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Kyläsaari

Puheenjohtajan palsta

31. vuosikerta 1/2014

pahtuman. Aiempina vuosina jätteiden

Kyläsaaren Kiinteistönomistajat

joukossa lavoille tuotiin myös ihan käyt-

ry:n tiedotuslehti

tökelpoista tavaraa. Nyt tällaisille tarpeettomaksi koetuille, mutta käyttökelpoisil-

Toimikunta

le tavaroille järjestetään erillinen keräys.

Yhdistyksen johtokunta

Näitä tavaroita voi sitten kuka tahansa
käydä hakemassa omaan käyttöönsä, jos

Kansikuva

kokee jotain tarvitsevansa. Siis tervetuloa

Kyläsaaripäiviltä / Jarmo Huhtasalo

kierrättämään!
Perinteiseksi voi sanoa myös Kylä-

Teatterimatkalla / Jarmo Huhtasalo
Lasten elokuvat / Minna Teeri

saaripäiviä, sillä viime kesänä vietettiin

Sarvilinna / Jorma Liiho

jo 25. Kyläsaaripäivät. Tähän perinteeseen on kuitenkin luvassa muutoksia,
sillä Kiinteistönomistajien, Marttojen ja

Jakelu
Varma kevään merkki. Kyläsaari-lehti ko-

Kajastuksen yhteinen kyläsaaripäivä-

lahtaa postilaatikkoon. Jokakeväinen pe-

toimikunta on päätetty purkaa ja järjes-

Paino / sivunvalmistus

rinne jatkuu jälleen tämän hienon lehden

tämisvastuu tulevista Kyläsaaripäivistä

Ai-Ri-Offset Ky 5/2014

ilmestyessä kaikkien Kyläsaarelaisten lu-

siirtyy Kyläsaaren Kiinteistönomistajat

800 kpl

ettavaksi. Lehti tarjoaa tarinaa niin ny-

ry:lle. Osallistujamäärät ovat jo pitkään

Kyläsaaren

kyisestä toiminnasta, kuin myös Kyläsaa-

olleet laskusuunnassa, joten tapahtuma

kiinteistönomistajat ry:n

ren historiasta. Heti alkuun haluan kiittää

kaipaa selvästi jotain uutta. Toivotam-

toimihenkilöt vuodelle 2014

kaikkia lehden teossa mukana olleita!

mekin kaikki ideanikkarit tervetulleik-

Mutta on Kyläsaaren Kiinteistön-

si yhdistyksemme kokouksiin (tiedot

Johtokunta:

omistajat ry:llä muitakin mainitsemisen

löytyvät nettisivulta ZZZN\ODVDDULÀ)

Minna Haavisto puheenjohtaja

arvoisia perinteitä. Yhdistys mm. järjes-

pohtimaan miten voisimme uudistaa

Vesa-Matti Ketola varapuheenjohtaja

tää monenlaisia tapahtumia vuoden mit-

tätä Kyläsaaripäivä-perinnettä.

Sinikka Ketonen sihteeri

taan kyläläisten iloksi. Keväisin on perin-

Lapsiperheillekin on perinteises-

Jarmo Jylli taloudenhoitaja ja jäsenkirjuri

teisesti kirpputori/myyjäistapahtuma ja

ti järjestetty kesän kuluessa retki jon-

Tuija Huhtasalo

joulun alla joulumyyjäiset. Näitä tietävät

nekin, monena vuonna Puuhamaahan.

Mervi Ilomäki

ihmiset jo odottaa, ja jos ei mainoksia ala

Viime kesänä olimme Merikarvial-

Tiina Raitanen

näkymään, niin perään kyllä kysellään.

la Koivuniemen Herrassa. Nämä ret-

Paula Viikinkoski

On hienoa, että oman kylän myyjäispe-

ket eivät kuitenkaan ole saaneet suur-

Minna Teeri

rinnettä halutaan ylläpitää. Perinteeksi

ta suosiota, joten perinne taitaa katketa

Jorma Liiho

ovat muodostuneet myös jokavuotiset ke-

tänä vuonna. Sen sijaan Kylätalomme

Harri Salminen

säteatteriretket. Viime kesänäkin oli bus-

nauttii jatkuvasti kasvavasta suosios-

si aivan täynnä, kun lähdimme Veneskos-

ta. Vuodessa ei taida enää olla kovin-

kelle katsomaan näytelmää Miestä vailla.

kaan montaa päivää, jolloin talomme

Kiitokset kaikille matkaseurasta ja Tuijalle

olisi tyhjillään. Talo on saanut yhdelle

matkan järjestämisestä!

ovelleen kaiteen Meriporin Lions Clu-

Kyläsaaren
Kiinteistönomistajat ry:n
nettisivut osoitteessa

www.kylasaari.fi

Keväisestä metallijätteen keräykses-

bin lahjoittamana. Yhdistyksemme on

tä Kylätalon pihassa on myöskin tullut

hankkinut saliin taulutelevision ja ka-

jo perinne. Parina vuonna yhdistyksen

raokelaitteet. Lahjoituksena saimme

jäsenille on lisäksi tarjottu mahdollisuus

myös suuren määrän ruokailuastioita.

sekajätteen tuomiseen sille varatulle la-

Kaikki nämä monipuolistavat jälleen

valle. Viime vuonna jätelavojen määrää

talomme mahdollisuuksia.

kasvatettiin vielä yhdellä, energiajätela-
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valla. Tänä vuonna jätepäivän yhteydes-

Hyvää kesää toivottaen,

sä (24.5.) järjestämme myös kierrätysta-

Minna Haavisto

Kylätalo
Kylätalo on vuokrattavissa yksityisiin juhlatilaisuuksiin. Vapaat ajankohdat voit käydä tarkistamassa
Kylätalon varauskirjasta tai tiedustella niitä puhelimitse. Hinnat ja
vuokrausehdot löytyvät www.kylaVDDULÀVLYXVWROWD-RNDLVHQYXRNUDDjan kanssa tehdään kirjallinen vuokrasopimus.
Voit soittaa Kyläsaaren Kiinteistönomistaja ry:n puhelimeen ja
mikäli kukaan ei vastaa, niin jätä
vastaajaan viesti tai lähetä tekstari.
Päivystäjä palaa asiaan kun ehtii.
Puhelin kiertää kuukausittain yhdistyksen hallituksen jäsenillä.
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat

ry:n

puhelinnumero

on

044 3311 759

Yökahvila
Pihlavan Seurakunnan järjestämät
yökahvilaillat Kylätalolla jatkuvat
syksyllä, jolloin paikalla on erityisja nuorisotyöntekijöitä seurakunnan toimesta.

Kierrätys- ja romupäivä
Kylätalolla
24.5.2014 klo 9-14 voit tuoda tai hakea käyttökelpoista kierrätystava-

KYLÄSAARIPÄIVÄ
su 15.6. Kylätalon pihassa

raa, sekä tuoda metalli- ja energiajätettä niille varatuille lavoille.

14.30 klapihuutokauppa

Kyläsaaren

15.00 Meri-Porin soittokunta avaa ohjelman

Kiinteistönomistajat ry:n

14.00 tapahtumapäivän avaus

16.00 lahjakortin arvonta
17.00 yhteislaulua Tuomas Koivuviidan ja Erkki Lundgrenin johdolla

lapsille ilmainen pomppulinna
pikkurahalla mm. hattaraa, vohveleita ja leikkimielisiä kilpailuja
esillä mm. Meri-Porin urheilukalastajien
uisteluvene, vavat ja muut tarvikkeet
250 ensimmäiselle arpalippu, jolla osallistuu
100 € lahjakortin arvontaan klo 16

jäseneksi voit liittyä
ilmoittamalla yhteystietosi
jäsenkirjurillemme
Jarmo Jylli
puh. 0400 - 292 886 tai
jarmojylli@suomi24.fi
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-20%

Tällä kupongilla
yhdestä normaalihintaisesta
K-raudan
varastotuotteesta

Tarjous voimassa
kesäkuun loppuun.

Satakunnankatu 39, Puh. 02-631 3300

Jari Määttä
Preiviikintie 442, 28660 Pori
Puh. 0400 654 222
jari.maatta@porinkylmaasennus.fi
www.porinkylmaasennus.com

porienergia.ﬁ

Meillä on
tyytyväisimmät
vakuutusasiakkaat
- jo kolmatta
kertaa peräkkäin!

EPSI Rating Asiakastyytyväisyys
2011, 2012, 2013

Hoidetaan vakuutuksesi
kerralla kuntoon, ota yhteyttä!
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
01019 5110
www.turva.ﬁ

täyden palvelun venetalosta kaikki
tarvittava tulevaan veneilykauteen;
veneet, koneet, huollot,
varaosat ja tarvikkeet,
jo yli 30 vuoden kokemuksella!

Kudontatyö Kylätalolla on
myös suuresti sosiaalista toimintaa.
Osa 24-tunnin kudontamaratoniin
keväällä osallistuneista aktiiviesta.
4 - Kyläsaari 2014

On martat niin monessa mukana….

Vuoden 2013 kyläsaarelaisiksi valittiin Kyläsaaren Martat

Kuvan on ottanut Ritva Friman.

Tervehdys Vuoden 2013 kyläsaarelaisilta,

joten omatoimisesti tutustuimme Kala-Val-

tustumassa ympäristöön. Tulomatkalla

Kyläsaaren Martoilta. Olemme olleet varsin

tasen toimintaan ja maistelimme maukkaita

poikkesimme Luvian kirkossa ja Tasalas-

ylpeitä meille osoitetusta huomiosta.

kalatuotteita sekä piirissä kävimme opette-

sa Lottaperinne- huoneessa sekä vielä juo-

”Myös martoissa viihtyy ja virkis-

lemassa syötävän hyviä salaatteja. Kädentai-

massa munkkikahvit seurakuntatalolla.

tyy….” Näin kaikuu laulu joka toisena tiis-

toja harjoitimme alkuvuodesta tutustumalla

Mutta ennen retkeä on tehtävä ”töi-

tai-iltana Kylätalolla. Pöydän ympärille on

sukankantapään kutomisen saloihin ja jou-

tä”. Olemme järjestäneet alakoulun 5.

kerääntynyt joukko siniruutupuseroisia

lun alla askartelemalla huovasta piparkak-

luokkalaisille askarteluaamupäivän jo

naisihmisiä, kahvin tuoksu täyttää ilman.

kusydämen.

muutaman kerran. Oppilaat ovat leipo-

Jännityksellä odotamme, mitä vuorossa oleva emäntä on keksinyt tarjottavaksi.

Mutta emme me martat vain kudo suk-

neet sarvia ja sämpylöitä, keittäneet suk-

kaa, keitä puuroa ja siivoa, vaan pidämme

laakiisseliä, askarrelleet kortteja ja teh-

Ilta aloitetaan aina uudella Martta-lau-

huolta henkisestä vireydestämme olemalla

neet tupsuja. Viime keväänä järjestimme

lulla ja päätetään arpajaisten jälkeen vanhal-

kiinnostuneita, miten hyvinvointia voidaan

puheenjohtajan pihassa ekaluokkalaisil-

la Martta-laululla:”Päivä kun paistaa…” Il-

jakaa. Hyvänä esimerkkinä on ystävyystoi-

le lettukestit. Emmeköhän tänäkin ke-

tojen ohjelmat ovat varsin vaihtelevia.

minta. Leineperin Marttojen kanssa olemme

väänä tapaa.

Kun mietin millaista toimintaa meillä
on ollut, niin mukaan mahtuu ruumiin kult-

jo 40 vuoden ajan tavanneet toisiamme pari

Monenlaista toimintaa on, yhdistyksemme täyttää ensi vuonna 70 vuotta.

kertaa vuodessa.

tuuria kuin henkisen vireyden nostatusta.

Toisenlaisesta kanssakäymisen muo-

Huolenaiheenamme on, että useimmat

Toimintamme suunnittelemme oikeastaan

dosta kävi seurakuntalehtori, psykotera-

meistä ovat jo ylittänyt tämän rajapyy-

lukuvuoden mukaan. Takanapäin on syksy

peutti kertomassa Palvelevan puhelimen

kin. Uudet jäsenet ovat tervetulleita ko-

2013 ja meneillään on kevät 2014. Teemana

toiminnasta.Olemme jo tänä vuonna Tu-

keilemaan, tuomaan omaa ”osaamis-

on ”Martoissa on arjen mahdollisuus”.

tustuneet Pirjo Tuomisen kirjailijauraan ja

taan” yhdistykseen. Kukin yhdistys on

Syksyn elimme vielä ”Hidastamal-

tuotantoon kirjastovirkailijan opastuksella.

jäsentensä näköinen. Puheenjohtaja kau-

la hyvinvointiin ”-teeman puitteissa. Joten

Syksyn päätämme aina joulujuhlaan. Hy-

teni loppuu seuraavaan vuosikokouk-

syksymme alkoi mukavasti retkellä Viher-

vää syötävää, jouluevankeliumi, joululaulut

seen, joten kiitos kaikille yhteistyöstä.

tietokeskukseen Kirjurinluotoon. Kävely-

ja lahjat kuuluvat asiaan.
Kyläsaaren Martat ry

kierroksen jälkeen maistuivat kahvit luon-

Näinä aurinkoisina kevätpäivinä odo-

non helmassa. Perinteisesti mielletään, että

tamme retkipäiväämme. Viime keväänä kä-

Arja Selin

martat ovat kiinnostuneita kotitaloudesta,

vimme Vuojoen kartanossa syömässä ja tu-

puheenjohtaja
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Lastenelokuvia k ylätalolla jo kuudetta vuotta.
Reijo Varpainen on käynyt pyörittämässä

ta tuntui ylitsepääsemättömältä. Lopulta

lastenelokuvia Kyläsaaren kylätalolla jo lä-

kuitenkin laitteelle löytyi rahoitus ope-

hes kuusi vuotta. Niitä on yleensä esitetty

tusministeriöstä ja elokuvasäätiöltä. Uusi

5-6 kpl vuodessa. Tupa on ollut toisinaan

laitteisto on samanlainen kuin elokuvate-

jo vähän liiankin täynnä, kun parhaim-

attereissakin ja se on Satakunnan Elävän

millaan saliin on ahtautunut jopa yli 160

Kuvan Keskus SEKK ry:n ja Varpaisen

elokuvan katsojaa. Keskimäärin kävijöitä

Kiertokinon yhteisomistuksessa. Kiitos siis

on kuitenkin ollut ihan sopivasti n. 70-80.

laitteen rahoittajille, että lapset saavat jat-

Elokuvien suosiota selittää se, että ne ovat

kossakin käydä omalla kylällä elokuvissa.

yleensä aivan uusia, vain muutamia viik-

- Elokuvien pyörittäminen vaatii aina

koja aiemmin ensi-iltaan tulleita. Lisäk-

yhteistyötä jonkun paikallisen toimijan

si elokuvat ovat katsojille maksuttomia.

kanssa, Varpainen toteaa. Jonkun on huo-

Nämä elokuvaelämykset kyläläisille tarjo-

lehdittava mainostuksesta, tilan järjeste-

aa Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskus.

lyistä ja siivouksesta. Ilman Kyläsaaren

Välillä elokuvailtojen kuviteltiin jo

Kiinteistönomistajat ry:n panosta tässä
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asiassa, ei Kyläsaareen kannattaisi näiden

ollut enää saatavilla uusimmista elokuvis-

elokuvien kanssa tullakaan.

Kuvassa Reijo Varpainen on tervetullut
ja odotettu vierailija kylätalolla uuden
elokuva- aparaattinsa kanssa.

ta. Elokuvat siirtyivät digi-aikaan. Digitaalisen elokuvaprojektorin hankintahin-

Minna Haavisto

Halmisen
perunamylly.

na katsomaan isäänsä pajaan ja oli nuol-

painu pohjaa, siihe lisätttii vettä ja seko-

lut alasimen päältä raudanhilettä. Häl oli

tettii, ko jauhot painu pohjaa ni mustat ja

varmaanki jottai hivenaine puutet.

likaset jauhot jäi päälimmäiseks mist ne

Topilla oli pajassaan sähkötoimi-

sit terävä vesikupi reunal kraapittii pois.

Sota-aikan kun kaikesta oli pulaa ni kaikki

sia laitteita pystyporia smirkeli ja kone-

Kun ne oli useempaa kertaa sekotettu ja

pyrittiin käyttämää hyväks. Niinpä peru-

vasara ym. jotka sai voimansa remmien

vesi kaadettu pois lohkottii ne sit kokka-

najauhotkin tehtiin pikkuperunoista ja vä-

välityksellä pääakselista joka oli ylhäällä

reiks ja kuivattii laura pääl, kokkareet sitt

hän koleraisista perunoista itse.

koneiden yläpuolel, ja meni peräseinästä

piänittii ja kaulittii kaulimel tai pullol jau-

Kyläsaaressa oli usseempii käsin vei-

läpi ulkopuolel. Sinne pajan päätyyn pää-

hoiks. Ei niit tahtonu ihan hianoks saara

vattavvii perunamyllyi jota kiersi talosta

akseli alle Topi väsäsi perunamyllyn. Sihe

mut mu isäni ainaki tykäs kovasti peru-

talloo. Minunki äitini haki lainaks Reikost

sitt kyläläiset sai tuor pikkuperunas myl-

najauho vellist ko siin oli vähä kokkareit

Ojala Vihtorilta, lykkäs kottikärryil kottii.

lytettäväks kuka toi kottikärryilä kuka kä-

joukos, hä sano sitä knupivelliks.

Fleiviikirannal oli Limnelli Kustaal mylly

sirattailla taisi joku tuor hevosellaki. Ker-

Perunajauhot voitii sit jalostaa edel-

ja Kivinil Sainio Jormal. Aaltose Ville joka

ran me Sandgreni Jaskan kanssa oikastii

leen siirapiks, Kyläsaares perunajauhosii-

oli tekomies oli tehny itteesvarte kans pe-

Halmisen pihan läpitte, ja huomattii ko

rappii keitti ihmisin ainaki Sainio Jorma ja

runa mylly. Perunamylly veivaamine oli

perunamylly pyöri yksinäs niät savu kävi

Bruumanska mut se onki sit jo toinen asia.

aikalail raskast hommaa

laakereist, me mentii kiiruusti sepäl sano-

Topin isä oli maankuulu sirppisep-

Halmisen paja joka vieläki seisoo

maa et perunamyllyn laakerit pallaa niät

pä, minul o viäläki hallussani sirppi johon

maamerkkin keskellä kyllää, vaik sitä kyl

savu käy Halmine tuli kattomaa ja heitti

o stanssattu, ”Herman Halminen Wähä-

o parii kertaa käännetty, niät et sen ovi on

ämpärist vettä pääl ja sanoi ett, ”hyvä laa-

rauma”. Topi ratsasti isänsä maineella hän

osottanu millo ittää millo läntee. Halmise

keri kuumenee ain vähä”.

teki sirppei ja myyntii ainaki Widbommi

Topi aikaansaapa mies vaik häntä irvailtiiki kun hän puhui vähän honottamall.

Perunjauhojen teko ei ollu vast ko pualesvälis ko perunat oli mäskis saatu.

Yksi hänenen lausumistaan jota kyläläi-

Mäski kärrättii saavil kottii, koton se

set ussei toisteli kuului et. ”Tul ny Jenni

sit pestii runsaan veten kassa säkkikan-

jumalauta kattomaa ko tua Matti syä ala-

kaan läpitte saavii, sakka otettii sivvuu

sime”. Matti joka tuli ussei pikkupoika-

ja syötettii myöhemmi elukoil, tärkkelys
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rautakauppaa, niihi oli stanssattu T Halminen ja hyviä sirppei neki oli, sirpin varret teki Mettäkulma Sörömanni ko se oli
hyvä puuseppä.

Nuulinki Seppo

Palvelutalo Kyläsaari elänyt 100 vuotta kyläläisten arjessa.

Historiansa aikana talo on tarjonnut suo-

Talo valmistui 1914, tarkka päivä ei

nimi muutettiin Vanhainkodiksi. Tällöin

jaa ja hoitoa lähialueen asukkaille sekä

ole tiedossa, mutta asiakirjojen mukaan

sairasosaston potilaat siirrettiin Päärnäi-

työtä. Talon luonne on muuttunut ajan

ensimmäinen asukas Porin maaseurakun-

siin ja tilalle tuli asukkaita esim. Harja-

vaatimusten ja tiedon lisääntymisen myö-

nan Köyhäintaloon muutti 14.12.1914. En-

vallan sairaalasta. Asukkaina oli edelleen

tä, kurinpito- ja rangaistuslaitoksesta ih-

simmäiset asukkaat olivat, mäkitupalaisia,

vanhusten lisäksi, kehitysvammaisia, al-

misarvoa kunnioittavaksi ja arvostavaksi

yksinäisiä äitejä lapsineen jne. Syitä Köy-

koholisteja ja mielisairaita.

palvelutaloksi. Rangaistuksena käytet-

häntaloon joutumiselle saattoi olla sairauk-

Taloa on laajennettu, ja korjattu 100

tiin koppirangaistusta. Mikä tarkoitti yk-

sien lisäksi esim. velttous, tylsämielisyys,

vuoden aikana lukemattomia kertoja. Sai-

sityistä huonetta vähennetyllä ruualla 1-4

epäsiveellinen elämä jne. Köyhäintalos-

raala rakennuksen piirustukset hyväksyt-

päivään. Syy saattoi olla esim. tottelemat-

ta lapsia sijoitettiin kasvatuslaitokseen ja

tiin 1928 ja 1930 siihen tehtiin laajennus

tomuus tai epäsopivat suhteet.

taloihin. Lähtipä sieltä joku maamieskou-

osa. Näin pystyttiin erottamaan kulku-

luunkin. Karkaaminen oli yleistä.

tauteja sairastavat muista. Ruumishuone

Ajatus talon rakentamisesta lähti
itämään vuonna 1904, kun vaivaishoito-

Vaivaistalo nimitystä talosta ei käy-

rakennettiin uudelleen kivestä 1930. Na-

neuvos Axel Nilsson kutsuttiin tänne se-

tetty sen valmistuttua. Köyhäintalo oli

vetta rakennettiin myös uudelleen kivestä

lostamaan vaivaistalojen merkityksestä.

omavarainen, tilalla oli peltoa 25,86 ha

myöhemmin. Tämän jälkeen taloa on laa-

Vuonna 1909 hän tekikin esityksen vai-

ja vuokramaita. Tilalla oli hevosia, leh-

jennettu ja nykyaikaistettu useaan kertaa.

vaistalon perustamisesta, vaivaishoito-

miä, 1 sonni, lampaita, sikoja ja kanoja.

1940 talo tarjosi suojaa Säkkijärvel-

hallituksen esimiehelle 1909 ja vuonna

Asukkaista 5-6 oli vakituisesti tilan töis-

tä tulleelle 30 siirtolaiselle ja Inkeriläisille

1912 Axel Nilsson ja 10-henkinen vai-

sä. Henkilökuntaa oli johtaja, tilanhoitaja

pakolaisille. Sodanaikana talo toimi myös

vaistalotoimikunta pitivät ensimmäisen

ja emäntä. 1961 tila vuokrattiin kannatta-

sodassa haavoittuneiden toipilaskotina.

kokouksen Valli-Jaakolan talossa. Samal-

mattomana ulkopuoliselle. Omaan käyt-

Vuonna 2013 talon muuttui Palvelu-

la katsastettiin kaksi kunnan omistamaa

töön jätettiin pieni puutarha ja kanala.

taloksi ja asukkaat ovat hoitoa tarvitsevia

tilaa talon paikaksi, ne olivat Langenin-

Vuonna 1968 kanalasta luovuttiin, enää

vanhuksia. Tänä päivänä asukkaiden itse-

ja Helviikin tilat. Paikaksi valittiin Lan-

ei ollut asukkaita, jotka olisivat siitä huo-

määräämisoikeutta kunnioitetaan ja hen-

genin tila. Asiat etenivät ripeästi pää-

lehtineet.

kilökunta kohtaa heidät ainutlaatuisina ja

töksen teon jälkeen ja 1913 hyväksyttiin

Vuonna 1919 laitoksen nimi muutet-

piirustukset ja kustannusarvioksi 39.258

tiin Kunnalliskodiksi ja vuonna 1967 Ky-

markkaa.

läsaaren yhdistyttyä Porin kaupunkiin

yksilöllisinä ihmisinä.

Marja-Leena Kukkasmäki
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Sarvilinna - Osa Kyläsaaren historiaa

Liisa ja Jorma Latvajärvi ovat
kotiutumassa kyläsaarelaisiksi
modernisointityön valmistuttua
Pääkkösten perheen hyvin pitkään viimeisenä asuttama ja sen jälkeen noin 10

Päärakennus sijaitsee uljaalla paikalla Iso-Riuttantien varrella.
Kokonaisuuden kruunaa yli sata vuotta vanha kunnon kivijalka.

vuotta tyhjillään ollut Sarvilinnan asuinmiljöö on saanut eläkkeellä olevista DI

si. Sellaiseksi, kun talo oli parhaina päivi-

huonekorkeuksiin. Tiesimme moderni-

Jorma ja sairaanhoitaja Liisa Latvajär-

nään. Sisäistä lämpöä asuntoon he tuovat

soinnin valtavan työmäärän ja mittavat

vestä uudet päärakennuksen asukkaat.

muuttamalla asuntoon heti, kun he vain

kustannukset. Pyyntihinta talon kun-

Tai ovat saamassa. Päärakennus on hir-

saavat sen muuttovalmiiseen asuun.

toon nähden oli korkea. Mutta ostaja ja

sirakenteinen ja rakennus on ilmeisesti

Rakentaminen ja remontoiminen on

myyjä löysivät lopulta sopivan hinnan ja

siirretty jostain muualta nykyiseen paik-

kiinnostanut aina tätä pariskuntaa. He

talo siirtyi Latvajärvien omistukseen pari

kaansa. Polvianderin kanssa he sanee-

ovat aiemmin tehneet uuden omakotita-

vuotta sitten.

raavat vauraasta Langenin rusthollista

lon ja remontoineet muutaman vanhan

Epäilijöitä riitti alkuaikoina. Hullua

jäänyttä arvokasta rakennuskantaa uu-

talon omaksi asunnoksi. Heidän aiko-

hommaa tuumailivat monet tututkin. En-

siokäyttöön. Langenin Varma tytär meni

muksensa oli jo asettua aloilleen, mut-

simmäisenä vuotena taloon tehtiin uusi

naimisiin kaupungineläinlääkäri Horn-

ta Kyläsaaressa seisova ylväällä paikalla

konesaumakatto tiilikaton tilalle ja korja-

borgin kanssa ja he asuttivat pääraken-

oleva rakennus herätti remontoijien tun-

simme ulkoseinien viat. Vanhat ikkunat

nusta. Kirjeitä, omaisuusluetteloita sekä

teet pintaan. Talossa ikkunoita oli rikki.

oli tarkoitus säilyttää, mutta ne olivat niin

eri vuokralaisten tietoja ja koulutodistuk-

Katto vuosi. Piha oli villin kasvuston pei-

lahot, että luvialaisen puuseppä teki uu-

sia on löytynyt talon ullakolta saneerauk-

tossa. Talo näytti hylätyltä, mutta heidän

det, samanlaiset ikkunat vanhojen tilalle.

sen yhteydessä.

silmissään aarteelta.

Teemme modernisointia vanhaa kunni-

Latvajärville talonkorjaaminen on

Sisällä päästyään he ihastuivat van-

oittaen. Vain välttämätön tehdään uudes-

rakas, raskas ja kallis harrastus. Aikaa ja

hoihin lattialankkuihin, kaakeliuunei-

taan ja silloinkin vanhan mallin mukai-

työintoa heiltä löytyy. He haluavat pa-

hin, peilioviin, suuriin ikkunoihin, tila-

seen kuosiin. Nyt, kun talon ulkopuoli on

lauttaa talon alkuperäiseen asuun. Kodik-

viin huoneisiin ja hulppeaan 3,3 metrin

valmistunut hienoon uuteen, entisen oloiseen kuosiinsa, epäilijöidenkin ajatukset

Peranta Oy
Tommi Salokangas
kalastusta - veneen rakennusta - Säpin kyytejä
tommis@peranta.fi
puh. 0500 468 826
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ovat muuttuneet tai muuttumassa ihastukseksi.
Latvajärvien ja Polvianderin Sarvilinnan alueen rakennusten modernisointi
vanhaa kunnioittaen on hieno kulttuuriteko niin Kyläsaarelle, Porille kuin koko
Satakunnan maakunnallekin. Hienoa, että
olemme saaneet keskuuteemme nämä
”luupäät”, jotka jaksavat ahkeroida tämän
hienon asuinkokonaisuuden puolesta.

Jussi - Oman energiansa käyttömestari

Kuva: Juhani ”Jussi” Polvianderin
taustalla on osa upeaa kivistä
väliseinää, jota on kahdessa
kohdassa rakennuksen sisällä.

Yli 100-vuotias navetta/sikalarakennus
Mörtintien varrella saa Jussin käsittelyn jälkeen
uuden 100-vuoden jakson jatkaa hienoa
rakennusperinnettä Kyläsaaressa.

Juhani Polvianderia voi luonnehtia intohi-

saaren keskeiselle paikalle nousseen lois-

ristaminen vaati uusia ratkaisuja, vank-

moiseksi superammattimieheksi. Raken-

tavan asuinrakennuksen tekeminen maa-

kaa ammattitaitoa ja luupäistä sitkeyttä.

tamisen moninaisuus on hänellä herkissä

lämpöineen. Ja samalla tontilla ollut yli

Sitä Juhanilta löytyi ja löytyy. Rakennuk-

hyppysissä. Haastavien kattorakenteiden

100-vuotias iso navet-ta/sikalarakennus

sen toiseen päähän valmistuu asuintilat.

tekemiset ovat hänelle arkipäivää. Siinä si-

ei saanut häneltä purkutuomiota, vaan

Toisen päähän tulee varasto- ja työtilaa.

vussa on syntynyt talo poikineen. Nyt jo

uuden haasteen. Kulttuuri-tekonakin ar-

Suoristamistöiden jälkeen ulkoseinien

muutama vuosi haasteena on ollut Kylä-

vokas iso rakennus on muotoutunut ulko-

vahvuudeksi on tullut peräti 600 mm. Si-

puolelta hienoon perinteiseen kuosiinsa.

sätiloissa on pystyssä kaksi massiivista ja

Sisätilat ovat saamassa uuden käyttötar-

kaunista luonnonkivistä muurattua sei-

koituksen.

nää. Ulospäin näkyvät rakenteet on pidet-

Rakentajansa näköinen persoonallinen
”lisärakennus” rakennuksen päädyssä
odotti jo maaliskuussa ensimmäisiä
vuokralaisiaan.

Vanhan navettarakennuksen päre- ja

ty ennallaan, joskin uudistettuna. Vanhat

tiilikatto olivat lähes mädäntyneet, kun

navetan lantaluukutkin ovat siellä, missä

Juhani aloitti projektinsa. Rakennuksen

ne ovat olleet jo yli 100 vuotta. Käyttötar-

pelasti uusiokäytölle Juhanin innokkuu-

koitus tosin on taivutettu nykyajan vaati-

den lisäksi se, että rakenteet olivat hyvin

muksiin sopivaksi.

avonaisia. Katosta sisään lirissyt koste-

Kuin kruununa kaikelle yksityiskoh-

us myös pääsi haihtumaan ja kuivumaan

datkin huomioivalle rakentamiselle Juha-

nopeasti. Perustuksessa on metrikaupalla

ni on tehnyt ulkorakennuksen päätyyn

paikalle aikoinaan kärrättyjä kiviä, jotka

kaksi persoonallisen kaunista linnunpönt-

ovat aina toimineet salaojituksena ja joh-

töä. Todennäköisesti ensimmäiset ulkora-

taneet kosteuden pois rakenteista. Ulko-

kennuksen vuokralaiset muuttavat näi-

seinissä on ollut kunnon savitiilet, jotka

hin pesiin jo kevään kuluessa. Vuokran ne

painavatkin 2...3 kertaa enemmän kuin

maksavat iloisella sirkutuksella, joka ke-

nykyiset tiilet. Niinpä ulkoseinillä on vie-

ventää vasaran pauketta, joka kuulunee

lä edessään vähintäänkin toiset sata vuot-

vielä jonkin aikaa, ennen kuin Juhanin tä-

ta nähtävää ja kuultavaa.

mäkin loistoprojekti tulee valmiiksi.

Kaikki seinät ja kattorakenteet olivat
vinoja. Siis lähes vinksin ja vonksin. Suo-

Jorma Liiho
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Kutojien yö
Kutojien yö-tapahtuma Kylätalolla yhdisti
jälleen kerran eri ikäpolvia ja käsillä tekemisestä kiinnostuneita kangaspuiden ääreen förskotti- ystävänpäivänä 13.2.2014.
Lapsista huokuu edelleen käsillätekemisen into ja he ovat aidosti kiinnostuneita
kangaspuilla kutomisesta. Iltisläisistä kasvoi oikein jono kudontapuiden viereen ja
odottivat reilusti omaa vuoroaan.
Tapahtuman jälkeen yksi kutojista
kertoi, kuinka häneltä eräs lapsukainen
jo kyseli, ”koska taas pääsee kutomaan”.
Myöskin yhdessä tekemisen meininki on kutojilla aina ollut kunnia-asia, kahvituksineen ja leipomisineen. Kahvitarjoilu ja itseleivotut pullat ja kakut maistuivat
tapahtumapäivänä vieraille. Aina kudontaryhmän kokoontuessa ei huomata tai
malteta ryhtyä kahvin keittoon. Jos kokoontumiskerroilla tiedämme tulevan vieraita niin, kyllä kahvit saa ja kastamistakin, se on varma!
Tapahtuma lisää myös sosiaalisuutta
ja onkin mukava vaihtaa rennosti myös

Kudonnan tarkkailijat. Pääosa
kutojista on jo seniori-iässä. Nuorta
porukkaa kaivataan kovasti mukaan
toimintaan.

muita kuulumisia oikein ajan kanssa. Aitahtamista itsensä ja työn ääreen. Suunnähdä tekemäänsä.
Kiireessä yleensä tulee virheitä, niin-

Kiinteistönomistajat ry:n
ja Otsolan kansalaisopiston

kaa kudonta itsessään kyllä tarvitsee, isnittelemista ja ideoimista, nauttimista ja

Kyläsaaren

Viime vuonna sävy koostui eri punaisista, nyt halusimme ottaa siniset sävyt, jotka koimme olevan kyläsaarelaisia sävyjä.

kudontapaikka Kylätalolla
Tule tutustumaan ja
varaamaan oma aikasi

kuin kaikessa tekemisessä ja siitä seuraa

Valmiiksi leikattuja matonkuteita

harmitus. Kudontapaikoilla mahdolliste-

olemme saaneet lahjoittajilta, ja otamme

taan nauttia myös tekemisestä, se tuntuu

niitä edelleen vastaan.. Kiitokset siitä, että

Käytössä useat kangaspuut

kyllä olevan meille kaikille joskus vaikea

aina löytyy joku henkilö joka siivoaa nurk-

ja mahdollisuus kutoa mattoa

oivaltaa, pitäisi saada vaan äkkiä matto

kiaan.

lattiaan tai shaali sohvalle.
Toivoisin, että kaikki kudonnaiset
menisivät käyttöön eikä kaappeihin :)

sen jäsenillä kutoa omatoimisesti, vaikka
pikkuväen kera tai itse tulla istahtamaan

keraan vuoronperään ja jotkut ryhmäläi-

kangaspuiden äärelle, kyläsaaren kiinteis-

sistä olivat jo auttamassa kankaan raken-

tön omistajien puihin. Loimista peritään

tamisessa ja suunnittelussa. Suunnittelu

pieni metrihinta, ja jokainen hankkii omat

onkin melko aikaa vievää puuhaa, -mitä

kuteensa kudottaviin töihin.
Kesäaikana vapaaehtoisvoimin pyö-

Matto kudottiin kolmella sukkulalla,

rivään kudontapaikkaan, voi tiedustella

joista yksi oli pörheä lp-kude, toinen tasai-

mahdollisuutta tulla kutomaan Tiina Rai-

nen trikoo ja kolmanneksi kuteeksi vuo-

taselta.

rottelivat aina värivalitut, valmiiksileikatut kangaskuteet.
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tai poppanaa.

Kesällä onkin oiva mahdollisuus kyläsaaren kiinteistönomistajien yhdistyk-

Arpajaispalkinto mattoa kudottiin ah-

materiaaleja on käytössä ja mitä värejä ?

loimiin sopimuksen mukaan.

Tiina Raitanen

Tiina 050-3690993

Sukkulassa vaikka
poppana tai räsyä,
kudontapaikalla
ei mieli eikä sydän
saa väsyä

Mitä kuuluu Heli Salokangas os. Pitkälä
Suuret elämänmuutoksen tuulet ovat puhaltaneet sen jälkeen, kun muutin Kyläsaaresta vuonna 2009. Toimin Kiinteistöomistajien puheenjohtajana monta
vuotta ennen muuttoani ja Kyläsaaripäivän järjestäminen onnistui muuton jälkeenkin. Vielä viime kesänä teimme Kyläsaaripäivästä ikimuistoisen yhdessä
Kajastuksen, Marttojen ja Kiinteistöomistajien kanssa. Tänä keväänä järjestämisvastuun ottavat Kiinteistönomistajat yksin, kuitenkin kaikkien edellä mainittujen yhdistysten tuella.
Isäni Esa J. Pitkälä oli Kiinteistöomistajien toiminnassa mukana, kun Kyläsaaripäivät ensimmäisen kerran järjestettiin vuonna 1988. Ensimmäinen lapseni syntyi
vuonna 1989. Kun hän meni alakouluun Kyläsaaressa, olin vanhempainyhdistyksessä. Vanhempainyhdistyskin oli aikoinaan osallisena yhdellä jäsenellä Kyläsaaripäivätoimikunnassa. Hetken olin siinä virassa järjestämässä kylälle yhteistä päivää.
Vaikka kuinka ikävöin kotikylääni ja vaikka kuinka haluaisin olla tekemässä päiviä; pakko myöntää riittämättömyyteni sen asian suhteen. Olen muuttanut
jälleen, meren rannalle Kuuminaisiin. Ihan tuttuja reittejä sinne ajellaan Preiviikin
kautta, mutta Kyläsaaren liittymä pikatieltä tulee ohitettua turhankin usein. Menin Tommi Salokankaan kanssa naimisiin viime kesänä ja sen jälkeen ovat lähes
kaikki lapset muuttaneet pesästä. Työni on kaupungissa ja on rentouttavaa palata
joka päivä Meren ääreen. Kunnallispolitiikan jäätyä, ei toiminnan ihminen voi ihan
lepäämäänkään jäädä. Toimin nykyään aktiivisesti ay-politiikassa terveydenhoitajayhdistyksessä ja liitossa.
Mieheni Tommi kalastaa ja kuljettaa Säppiin retkeläisiä ja muita mm. Säpin
majakasta kiinnostuneita. Hän rakentaa myös lasikuituveneitä. Jokaisena aamuna
aamupalapöydässä Meri on läsnä, sen myötä päivän ajatukset rentoutuvat ja työpäivän aloittaminen ei olekaan enää niin vaikeaa. Merellisistä tuulista saa positiivista voimaa tulevaisuuden koitoksiin. Tervetuloa tutustumaan Kuuminaisiin ja
tietysti saareen nimeltä Säppi.

Jättipalsamin kitkentätalkoot jatkuvat heinäkuun helteessä.
Mikäli olet halukas osallistumaan talkoisiin, niin ilmoita yhteystietosi puhelinnumeroon 044 3311 759.
Jättipalsami on haitallinen kasvi luonnonvaraisilla alueilla sen voimakkaan leviämisen vuoksi. Muu kasvillisuus jää
kasvin varjoon ja kasvisto yksipuolistuu. Huolehdi ympäristöstäsi ja kitke kasvi luonnonalueilta vuoden 2011 lehden
ohjeiden mukaan (huom. siemenkodat poltettava ja kitkentään tarvitaan maanomistajan lupa)

HIUSPINNI
PARTURI-KAMPAAMO
JAANA RANTAMÄKI
p. 040-533 5144
Kuusimäentie 7
28760 Pori

ä
Hyvää!
kesä
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KaalimaanKakaroiden porukassa inspiroidaan
munia suoraan kanalasta. He saavat ratsastaa ponilla. Pihapiirissä rakennetaan
majoja heinäkasoihin ja kuusien alle. Puihinkin saa kiivetä, jos rahkeet vain antavat myöden. Leivotaan ja tehdään ruokaa
porukalla. Kaikki osallistuvat kykyjensä
mukaan kaikkeen. Myös hyvien tapojen
opetteluun ja niiden vahvistamiseen sekä
toisten huomioon ottamiseen ja kunnioittamiseen.
KaalimaanKakarat ovat jo alkuvuoden aikana ehtineet retkeillä monessa
paikassa. He ovat tehneet metsäretkiä ja
vierailleet mm. palolaitoksella ja kirjastossa. Urheilutalolla lapset pääsivät kokeilemaan nassikkajudoa. Käydään uimakoulussa. Myös risunpolttotalkoisiin on
ehditty osallistua asiaankuuluvine makkaran grillauksineen. Osa lapsista käy

Porukassa tehdään luovasti monenlaisia, hauskoja juttuja elämäntaitojen
oppimiseksi. Kuvassa menossa rusinapullien leipominen koko porukan voimin.

myös muutaman kerran viikossa seurakunnan päiväkerhossa ja muutama lapsi päivittäin kunnallisessa esiopetuksessa
Kyläsaaren koululla. Monipuolisesta puu-

Kyläsaaressa vuoden alussa avatun ryh-

elämän perusaineksia. Apujoukkoina ak-

hastelusta huolimatta annetaan runsaasti

mäperhepäiväkoti KaalimaanKakaroiden

tiivisesti häärivät myös Sadun ja Annen

myös tilaa lasten vapaalle leikille. Iltapäi-

porukka koostuu tällä hetkellä 2...6-vuo-

omat alakouluikäiset lapset Linnea, Oli-

vällä on pienimmillä päivänokosten aika.

tiasta lapsista. Lapsia ohjaavat sosionomi,

via, Oskari ja Onni sekä kesällä varmas-

Silloin rauhoitutaan kaikesta menosta ja

lastentarhanopettajan pätevyyden omaa-

ti myös jo yläkouluikään ehtineet Vendi

kerätään uutta virtaa vanttuuseen.

va Satu Hukka ja usean vuoden perhepäi-

ja Otto. Unohtamatta myöskään isovan-

vähoitajana työskennellyt Anne Niemi.

hempia.

Positiivisten elämänkokemusten,
ryhmässä toimimisen ja elämän perus-

KaalimaanKakarat toimivat maalaistalon

Alusta alkaen monipuolinen, ennak-

asioiden opiskeleminen kuuluu jokapäi-

pihapiirissä ja porukkaan voidaankin il-

koluuloton mutta turvallinen ote on muo-

väiseen rutiiniin. Mutta yksilön annetaan

man muuta laskea myös lauma kanoja,

kannut tämän ryhmän jo nyt osallistu-

myös olla aito, oma itsensä. KaalimaanKa-

pari kukkoa, kolme ponia, hevonen, koi-

maan mitä mielenkiintoisenpiin puuhiin.

karoiden iloinen joukko kuuluu ja näkyy

ra sekä kaksi kissaa. Reipas joukko elävän

Lapset voivat hakea lämpimiä kanan-

Kyläsaaren kylämiljöössä.
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Kyläsaaren kiinteistönomistajien tapahtumia vuonna 2013
Kyläsaaripäivillä oli Porin
kaupungin Jäteneuvontapiste,
jossa sai asiallista tietoa
jätteiden käsittelyyn
Kuva Jarmo Huhtasalo

Minna Haavisto kesäretkellä
Koivuniemen Herrassa lapsineen.
Matkalle olisi voinut lähteä
useampiakin viettämään ja
nauttimaan maaseutumiljööstä.
Kuva Minna Teeri

Tuija Huhtasalon mukaan teatterimatkaalle lähti
bussillinen innokkaita Kesäteatterin ystäviä. Näytelmä
oli Miestä vailla. Kuva Jarmo Huhtasalo
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Tavoitteena toimiva K-kauppa

Myyjäporukka. Ryhmätyössä on valtava voimavara. Kuvassa osa Kyläsaaren K-kaupan palvelualtista henkilökuntaa.

Katri ja Marko Lång siirtyivät Huittis-

Tästä hyvänä esimerkkinä on jo en-

ten kaupalta Kyläsaaren K-kauppiaiksi

simmäisen kuukauden aikana se, että

27.01.2014. Entinen 80 kilometrin työ-

henkilökunta on nyt osallistunut ja osal-

matka muuttui kertarysäyksellä kahteen

listumassa monenlaisille eri ruokakaupan

Kuinka monia tärkeitä ihmisiä

kilometriin, mikä sinänsä toi jo positii-

esimieskoulutuksiin sekä ruokamestarin

matkallamme kohtaammekaan?

vista lisämaustetta heidän elämänryt-

erikoisammattitutkintoihin. Marko itse

Jotkut heistä kulkevat rinnallamme

miinsä. Perheen arkea täydentävät

suorittaa yritysjohtamisen erikoisammat-

kappaleen matkaa.

9-vuotias Casper ja 7-vuotias Ella. Mar-

titutkintoa. Koko ajan osallistutaan myös

Jotkut taas rikastuttavat

kon vanhin tyttö on myös työssä kaupal-

lyhyempiin, lähinnä keskusliikkeen järjes-

elämäämme vuosikymmeniä.

la. Varsinaista perheyrittämistä siis par-

tämiin koulutustilaisuuksiin.

Näitä kerallamme kulkijoita

haimmillaan.

Mutta kysymystäni ”Mistä virtaa

Elämän ihastukset

ovat lapsuudenystävät,

Päällimmäisenä ajatuksena kauppi-

toiminnoille ?” seurasi hiljaisuus. Va-

ensi-ihastukset,

aspariskunnalla on se positiivinen pa-

paa-aikakin rajoittuu kaupantekoon,

suuret rakkaudet,

laute, jota ovat saaneet niin asiakkail-

perheeseen, tyytyväisiin asiakkaisiin ja

elämän kestävät kumppanuudet,

ta kuin henkilökunnaltakin. Kyläsaaren

ystäviin. Varsinaiset vapaa-ajan täysin

aikuisiän uskotut ,

K-kauppa on taas herätetty henkiin.

erilaiset riennot ovat poissa ajatuksista.

vanhuusajan hellät

Henkilökunta on innostunut uusista,

Kaiken kiireen ja innostuneen atmosfää-

lemmityt.

raikkaista tuulista ja se on siivittänyt

rin vastapainoksi toivomme kauppiassu-

palvelusalttiiseen toimintakulttuuriin.

vunkin jäsenten löytävän myös rentout-

Kauppiaat haluavat kouluttaa henki-

tavaa muutakin tekemistä, jotta meillä

lökunnan ”itsensä” näköiseen, asiak-

asiakkailla on jatkossakin hyvin pitkään

kaat hyvin huomioivaan, vastuulliseen,

Kyläsaaressa toimiva, palveluhalukas ja

mutta kohtalaisen vapaaseen toimenku-

innostavan lämminhenkinen perheyritys

vaan.

keskuudessamme.
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Timo Rosholm

KYLÄSAARI
Kauppa, veikkaus, toto ja
posti samalla käynnillä.
Uudet aukioloajat!
K-Market Kyläsaari, 28760 Pori, (02) 6301 340
Palvelemme ma-pe 7-21, la 8-19, su 10-19
Kesälauantait ja -sunnuntait 2.5.-31.8. la 8-21 ja su 10-21

Puutyö Johansson
Enäjärvenranta 17, Pori
Puh 0500 597 313

Yyteri Golf
GOLF REIKÄ 19
A-oikeudet
maukas lounasruoka seisovasta pöydästä
Palvelemme joka päivä
Avoinna kaikille.
Karhuluodontie 85,
Puh. (02) 630 8324

Ahaa!

Vintiltä rahaa!
Oikein tehty katon lisäeristys
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous:
puh. 040 596 3335 tai
mika.isokyto@rakennuspori.ﬁ

