaaren  
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toimihenkilöt vuodelle 2011. 

Hallitus:
Minna Haavisto puheenjohtaja
Jorma Liiho varapuheenjohtaja
Sinikka Ketonen sihteeri 
Jarmo Jylli taloudenhoitaja ja jä-
senkirjuri
Seppo Henttinen
Tuija Huhtasalo
Markku Laaksonen
Heli Vannemaa
Paula Viikinkoski
Minna Teeri
Anniina Vuori

Puheenjohtajan palsta

nuorisokahvilaa. Koululaisilla on mahdol-
lisuus käydä pelailemassa erilaisia pelejä 
biljardista ilmakiekkoon kylätalolla jokai-
sen koulupäivänsä jälkeen. Lisäksi lapsil-
le, ja miksei vanhemmillekin, on muuta-
mia kertoja vuodessa tarjolla uusimpia 
lastenelokuvia, kun Kinokellari käy pyö-
rittämässä leffoja Porin kaupungin kus-
tantamana. Parhaimmillaan pientä eloku-
vaväkeä on ollut yli 80 henkeä! Kylätaloa 
vuokrataan myös yksityistilaisuuksiin  ja 
siitä onkin tullut erityisen suosittu synty-
mäpäiväjuhlien pitopaikka.

Edunvalvonnan ja asuinympäristön 
kehittämisen lisäksi kyläyhdistyksellä on 
avainasema yhteisöllisyyden ja yhteis-
hengen luojana. Tärkein keino tähän on 
erilaisten yhteisten tapahtumien järjestä-
minen. Olemme järjestäneet mm. teatteri-, 
laskettelu-, patikka- ja puuhamaaretkiä, 
kirpputoreja ja myyjäisiä sekä lavatans-
seja. Uudetkin tapahtumaideat ovat ter-
vetulleita ja myös uusia kyläsaarelaisia 
toivotaan mukaan! Tietoja tapahtumista 
löytyy ilmoitustauluilta (kauppa, kyläta-
lon edusta ja Vanhainkodintien risteys) 
sekä yhdistyksen internet-sivuilta (www.
kylasaari.fi). 

Tehkäämme yhdessä Kyläsaaresta 
aina vain parempi paikka asua!  

Minna Haavisto
Puheenjohtaja

Kyläsaaressa on hyvä asua. Minulla on 
siitä nyt kuuden vuoden kokemus. Olen 
ehtinyt elämässäni asua monenlaisissa 
paikoissa niin Porissa kuin Tampereen 
seudullakin. Kyläsaaressa yhdistyy moni 
minulle tärkeä asia: maaseutumainen 
miljöö, jossa tärkeimmät palvelut, kuten 
kauppa ja koulu, ovat lähellä. Kaupun-
gin keskustaankin on vain n. vartin ajo-
matka ja polkupyörälläkin sinne pääsee 
koko matkan pyörätietä. Lenkkimaastot 
ja marjastusmetsät ovat Kyläsaaressa kä-
velymatkan päässä ja talvisin löytyy niin 
hiihto- kuin luistelumahdollisuuskin. 

Viihtyisä asuinympäristö ei kuiten-
kaan ole itsestään selvyys, vaan moni 
asia on aktiivisen asukastoiminnan tu-
losta. Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry 
tekee arvokasta työtä yhteisen kylämme 
kehittämiseksi. Vanhan koulun kunnos-
tus kylätaloksi on ollut hyvä osoitus siitä, 
kuinka kyläläiset ovat valmiita tekemään 
paljonkin talkootyötä yhteisen hyvän 
eteen. Osin EU:n rahoittama ja suurelta 
osin talkoilla toteutettu kunnostuspro-
jekti on taannut Kyläsaaren Kiinteistön-
omistajat ry:lle käyttöoikeuden kaupun-
gin omistamaan kiinteistöön aina vuoteen 
2023 asti. Moni muu kyläyhdistys joutuu 
tällä hetkellä harkitsemaan toimintansa 
jatkon mielekkyyttä kaupungin asettami-
en uusien tilavuokrien tähden. Meillä tuo 
mahdollinen vuokrankorotus on edessä 
vasta 12 vuoden kuluttua. Voimme siis 
vielä rauhallisin mielin jatkaa kylätalom-
me kunnostusta ja kehittämistä.

Kylätalo onkin jo varsin aktiivisessa 
käytössä, vaikka remontti ei olekaan vielä 

päättynyt. Tällä het-
kellä Kylätalossa on 
harrastusmahdol-
lisuuksina tarjolla 
mm. joogaa ja käsi-
työpajaa Työväen-
opiston organisoi-
mana, ikäihmisille 
tuolijumppaa sekä 
nuorisolle seura-
kunnan ylläpitämää 
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Tervetuloa Kyläsaaripäiville 

5.6. klo 13.00-15-30 
Kyläsaaren kylätalolle

Avauspuhe: Minna Haavisto 
Poniratsastusta- ja ajelua

Ilmapallotaikuri Jyri Hakasalo
Vuoden kyläsaarelaisen valinta

Meri-Porin Soittokunta
Pelejä ja leikkejä

Torimyyntiä  ja  kirppis
Marttojen kahvila

Järjestäjät
Kyläsaaren Kajastus

Kyläsaaren Kiinteistönomistajat 
Kyläsaaren Martat

Torimyynti ja kirppispaikka varaukset Tuija Huhtasalo 040-8332327

Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n 
Vapaaehtoistoiminnalla toimiva 

Kudontapaikka Kylätalolla

Tule tutustumaan ja varaamaan oma aikasi loimiin sopimuksen mukaan. 
Käytössä on neljät kangaspuut ja mahdollisuus kutoa mattoa tai poppanaa.

Tiina 050-3690993

Irma Airesto kiittää Kyläsaarelaisia hyvästä yhteistyöstä. 
Hän on jäämässä pois Kudontapisteen vetovastuusta , 
mutta käy kyllä kutomassa talolla.

Meren kohinaa
Rakastan merta  
sen julmuutta,  
sen kauneutta.

Istun rannalla kuunnellen, 
kuunnellen aaltojen  
loisketta.
Kun ne paiskautuvat  
rantakiviä vasten.
Lokit kirkuen muistuttavat,
etten ole yksin.

Pehmeä hiekka pursuaa  
varpaitteni välistä
ja olen onnellinen.
Onnellinen kuullessani  
meren kohinaa.

Sininen taivas  
kaartuu kauaksi,
vihdoin tavoittaen meren.
Kaikki on pysähtynyt,  
lähellä täydellistä,
on hetki tässä.

Tätä hetkeä ei mittaa aika,  
ei kellot,
ei aurinko,  
ei kuu,
eivät miljoonat tähdet.    

Timo Rosholm / 2010 

Sukkulassa vaikka 
poppana tai räsyä,  
kudontapaikalla 

ei mieli eikä 
sydän saa väsyä
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Kyläsaareni on aurinkoinen pyöräi-
ly Kivininrantaan. Sieltä voin tar-
kastaa Kokemäenjoen virtauksen 
komeassa suistossa. Kyläsaari on 
helteisen kesäpäivän ilta, jolloin voi 
käydä vilvoittelemassa Etelärannan 
uimarannalla. Rannan lempeässä 
ehtoovalossa väikkyy joutsenparin 
komea silhuetti.

Kyläsaari on kyläkaupalla tuttu-
jen ihmisten kanssa rupattelua. Ky-
läsaari on ilon ja surun jakamista ih-
misten kanssa - sellaisten ihmisten, 
joiden isät, äidit ja lapsetkin tunnet. 
Kyläsaari on yhteisöllisyyttä. Minun 
Kyläsaareni on talkoilla kunnostetun 
kylätalon puiselle lattialle levitetyn 
joogamaton rauhassa tehty harjoi-
tus tai nuorison yleisurheilutreenien 
seuraaminen katsomosta naapurien 
kanssa rupatellen. Minun Kyläsaare-
ni on Hissan herkkumunkki tai An-
nen taitavasti hierovat kädet.

Kun minut valittiin 2010 vuoden 
kyläsaarelaiseksi, tulvahti mieleeni 
monta kerrostumaa. Ensimmäinen 
kerros oli Käppärässä lapsuuten-
sa asuneen yläkoululaisen mieliku-
va metsäisestä maaseudusta, jonne 
linja-auto kuljetti meidät Meri-Po-
rin ala-asteiden tiloihin kotitalous-
oppiin.

Toinen kerros oli 1980-luvun lo-
pulla tutustumani Kaino-anopin ta-
rinat siitä, miten heidän perheensä 
muutti Kyläsaareen sotien jälkeen. 
Kauppojakin oli jopa viisi ja pankke-
ja pari.

Sitten tuli kolmas kerros: Kylä-
saaresta tulikin minun Kyläsaareni. 
Muutimme tänne Turun keskustasta. 
Kyläsaarelaistumiseen liittyy turval-
lisuuden tunne. Vakuutuin nopeasti, 
että tämä on paikka, jossa on hyvä 
saada lapsia. Ja tehdä työtä, jota yhä 

teenkin kyläsaarelaisessa kotitoimis-
tossa. Neljä lasta on juntannut per-
heemme moniin kyläsaarelaisiin 
tapahtumiin. Arto-mieheni urhei-
luvalmentaminen on antanut näkö-
kulmaa paikallisiin maailmoihin. 
Toistakymmentä vuotta Kyläsaaren 
koulun Koulureppu-lehden tekijänä 
on varmistanut näköalapaikan alu-
een lapsien ja nuorten elämään.

Nykyään tuntuu, että kymme-

Pikapyöräilyjä Kivinille tai  
kaverin kohtaamisia kaupalla 

Kuva Simo OjanenKierrätysaiheinen tietokilpailu, johon
paikalliset yhdistykset osallistuivat.

Vuoden Kyläsaarelainen Soila Ojanen Kuva Simo Ojanen

nen kilometrin maastoeriste Porin 
keskustaan suojaa liialta melskeeltä 
ja varmistaa talvella puhtaan näky-
män. Pääsen likaisesta keskustasta 
valkoiseen kaupunginosaan. Kotiin. 
Sillä kyläsaarelaisella on aina kaveri, 
koskaan se ei ole yksin, ja se kaveri 
on kyläsaarelainen. 

Soila Ojanen
Vuoden 2010 kyläsaarelainen
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Kimmo Rinne

Jaakko Hyle

Kävin maaliskuussa keskustelemassa Va-
paa-aikaviraston johtajan Kimmo Rinteen 
kanssa Kyläsaaren vapaa-aika-asioista. 
Keskustelun anti oli monipuolinen ja uusia 
virikkeitä esiin tuova. Kimmo piti varsin 
positiivisena sitä aktiviteettia, jota kyläsaa-
relaiset ovat osoittaneet ja osoittavat oman 
alueensa kehittämiseen.

Oleellisempana antina ajatukset kul-
keutuivat keskustelussa siihen suuntaan, 
että koulua ja koululaisia koskevat toimin-
nalliset toimenpiteet kannattanee suurelta 
osaltaan suunnata koulun välittömään lä-
heisyyteen. Siihen on onneksi hyvät maan-
tieteelliset mahdollisuudet, koska koululla 

on tilava piha ja koulun vieressä on raken-
tamatonta tonttia melko paljon.

Meillähän on nyt mainio Kylätalomme, 
jossa toimii jo monia harrastus-, liikunta- ja 
vapaa-aikatoimintaan niveltyviä toimintoja. 
Iltapäiväkerhoja nuorille, matonkudontaa, 
käsityökerhoa, joogaa, musiikin harrastusta 
ja niin edelleen. Ja tämäkin kokonaisuus on 
aivan koulun vieressä. Ja aivan pienemmil-
le Kylätalomme edustalla on mainio leikki-
puisto, kunhan vaan pidämme laitteet kun-
nossa ja turvallisina käyttää.

Konkreettisena asiana lupasin koota 
samaan keskustelufoorumiin niin koulun, 
vanhempainyhdistyksen, Kajastuksen kuin 
Kiinteistöyhdistyksen henkilöstöä. Ajatuk-
sena on tehdä kaupungin vapaa-aikaviras-
toon lähiliikuntasuunnitelma siitä, mitä me 
kyläsaarelaiset haluamme vapaa-aikatoimil-
tamme tulevaisuudessa. Oleellisena osana 
olisi siirtää jääkiekkokaukalo urheilukentäl-
tä koulun viereen. Tällöin koululaiset voi-
sivat paljon nykyistä helpommin harrastaa 
luistelutapahtumia ja suihkut olisivat har-
rastuspaikan välittömässä läheisyydessä. Jo 

Kyläsaaren aktiivitoimintojen kehittäminen
rakennettua ”mäkialuetta” talviseen lasket-
teluun pitäisi kohentaa valaisemalla aluetta 
hieman nykyistä enemmän. Lapset ja nuo-
ret tarvitsevat hiekkalaatikkoja. Skeittipaik-
kakin vilahteli keskustelussa. Tämäkin sopi-
si koulun välittömään läheisyyteen.

Kyläsaaren urheilukentälle ei olla 
suunnittelemassa muutoksia nykytilantee-
seen. Pururadan osalta kaupunki on teh-
nyt kymmenen vuoden sopimuksen puru-
radan alla olevien maa-alueiden vuokrasta 
ja tämä homma on hallinnassa. Kyläsaaren 
ladut ovat olleet loistokunnossa viimeiset 
kaksi vuotta. Kiitokset siitä Kajastukselle ja 
erityisesti Jaakko Hylelle. Kaupunki on os-
topalvelusopimuksella hankkinut latujen 
kunnossapidon Kajastukselta.

Omat, alustavasti mietityt ajatuksem-
me tulee viedä foorumille, jolla muina 
osapuolina ovat Porin koulutoimi ja - va-
paa-aikavirasto. Yhteistyöllä ja yhteisin 
ponnistuksin päässemme positiivisimpaan 
lopputulokseen tässäkin asiassa. 

Jorma Liiho

viikoittain 2...3 ajokertaa laduilla. Puru-
radan latu-ura on ajettava aina moneen 
kertaa samalla reissulla. Yksi ladunko-
hennuskeikka kestää noin 4 tuntia. Raitis-
ta ilmaa tulee Jaakolle tästä ainakin kun-
non satsi.

Jaakko Hyle on Vuoden kyläsaarelai-
nen vuodelta 2002 ja lisäksi hän on vuo-
den kuntoilija vuodelta 2000.  Hänelle on 
myönnetty SVL ansiomerkki ja Satakun-
nan sydänpiiri yhdessä Radio Porin kans-
sa valitsi hänet vuoden sydämellisem-
mäksi vuonna 1993. Osallistuminen 90 
kilometrin Pirkan hiihtoon 29 kertaa on 
ollut itsestään selvyys. Kerran vielä. Vä-
hintään, tuumaa Jaakko. Hän on vetänyt 
useita vuosia Kajastuksen kuntojaostoa ja 
kuulunut johtokuntaan.

Kajastuksen kuntotempauksia vuosi-
en varrelta: Kyläsaaren kierroksen johto-
hahmo. Kierrokseen kuului usean vuoden 

Jaakon veressä virtaa positiivista energiaa
aikana 24 tuntia kestänyt turnee, joissa la-
jeina olivat pyöräily, hiihto ja juoksu. Yh-
tenä vuotena mukana oli myös soutu. Ta-
pahtuma toteutettiin non-stoppina, jossa 
tunnin suorituksin vietiin vuorokauden 
tapahtumaa eteenpäin. Tässä vain pinta-
raapaisu Kajastuksen saralta.

Satakunnan haastepyöräilyn Jaakko 
polkaisi aikoinaan käyntiin 80-luvulla. 
Perustana oli Rauma-Pori haastepyöräi-
ly, mutta hän halusi mukaan kaikki maa-
kunnan kunnat. Parhaimmillaan muka-
na oli 33 kuntaa. Jaakko vieraili kaikissa 
kunnissa. Opasti. Kannusti. Laski tulok-
sia. Ja positiivisen punainen veri jatkaa 
virtaustaan Jaakon verisuonissa. Vielä 
innostava hymy. Ja siinä se. Peruskuva-
us Jaakko Hylestä on syntynyt. 

Sinikka Ketonen 
Jorma Liiho 

Olemme nyt kahtena viimeisenä vuon-
na saaneet nauttia hyvälumisista talvista 
ja sitä myöten sivakoineet suksilla pitkin 
Kyläsaarta. Tämän vuoden maaliskuussa 
70 vuotta täyttänyt puuhamies on hoita-
nut aktiivisesti 30 vuotta Kyläsaaren la-
tuverkostoa. Syksyisin tehden latupohjaa 
ja talvisin latuja. Edellisvuonna mootto-
rikelkan matkamittariin tuli latu-urilla 
800 km ja tänä talvena 900 km käsittäen 



6 - Kyläsaari 2011  Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n tiedotuslehti - 7

Olen kotoisin 
Köyliöstä, maal-
ta, pienestä ”mö-
kistä”. Lapsena 
opin kaikenlai-
sia töitä teke-
mään ja esim. 
kesäisin pääsi 

uimaan vasta kun työt oli tehty. Niitä töi-
tä ei teetetty liikaa, mutta silloin se joskus 
siltä tuntui. Nyt olen kiitollinen siitä, mitä 
silloin opin. Koulumatka Säkylän Yhteis-
kouluun oli 12 km yhteen suuntaan: usein 
se pyöräiltiin ja joskus tultiin kotiin kävel-
lenkin, jos olisi pitänyt odotella linja-autoa 
pitkään.

Ylioppilaaksi pääsin keväällä -67 ja 
tammikuussa -68 aloitin opiskelun Turun 
Sairaanhoito-oppilaitoksessa. Yritys pääs-
tä lukemaan äidinkieltä Turun yliopistoon 
kariutui pääsykokeeseen. Kesällä -69 opis-
keluaikana tuli kokemusta sjukvårdsbi-
trädenä Tukholman kaupunginsairaalas-

Neuvolan Liisa siirtyi eläkkeelle

Kyläsaaren terveydenhoitaja 

Katajamäki Katja
Olen ollut viimeiset 11 v töissä Pihlavan kolmella kou-
lulla ja koulujen loma-ajat Pihlavan terveysasemalla, 
sitä ennen muualla terveydenhoitajan työssä ja Sata-
kunnan Keskussairaalassa. 

Nyt täällä Kyläsaaressa tarkoitus on, että pääasi-
assa huolehdin koululaisista ja lastenneuvolasta, mut-
ta toistaiseksi minulla on käynyt jonkunverran myös 
aikuisia vastaanotolla. 

Kyläsaaren neuvola työympäristönä on aivan ihanaa 
retroa! Täällä kyllä viihtyy. Alueen väestö ja koulu on ot-
tanut minut hyvin vastaan. Olen viiden lapsen äiti, suurin 
osa jo aikuisia. Asun Enäjärvellä. Minulla on koira. Kesäi-
sin harrastan veneilyä perheeni kanssa.

Katajamäki Katja

sa St Eriks Sjukhusissa. Toukokuussa -70 
valmistuin sairaanhoitajaksi. 

Kesäkuun alussa alkoivat työt Loi-
maan aluesairaalassa leikkausosastolla. 
Alkukesän sisätautiosastojaksoa lukuun 
ottamatta, työ kesti -75 marraskuun puo-
liväliin saakka. Taukoa aiheutti myös val-
mistuminen -72 toukokuussa Turussa 
leikkaus- ja anestesiaerikois-sairaanhoi-
tajaksi. 

Helmikuussa -76 sain ensimmäisen 
työpaikkani Porissa. Toimin sairaanhoi-
tajana silloin vielä lakisääteisen kiertä-
vän pienoisröntgenin mukana, ja silloin 
tein myös ensimmäisen käyntini Kyläsaa-
ren koululla. Kesällä työskentelin hetken 
myös Satakunnan Keskussairaalan leik-
kausosastolla.

Tämän jälkeen työni jatkui avoter-
veydenhuollossa eri puolilla Poria, lähin-
nä kotisairaanhoidossa ja koulutervey-
denhuollossa. Vuoden -79 alussa toimin 
yläasteella Kyläsaaressa ja Meri-Porin lu-

kiossa Enäjärvellä, sen jälkeen Pihlavan 
terveysasemalla ja siinä ohessa myös Yy-
terin ja Pihlavan kouluilla. Pori oli tullut 
melko hyvin tutuksi!

Toukokuussa -82 valmistuin tervey-
denhoitajaksi Porissa. Työni jatkui tervey-
denhoitajana yläasteella Kyläsaaressa ja 
Meri-Porin lukiossa Rieskalassa vuodes-
ta -84 vuoden -86 kevääseen. Sitten olikin 
vuorossa äitiysloma ja hoitovapaa, joka 
venyi tällä kertaa 5 vuoden mittaiseksi, 
kestäen vuoden -91 syksyyn asti. Sitä ai-
kaa en vaihtaisi pois, niin kuin en myös-
kään aikaani Kyläsaaren neuvolassa vuo-
den -91 syksystä tämän vuoden eläkkeelle 
siirtymiseeni asti.

Minulla on ollut työ, josta olen pitä-
nyt, ihanat työtoverit ja mukavat asiak-
kaat. Elämässä on iloa, mutta välillä myös 
surua - uskomalla, että pimeänkin illan 
jälkeen tulee kirkas aamu, elämä kulkee 
eteenpäin.

Monin kiitoksin toivotan kaikille hy-
vää kesää, Katja jatkaa!  

Neuvolan Liisa
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Perusturvakeskuksen uusi ikäihmisten palvelu alkanut

Kyläsaarelaisilla lapsiperheillä on ol-
lut vaikeuksia saada lapsilleen päivä-
kotipaikkaa, joten päätimme kutsua 
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n 
vuosikokoukseen vierailijaksi Porin 
kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö 
Ritva Välimäen kertomaan Meri-Porin 
alueen päivähoitotilanteesta. 

Kyläsaaren alueen lähistöllä on kol-
me lastentarhaa: Uusiniitty, Enäjärvi ja 
yksityinen Steiner päiväkoti, jotka ovat 
melko pieniä. Päiväkoti on kustannus-
tehokkaampi suuremmassa yksikössä, 
joten näin pieniä päiväkoteja tuskin tu-
levaisuudessa enää rakennetaan. Meri-

Porin alueella on myös 8 kunnallista ja 
yksi yksityinen perhepäivähoitaja. Osa 
perhepäivähoitajista on kuitenkin jää-
mässä eläkkeelle, joten paikkojen mää-
rä on vähenemässä. Winnovassa on 
juuri alkanut uusien perhepäivähoita-
jien koulutus, jotta nuorempia hoitajia 
saataisiin eläköityvien tilalle. 

Koko Porin alueella kärsitään päi-
vähoitopaikkapulasta. Tällä hetkellä 
kaupunki keskittyy uusien Pohjois- ja 
Länsiporin omakotialueiden päivähoi-
topaikkojen järjestämiseen. Lisäksi kai-
kille Porin päiväkodeille tullaan lähiai-
koina tekemään kuntotarkastus, jonka 
seurauksena nykyisiä päiväkoteja jou-
dutaan mahdollisesti kunnostamaan tai 
jopa sulkemaan. Päiväkotitilannetta ar-
vioidaan sitten kokonaisuutena kunto-
tarkastuksen jälkeen. Nopeaa muutosta 

Perusturvakeskuksen vanhuspalveluiden ikäihmisten neu-
vontapalvelu, Ikäpiste, aloitti toimintansa helmikuun alus-
sa Viikkarin Valkamassa osoitteessa Juhana Herttuankatu 
17 Pori.  Neuvontapalvelu on osa valtakunnallisen KAS-
TE- ohjelman Länsi-Suomen hanketta: ”Toimintakykyisenä 
ikääntyminen” ja jatkoa Satakunnan Vanhustuki ry:n van-
husneuvolalle.  

Tarkoituksena on mallintaa neuvontatoimintaa siten, 
että iäkkäät henkilöt perusturvan alueella saavat tukea ja 
ohjausta sekä mielekästä toimintaa.  Tavoitteena on, että 
ikääntyvät voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään.  
Neuvonnan tavoitteena on myös käynnistää muutosproses-
si, joka lähtee ennakkoluulottomasta uusien toimintatapo-
jen ja innovaatioiden kokeilusta ja juurruttamisesta yhteis-
toiminta-alueiden kuntien vanhuspalveluihin.  Kyseessä on 
toimintamallin kehittämishanke. Keinoina ovat mm. ikäih-
misten ja heidän omaistensa osallistaminen, verkostoitumi-
nen eri palveluntuottajien, järjestöjen/yhdistysten, seura-
kuntien ja vapaaehtoisten kanssa.  

Ikäpisteen toiminta on maksutonta palveluneuvontaa 
ikääntyville ja heidän läheisilleen.  Toimisto on avoinna, ar-
kisin ilman ajanvarausta, kello 9-12.  Ikäpiste tarjoaa yksi-
löllistä ohjausta ja apua arjessa selviytymiseen.  Puhelimitse 
ja paikan päällä avustetaan erilaisten palveluiden ja etuuk-
sien hakemisessa sekä hakemusten täyttämisessä.  Tietoa 
saa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, kolmannen 
sektorin järjestämistä palveluista, apuvälineistä ja teknolo-
giaratkaisuista, joilla kotona asumista turvataan ja tuetaan.  

tilanteeseen ei kuitenkaan ole luvassa. 
Hieman lähiaikojen tilannetta helpot-
taa Veturitallien läheisyyteen nouseva 
iso 7-osastoinen päiväkoti.

Päivähoidossa, toisin kuin vanhus-
tenhoidossa, hoitajien määrä lasten lu-
kumäärää kohden on lakisääteisesti 
määrätty, joten kovin suurta pelivaraa 
ei ole. Helpoimmin tarhapaikan saa syk-
syllä, jolloin kouluun lähtijät luovutta-
vat hoitopaikkansa. Keväisin hoitopaik-
kojen järjestämisessä on ongelmia.

Lastenhoidon lisäksi kokouksen 
yhteydessä puhuttiin myös vanhus-
asiaa. Toiseksi puhujaksi olimme kut-
suneet Porin kaupungin perustustur-
vakeskuksen projektikoordinaattorin, 
sairaanhoitaja Marita Rantalan kerto-
maan Ikäpistetoiminnasta Viikkarin 
Valkamassa. 

Vuosikokous 
17.4.2011

Asiantuntijapalveluna on tällä hetkellä Porin Seudun Muis-
tiyhdistys ry:n antama muistineuvonta kaksi kertaa kuukau-
dessa.  Ikäpiste toimii yhdessä Aino ja Oiva toiminnan kans-
sa.  Tule käymään tai soita!  

Palveluksessanne
Projektikoordinaattori,
sairaanhoitaja Marita Rantala

Ikäpiste
Porin perusturvakeskus/
vanhuspalvelut
puh. 044 701 9013
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Koulun kevätjuhla 2010

Kylätalon edustan kevättalkoot 2010

Lasketteluretki Hiitteharjulle

Patikkaretki Kyläsaaresta Yyteriin

Meri-Porin soittokunta

Syystanssin orkesteri 

Kyläsaari 2010 kuvina
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Jätevesiviemärin kaivuutöiden ”tarkastus”

Katse vuoteen 2011

Syysvuosikokous puheenjohtaja ja sihteeri

Puuhamaassa

Kylätalon kattoremontti kesällä 2010

Yökahvilassa sämpylöitä leipomassa

Kyläsaari 2010 kuvina
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Jättipalsamille kyytiä  
heinäkuun helteessä  

Kyläsaaressa

Tätä juttua kirjoittaessani pakkaset pauk-
kuvat ja hanget ovat ehkä korkeampia 
kuin koskaan. Onkin metkaa muistella 
viime kesän jättipalsamin kitkentätalkoi-
ta Porin Kyläsaaressa. Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen hanke ”Vieraslajit kuriin 
kummitoiminnalla Lounais-Suomessa” ja 
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry yhdis-
tivät voimansa ja ryhtyivät taistoon jät-
tipalsamia vastaan heinäkuun helteissä. 
Päivä olikin kuumin koko kesänä, mitta-
ri taisi huidella 34 asteen tietämissä. Kuu-
muus ei urheaa joukkiotamme haitannut 
ja talkoot lähtivät käyntiin leppoisissa 
tunnelmissa. Onneksi mehua oli varat-
tu litratolkulla ja lepotaukojakin sai pitää 
mielensä mukaan. 

Hanke otti yhteyttä eri kylä- ja asu-
kasyhdistyksiin, joiden toimialueella oli 
havaittu jättipalsamiesiintymiä. Kyläsaa-
ren Kiinteistönomistajat ry kiinnostui heti 
ajatuksesta ja talkooporukka saatiin ko-
koon melko lyhyellä varoitusajalla kes-
ken kuumimman lomakauden. Tarkoitus 

oli kitkeä parilta esiintymältä jättipalsa-
mikasvusto ja työhön ryhdyttiin utui-
senhelteisenä torstaiaamuna 29.7.2010. 
Kokoonnuimme ensin Riihikujan kierrä-
tyspisteelle, jonka välittömässä läheisyy-
dessä Kyläsaarentien varressa oli molem-
mat jättipalsamiesiintymät. Aluksi tietysti 
tutustuttiin itse kasviin, mitä oli tarkoitus 
kitkeä 

Reilun tunnin ahkeroinnin jälkeen 
ensimmäinen jättipalsamiesiintymä oli 
kitketty. Se kävi nopeasti ja vaivattomas-
ti, vaikka helle koettelikin. Jättipalsamin 
kitkentä oli ja on mukavaa puuhaa, jo-
hon tarvittiin vain työhanskat, jätesäkit, 
juotavaa ja kunnon annos talkoohenkeä. 
Kasvit irtosivat helposti, koska jättipalsa-
mi on pintajuurinen, ja työn tulokset näki 
nopeasti. Kukinnot ja siemenkodat tuli 
hävittää polttamalla ja tässä apuun tuli 
Veikko Lehti Oy ja Ekokem Oy Ab. Kas-
vijätteet laitettiin jätesäkkeihin ja yrityk-
set hoitivat hävityksen. Jännät paikat tal-
kooväellemme koittivat kuitenkin vasta 

ensimmäisen kohteen kitkettyämme. Pai-
kalle nimittäin saapui YLE Satakunta ka-
meroineen. Jättipalsamin kitkennästä ja 
talkoohengestä haluttiin tehdä juttu, joka 
näytettiin Lounais-Suomen uutisissa vielä 
samana päivänä alkaen klo 18:53. Lisäksi 
uutinen oli kuultavana radiossa ja nähtä-
vissä netissä. Kyläsaari ja talkoohenki tu-
livat siis tutuiksi koko Lounais-Suomen 
alueella.

Kaiken kuumuuden keskellä saim-
me kuin saimmekin suurehkon esiinty-
män nujerretuksi. Talkoohenki oli usko-
maton ja huumoria viljeltiin ahkerasti. Ei 
siis ihme, että vähän väliä nauru raikui ja 
kitkentäkin sujui hauskan sanailun siivil-
lä kuin huomaamatta. Loppujen lopuk-
si täytyi käyttää jo järeämpää voimaa ja 
suurin kasvusto niitettiin. Mielenkiintois-
ta onkin nähdä, mikä on rehkimisemme 
tulos. Jättipalsamit kun nostavat päätään 
jo toukokuussa, kukinta-aika on yleensä 
vasta heinäkuussa.  

Mistä siis ajatus talkoista lähti? 
Miksi komeasti kukkivaa jättipalsamia 
piti kitkeä pois? Jättipalsami on haital-
linen vieraslaji. Alun perin puutarho-
jen somistukseksi tuotu koristekasvi on 
osoittautunut turhankin tehokkaaksi le-
vittäytyjäksi. Rehevillä ja kosteilla pai-
koilla viihtyvä jättipalsami jättää muut 
kasvit varjoonsa, ja vie elintilaa alku-
peräisiltä lajeiltamme ja näin muuttaa 
alueen kasvistoa ja eläimistöä. Pahim-
millaan tiheä jättipalsamikasvusto voi 
peittää joen tai puron vartta kilometrien 
matkalla tai peittää metsänistutusalaa 
hehtaarien matkalla näin tukahdutta-
en pienet puuntaimet. Jättipalsami, ns. 
”paukkukukka”, on yksivuotinen puu-
tarhakasvi, jonka kypsät kodat voivat 

Talkooporukka tutustuu jättipalsamiin ja sen torjuntaan.

Kuvaus käynnissä.
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singota siemeniä jopa seitsemän met-
rin päähän. Tehokkaan leviämisteknii-
kan lisäksi yksittäinen kasvi voi tuot-
taa huimat 4000 siementä. Jättipalsamin 
uudistumiskyky on myös ilmiömäi-
nen, sillä niitettyyn varteen kehittyy 
nopeasti uusi kukinto. Alkuperäislajis-
toa hävittävien vieraslajien on arvioi-
tu olevan yksi vakavimmista luonnon 

voitteena on myös lisätä ihmisten taitoa 
havaita, tunnistaa ja hävittää itse lähiym-
päristönsä vieraslajiesiintymiä. Vierasla-
jiesiintymiä on niin runsaasti eri puolilla 
maakuntaa, että niiden torjumiseksi ja ku-
rissa pitämiseksi tarvitaan ihan jokaisen 
valppautta ja aktiivisuutta, koska muu-
taman ihmisen työpanoksella ei vierasla-
jeja saada kuriin. Vieraslajeista koituvien 
ongelmien torjunnassa on tärkeää löytää 
esiintymät ajoissa sekä huolehtia hävite-
tyn alueen jälkiseurannasta. Tässä kohtaa 
paikallisten toimijoiden mahdollisuudet 
vaikuttaa vieraslajien leviämiseen, asuin-
ympäristön viihtyisyyteen ja terveellisyy-
teen ovat erinomaiset. Siksi hankkeen kes-
keisenä tavoitteena on löytää havaituille 
vieraslajiesiintymille ”kummeja”, kuten 
asukas- tai kyläyhdistykset, jotka hoitaisi-
vat ja seuraisivat adoptoimaansa kohdet-
ta niin kauan kunnes laji olisi esiintymältä 
varmuudella hävinnyt. Kummeille an-
netaan tarvittavat tiedot haitallisten kas-
vien tunnistamisesta ja torjuntatavoista 
sekä seurantamenetelmistä. Jättiputkea 
torjutaan Satakunnassa kesän aikana toi-
mivan torjuntatiimin avulla, jättipalsamin 
ja kurtturuusun leviämisen rajoittamisek-
si järjestetään kitkemistalkoita ja vuonna 
2010 viikon 30 teemaksi valittiin jättipal-
samin kitkentätalkoot. 

Täytyy vain ihmetellä sitä erinomais-
ta talkoohenkeä, mitä kyläsaarelaisilla on. 
Tämä talkoopinnistys kun ei ole ensim-

Jättipalsamia kerrakseen

Jättipalsamin komea kukinto ja 
siemenkodat paukkuvalmiina. 

monimuotoisuutta uhkaavista tekijöis-
tä. Ongelmaan on syytä tarttua nyt, kun 
työmäärä ei vielä ole ylitsepääsemätön. 
Ulkomailta on kantautunut varoitta-
via esimerkkejä, sillä paikoin vierasla-
jit ovat päässeet leviämään niin tehok-
kaasti, että niiden hävitys on käynyt 
mahdottomaksi

Vieraslajiongelmaan Lounais-Suomen 
alueella on pureutunut Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen koordinoima ja maaseu-
turahastosta rahoitettu hanke ”Vieraslajit 
kuriin kummitoiminnalla Lounais-Suo-
messa”. Hankkeen tavoitteena on saada 
haitallisten vieraslajien kuten jättiputken, 
kurtturuusun ja jättipalsamin tilanne Lou-
nais-Suomen alueella hallintaan. Rajoitta-
malla näiden lajien levinneisyyttä hanke 
edistää biologista monimuotoisuutta. Ta-

mäinen, mitä Kyläsaaren Kiinteistönomis-
tajat ovat saaneet aikaiseksi. Hankkeen 
puolesta kiitän kaikkia talkoisiin osallis-
tuneita ja toivon, että te kummeina jak-
satte pitää huolta jättipalsamiesiintymien 
hävittämisestä. Heinäkuu on tänä vuon-
na jättipalsamin kitkentätalkoiden tee-
makuukausi. Kaikki halukkaat ovat ter-
vetulleita osallistumaan talkoisiin ja sillä 
edistämään luonnon monimuotoisuutta.

Tätä juttua lopetellessani ehdotus 
kansalliseksi vieraslajistrategiaksi on juu-
ri valmistunut ja myös siellä listataan 
hankkeemme vieraskasvilajit haitallisim-
pien joukkoon. Toivotaan, että vieraslaji-
en torjuntaan saadaan tätä kautta pysyvä 
ratkaisu. Tämä hanke on alkanut keväällä 
2010 ja jatkuu vuoden 2011 loppuun. 

Kiitos yhteistyöstänne ja ihanaa alka-
nutta kevättä! 

Kati Saarni
Satakunnan projektikoordinaattori

”Vieraslajit kuriin kummitoiminnalla 
Lounais-Suomessa”
puh. 050 433 9906
e-mail. kati.saarni@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus ELY
Satakunnan sivutoimipaikka Pori
Valtakatu 6, 28100 Pori
www.ymparisto.fi/los/vieraslajit

Iloinen talkooporukkamme.
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Varastomme oli alkanut täyttyä vanhois-
ta pieneksi käyneistä lastenvaatteista, 
kengistä, luistimista ja muusta tarpeetto-
masta tavarasta. Ennen olimme kierrät-
täneet käytetyt vaatteet sukulaislapsille, 
mutta enää eivät koot, mallit ja tyylit so-
vikaan yksiin. Ajattelin, että kirpputorilta 
voisi löytyä uudet omistajat tavaroilleni. 
Miksikäs emme siis järjestäisi lastentava-
roiden kirpputoria kylätalollamme. 

Tuumasta toimeen ja suunnittele-
maan tapahtumaa. Sain kaverikseni Iso-
kydön Annan ja Suomisen Tiinan. Päi-
väksi valikoitui 9.4. sillä se sattui olemaan 
ainoa enää vapaana oleva huhtikuun päi-
vä kylätalon varauskirjassa. Laadimme 
mainoksen, kopioimme ja jaoimme nii-
tä Kyläsaaren, Uudenniityn, Enäjärven 
ja Metsämaan alueille, yhteensä yli 1100 
kappaletta. Sitten alkoivatkin puhelimet 
soida. Monella muullakin tuntui olevan 
samanlainen tilanne vanhojen vaatteiden 
kanssa. Kiinnostuneita myyjiä ilmoittau-
tui niin paljon, että lopuksi jouduimme 
toteamaan pöytäkiintiön tulleen täyteen. 
Kaikki halukkaat eivät siis mahtuneet 
mukaan. Myyjiä ainakin olimme saaneet 
liikkeelle, mutta miten mahtoi olla osta-
jien laita. Jospa ilmainen kahvitarjoilu ja 
kävijöiden kesken arvottava herkkukori 
olisivat riittäviä houkutuksia ja saisivat 
ihmisiä poikkeamaan, vaikkapa kauppa-
reissun yhteydessä.

Viikko ennen kirpparitapahtumaa 
hujahtikin tavaroiden hinnoittelussa ja 
lisäksi leipomisessa. Täytyihän tapahtu-
massa olla puffettikin, josta voi pikkura-
halla ostaa jotain hyvää kahvinsa kanssa. 
Ja olihan meidän leivonnaisia myymäl-
lä varmistettava, ettei yhdistykselle tule 
tilaisuudesta tappiota. Nuo mainokset, 
kahvit ja herkkukorit kun eivät ole ilmai-
sia. Rankka viikko kaiken kaikkiaan.

Lopulta kirppispäivä koitti ja läh-
dimme koko perheen voimalla kylä-
talolle tavaravuorinemme. Tyttäreni 
ystävineen lupasi huolehtia leivonnais-
myynnistä ja poikani halusi toimia kirp-
putorimyyjänä. No, poikaa ei kuitenkaan 
paljoa oman pöytämme takana näkynyt, 
sillä hän kiersi ahkerasti kaikki muut 27 
myyntipöytää tekemässä löytöjä. Kun 
me vasta lastasimme tavaraa pöydällem-
me, poika tuli jo ensimmäiseltä kierrok-
selta silmät loistaen ostamansa lego-pa-
ketin kanssa. Ihan hyviäkin löytöjä hän 
teki. Samaan aikaan kun minä myin hä-
nen pieneksi käyneet nappulatossunsa 
kolmella eurolla, hän löysi uudet, sopi-
vamman kokoiset tilalle samalla rahalla. 
Tavaravuori myyntipöydällä madaltui 
pikku hiljaa. Samalla pöydän alla ole-
va ostosten kasa kasvoi. Pojalleni löysin 
mm. neljät housut, kahdet shortsit, hup-
parin ja takin sekä tytölle pöytälampun. 
Perheen pienokainen sai leikkikehän ja 

laatikollisen palikoita.
Rahaa ostoksiimme taisi kulua enem-

män kuin mitä omien tavaroidemme 
myynnistä saimme, mutta tärkeintähän 
oli, että turhan tavaran määrä väheni. 
Kauppansa teki erityisesti kesävaatteet, 
lenkkarit ja lelut. Sen sijaan talvivaatteet, 
luistimet ja sukset eivät oikein kiinnos-
taneet ketään. Näiden kierrättämiseksi 
päätimmekin järjestää uuden vastaavan 
tapahtuman syksyllä. 

Minna Haavisto

YöKahvila
Seurakunnan järjestämät yökahvilaillat  

Kylätalossa jatkuvat syksyllä, jolloin paikalla  
on erityis- ja nuorisotyöntekijöitä  

seurakunnan toimesta. 

Kiinteistönomistajien yökahvila vuoro  
on noin 3 kertaa syys/ kevätkausi,  

joihin toivotaan valvojia.

Minun kirpputoripäiväni

Herkkukorin voitti Aila Westerbacka
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1.Miksi valitsit Kyläsaaren toimi-
paikaksesi?

Kylämetsäntien liiketilaa katselin 
aina ohi ajaessani, kuinka hyvin 
tuohon sopisikaan kukkakauppa! 
Aikani haaveiltuani tartuin tilai-
suuteen ja päätin heittäytyä yrit-
täjäksi alalla, joka on ”kutsumu-
sammattini”. Uskon myös, että 
Kyläsaarelaiset osaavat arvostaa 
lähellä olevia palveluita, toivot-
tavasti tänne saadaan muutakin 
yrittäjyyttä!

2. Millaisia palveluita tarjoat?

Kaikki kukkakaupan palvelut, eli 
leikkokukat, ruukkukasvit ja tar-
vikkeet, sekä tietenkin sidonta 

iloon ja suruun vankalla ammat-
titaidolla ja sydämellä. Kevään 
mittaan valikoimiin tulee myös 
lahjatavaraa, ja kesäksi myös pie-
nimuotoisesti puutarhatavaraa.

3. Terveisesi Kyläsaarelaisille?

Toivotan kaikki tervetulleeksi tu-
tustumaan kauppaani, tänne saa 
poiketa myös juttelemaan vaikkei 
kukkaostoksille tulisikaan! Toki 
toivon saavani olla myös kukkien 
muodossa mukana Kyläsaarelais-
ten elämässä vauvasta vaariin.

Kukka- ja viherpalvelu
Floralworks
Sanna Oikarinen
p.040-5712079 • www.kukkajasidonta.fi

Kauppa, veikkaus ja posti 
samalla käynnillä

Mörtintie 1, Pori • Puh. 02 - 630 1340
ilpo.hanhinen@k-market.com
Palvelemme ma-pe 8-21, la 8-19, su 12-19

3 Kysymystä 

Kyläsaaren  
Kiinteistönomistajat ry:n 

jäseneksi voit liittyä  
ilmoittamalla yhteystietosi  

kiinteistönomistajien  
hallituksen jäsenille 

Jarmo Jylli  
puh. 0400 - 292 886 tai  
jarmo.jylli@suomi24.fi    

Herkkukorin voitti Aila Westerbacka
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Rompetori 
ja 

Wanhat Wehkeet- näyttely 
Valtakunnallisena museoajoneuvopäivänä 

11.6.2011   klo  9- 15 
Kyläsaaren koululla 

Lähdepäs tekemään löytöjä, myymään omia aarteitasi tai 
muuten vain viettämään lauantaipäivää 

Maamoottoreita, ajoneuvoja, mopoja, traktoreita, puimakone  
ym. Wanhoja Wehkeitä 

Hevosajelua vanhanajan kieseillä 
Palokunnan sammutusnäytös 

Rompetori 
Kirpputori 

Järjestäjänä: Kyläsaaren koulun vanhempainyhdistys ja 
paikalliset ajoneuvoharrastajat 

Tiedustelut ja paikkavaraukset 
Rompetori   ---    Markku Vehmas    0400-226234 
Kirpputori   ---    Taru Nummelin       050-3770404

Naapurimme Bromannin Helmi oli yrit-
teliäs ihminen. Sota-aikana kun kaikesta 
oli pulaa, hän keksi muun muassa aloittaa 
perunajauhosiirapin keittämisen ja asiak-
kaita riitti.

Sota-aikana kun ravinto oli puutteel-
lista, oli ihmisillä paljon pukamia. Joku 
neuvoi, ota kuttuja ja syö, ja juo kutun-
maitoa niin kyllä pukamat  lähtee. Helmi 
teki työtä käskettyä kun Göstallakin oli 
niitä pukamia siellä täällä, jopa päälaella-
kin, ja kun hän oli kaljumies oli kiusalli-
sen  ”yksilö”. 

Helmin ottama kuttu, oli kai tiine, ja 
pian niitä oli useampia, ja joukkoon tuli 
tietysti myös kilipukki, josta tietysti varttui 
oikea vuohipukki vähän kurillinen ja aina 
valmis puskemaan. Mutta eihän pienessä 
vuohikarjassa paljon vuohipukkia tarvita. 
Mutta ei hätää, lehdessä oli ilmoitus jossa 
pyydettiin ostaamaan vuohipukkia. Hel-
min mies Gösta oli vapautettu rintamapal-
veluksesta, ja siirretty kotirintamatehtä-
viin Poriin sotilaspiirin alaisuuteen, ja hän 
oli koti majoituksessa. Pukin tarvitsija oli 
myöskin Gösta, nimittäin Gösta Ratsula, 
joka oli Bromannin sotakavereita.

Pukkikaupasta sovittiin, mutta vuo-
hipukki piti toimittaa kaupunkiin Tori-
linnaan. Ratsulan kutut kyllä olivat Poik-
keljärvellä missä heillä oli kesäasunto ja 
turkistarhakin ja siellä hoitaja. Ei muuta 
kuin eräänä aamuna mies ja pukki mai-
toauton lavalle ja niin köröteltiin Poriin 
ja Torilinnaan jossa Ratsulat asuivat. Gös-
ta sitoi pukin pihaan kiinni, ja kapusi itse 
toiseen kerrokseen rimputtelemaan ovikel-
loa. Mentiin sisälle ja turistiin vähän yh-
teisiä sota-asioita, siinä aika vierähti huo-
maamatta. Pihalla Jussin, se oli pukin nimi, 
aika varmaan tuli pitkäksi niinpä se näprä-
si liekanarunsa auki ja lähti kaupunkia kat-
somaan. Lähtivät Göstat lopulta katsomaa 
sitä hienoa siitoselukkaa, mutta ei pukkia 
näkynyt missään.

Haettiin ja huudeltiin, mentiin sitten 
torillekin katsomaan ja kyselemään, ”kyl 
tääl semmone hortoili mut ko ei sitä kukkaa 
kaivannu ni Toivola vei se sit polisilaitoksel 

putkaa”. Bromanni lähti elukkaas perrää-
mää. Polisilaitos oli sillo siin Isolinnakadun 
varrella vastapäätä hallin sisäänkäyntii, 
sieltä se pukki löyty putkasta. Gösta sai 
pukkis ja vei sen oikeaan osoitteeseen. 

Broomanni oli hiljane siivo mies ei 
ollu koskaa mittää häiriöit aiheuttanu 
eikä rellestäny, mut joutu vaa hänki put-
kaa tutustummaa, mut se oli se peevelin 
vuohipukin syy. 

 
Nuulinki Seppo

Bromannin Göstan putkareissu.



14 - Kyläsaari 2011  Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n tiedotuslehti - 15

Mäntyloudon kupeessa

Olemme avanneet
GOLF REIKÄ 19

A-oikeudet
Avoinna kaikille.

Palvelemme joka päivä

Enäjärvi
avoinna Ma - La

Puh. (02) 630 8324

HIUSPINNI
PARTURI-KAMPAAMO

JAANA RANTAMÄKI
p. 040-533 5144
Kuusimäentie 7

28760 Pori
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Kylätalkkarin yhteyshenkilönä toimii 

Tuija Huhtasalo
Ota yhteyttä, jos tarvitset apua pihatöihin. 

Tarkoituksena on tukea omaehtoista 
omakotiasumista ikääntyneille ihmisille. 

Puhelinnumero on 040 833 2327 

Peranta Oy
Tommi Salokangas

kalastusta - veneen rakennusta - Säpin kyytejä
tommis@peranta.fi
puh. 0500 468 826


