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Kädessäsi on Kyläsaarilehti. Tämä on Kyläsaaren
Kiinteistönomistajat ry:n
tiedotuslehti, joka ilmestyy
kerran vuodessa, aina näin
toukokuun puolivälin paikkeilla.
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat
ry on asukasyhdistys Kyläsaaren
ja lähialueiden asukkaille.
Yhdistys ylläpitää yhteistä
kylätaloa ja järjestää asukkaille
yhteisiä tapahtumia, kuten
esim. Kyläsaaripäivän kesäkuun
puolivälissä. Lisäksi yhdistys
ajaa kyläyhteisömme asioita
kaupungin suuntaan. Yhdistyksenä meillä on enemmän voimaa vaatia
toimenpiteitä kaupungilta kuin yksittäisinä ihmisinä. Yhdistyksellämme on
jo yli 220 jäsentä.
Tästä lehdestä löydät tietoja tapahtumista, joita kyläläisille järjestämme,
sekä paljon muuta mielenkiintoista. Tietoja löytyy myös nettisivustolta
www.kylasaari.fi ja www.facebook.com/porinkylasaari. Toivotan teidät
kaikki tervetulleiksi mukaan yhteiseen toimintaan!
Hyvää kesää toivottaen
Minna Haavisto

Kyläsaaripäivät
sunnuntaina 14.6.2015 klo 13 alkaen
Kyläsaaren Kylätalon pihassa Mörtintiellä
13.00 Myynnissä maistuvaa lohikeittoa 100 litran erä sekä kahvia ja kahvileipää,
makkaraa, vohveleita ym. naposteltavaa.
Tuomas Koivuviita ja Erkki Lundgren esiintyvät.
14.00 Meri-Porin soittokunta avaa Kyläsaaripäivän ohjelman.
Kyläsaari-ankkurin siirto Kylätalon pihaan
14.30 Tapuliteatterin lasten esityksenä Kohtalokas pitsa
15.00 Vuoden 2015 Kyläsaarelaisen valinta
Viihtyisää yhdessäoloa, pihapelejä ja arvontaa pikkurahalla. Torimyynnissä kukkia,
käsitöitä ym. Tietenkin pomppulinna ja karuselli lapsille
Arvonnassa 10 kuution pino koivuhalkoa.
300 ensimmäistä paikalle rientänyttä saavat arpalipun, jolla osallistuu 100 € lahjakortin arvontaan.
Tervetuloa viihtymään
Järjestäjänä Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry.
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Kyläsaaren
kiinteistönomistajien
kesäteatterimatka
Tampereelle Pyynikin
teatteriin

”Avioliittosimulaattori”
Lauantaina 18.7.2015
klo 18 alkava näytös,
Lähtö Kylätalolta klo 15.45.
Ilmoittautumiset Tiina Raitaselle
puh. 050 369 0993
Hinta 35 € jäsen, ei jäsen 45 €
Tietoa matkasta myös
www.kylasaari.fi sivustolla.
___________________________________________

Pihlavan Seurakunnan järjestämät yökahvilaillat Kylätalolla jatkuvat
syksyllä, jolloin paikalla on erityis- ja nuorisotyöntekijöitä seurakunnan toimesta.

Vuosikokouksista ilmoitetaan postilaatikkojakeluna ja ilmoitustauluilla
sekä Kyläsaaren nettisivustossa www.kylasaari.fi ja facebook:issa porinkylasaari.
Vuosikokoukset pidetään yleensä maaliskuussa ja marraskuussa, joten seuraa
ilmoittelua.
Hallitus
Kylätalokirja on myynnissä
Kyläsaaripäivillä tai tiedustelut
puh. 044 3311 759. Kirjan
hinta on 60 €.

Tarvitsetko Puutarhapöytiä ja tuoleja kesäjuhlien käyttöön?
Kysy vuokrausmahdollisuutta. Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n puhelinnumero on
044 3311 759
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Vuoden 2014 Kyläsaaripäivän muistelu

Esa Reunan vihdoilla vihdottiin varmaan monessa perheessä viime juhannuksena.

Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry järjesti
nyt vuoden 2014 Kyläsaari-päivä tapahtuman. Tapahtuman avasi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Minna Haavisto.
Hän kertoi Kyläsaaren kiinteistönomistajien toiminnasta. Marja-Leena Kukkasmäki
valaisi Kyläsaaren palvelukodin 100-vuotisen historian eri vaiheita. Paljon on vanhusten hoito muuttunut tämän jakson aikana.
Vuoden 2014 kyläsaarelaiseksi valittiin Vesa-Matti Ketola monivuotisen yhdistystyön ansiosta.
Musiikkipuolesta vastasi Meri-Porin
soittokunta sekä Tuomas Koivuviita lauloi

Meri-Porin soittokunta on takuuvarma
tunnelman tuoja.
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ja laulatti Erkki Lundgrenin säestyksellä.
Zumba-tuokiossa sai pientä maistiaista
tanssin maailmasta. Harrin grillistä tirisi
makoisia pekonigrillisilakoita ja kinuskikastiketta. Herkullista suolapalaa nautittiin uusien puutarhapöytien ja tuoliryhmien äärellä vihdan tekijöiden koivujen
tuoksussa. Buffetista tarjoiltiin kahvia ja
-leipää sekä ulkona maisteltiin Marttojen
vohveleita. Hattaran myynnistä oli tarjolla lapsille makeaa vaaleanpunaista unelmaa. Kyläsaaripäivän tunnelma oli lämminhenkinen ja väkeä oli runsaasti vaikka
lämpötila ei helteeseen asti yltänyt.

Minna Haavisto juonsi
tapahtumarikkaan Kyläsaaripäivän.

Ohjelmassa oli tietysti arvontaa,
pomppulinna, klapihuutokauppa ,monenlaisia myyntipisteitä ja leppoisaa yhdessäoloa. Kilpailuina olivat mm. löylyn- ja rahanheitto ja frisbee-golf.
Tervetuloa tänäkin vuonna nauttimaan päivien antimista 14.6.2015.
Kyläsaaripäivän kuvat Jorma Liiho

Meri-Porin urheilukalastajien uisteluvene, vavat ja
muut tarvikkeet olivat esittelyssä.

Vesa-Matti Ketolasta
Vuoden 2014 Kyläsaarelainen
Vuonna 1954 syntynyt ja Vähäraumalla
nuoruutensa tallustellut vuoden 2014 kyläsaarelainen tuli kautta rantain hameenhelman perässä Kyläsaaren raitille 70-luvun alussa. Eija hurmasi Vesa-Matin tai
päinvastoin ja siitä se lähti aikakausi kohti
vuoden Kyläsaarelainen-arvonimeä. Avioon vuonna 1974. Matkan varrella aviopari on saanut aikaan kaksi lasta ja viisi
lastenlasta. Ja Kyläsaaressa tallustellaan
edelleenkin.
Polku Kyläsaareen ei ollut kuitenkaan
näin selvä. Avioliiton kiihkeä alkukausi alkoi kahden vuoden asumisella kylässämme. Sitten Pihlavan kautta asumispaikaksi
muodostui Uusiniitty vuonna 1978. Hermo piti siellä 8 vuotta, mutta sitten oli palattava Eijan kanssa lähtöruutuun eli Kyläsaareen vuonna 1986. Asuminen jatkui
Kyläsaaren koulun asuntolassa. Täältä
vielä kerran kivenheiton päähän koulun
asuntolasta eli viimeinen muutto Eijan kotipaikkaan. Sieltä käsin katsellaan ja touhutaan nyt kylässämme.
Pihlavassa asumisen perustana oli
työpaikka, joka oli Rauma-Repolan telakka Mäntyluodossa. Siellä Vesa-Matti
puursi asuntovelallisena pitkää työpäivää levyseppänä 11,5 vuotta. Sieltä asuntomuutosten kautta Kyläsaaren koululle
töihin. Paikka oli sikäli luonteva, koska
Vesa-Matti tuli legendaarisen Ville Lankisen sijaiseksi hoitamaan koulun talkkarin hommia vuonna 1985. Koululla yleismies Jantusena toimiminen loi suhteita ja
toimenkuvan laajenemisen myös harrastustoimintaan. Luontevasti koululaisten,
opettajien ja vanhempien kanssa toimiminen omien lasten kouluikäisyyden kanssa johdatti hänet myös kuudeksi vuodeksi vanhempaintoimikuntaan. Tästä ajasta
Vesa-Matti toimi puheenjohtajana kaksi

Vesa-Matti Ketolan valittiin Vuoden 2014 Kyläsaarelaiseksi. Hän on toiminut
aktiivisesti Koulun vanhempainyhdistyksessä ja Kajastuksen toiminnassa. Toiminta
jatkuu Kyläsaaren kiinteistönomistajien hallituksessa varapuheenjohtajana.
vuotta. Ja tietysti polku johdatti myös Kajastuksen toimintaan.
Vesa-Matti pitää Kyläsaarta asuinympäristön kunkkuna. Samoin kuin Vuoden
Kyläsaarelainen -arvonimeä hän pitää suuressa arvossa. Vaikka olemme kovin lähellä Porin toria, niin siitäkin huolimatta ilma
on Kyläsaaressa jo paljon raikkaampaa ja
inspiroivampaa. Vielä kun Pohjois-Kyläsaaren kaavoitus saadaan toteutukseen,
niin mikä täällä on askeltaessa. Ja kauppa
pitää saada pysymään kylässämme. Kou-

lun jatkuminen näyttää varsin valoisalta.
Talkootoiminta on hiipunut jo parikymmentä vuotta. Vesa-Matti on kuitenkin yksi aktiiveista. Nyt toiminta jatkuu
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n hallituksessa. Luodaan hyviä puitteita entistäkin paremmalle kylällemme. Eläkeaika
häämöttää runsaan kahden vuoden kuluttua. Silloin tallustelu Eijan kanssa aktivoituu entisestään Paarnoorin mökin ja Kyläsaaren vakiasunnon välillä.
Teksti ja kuvat: Jorma Liiho

Kylätalo on vuokrattavissa yksityisiin juhlatilaisuuksiin. Vapaat ajankohdat voit käydä tarkistamassa Kylätalon varauskirjasta tai tiedustella niitä
puhelimitse. Hinnat ja vuokrausehdot löytyvät www.kylasaari.fi sivustolta. Jokaisen vuokraajan 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
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Kahvilla kasvattajaseurassa
Sain viime joulun alla kutsun kasvattajaseurani Kyläsaaren Kajastuksen kahvitilaisuuteen seuran täyttäessä 60 vuotta. Tilaisuus
oli järjestetty kylätalolle, joka aikoinaan oli
tullut jo minullekin tutuksi 1950-luvulla
kansakouluna.
Harmonikkamusiikin ryydittämän
lämminhenkisen kahvihetken aiheena oli
pääasiassa muistelut 1970-luvun kyläseuran toiminnasta. Koska minut oli juuri
tuon teeman takia kutsuttu paikalle, etsin
arkistoistani omasta mielestäni kiinnostavia tapahtumia ja yksityiskohtia tuolta
ajalta. Järjestötyön olin nimittäin aloittanut 21-vuotiaana seuran sihteerinä vuonna
1971. Olinkin sen jälkeen lähes vuosikymmenen ajan moninaisissa tehtävissä seurassa. Koska paikalla oli vain pari silloista
toimijaa, toisten hämmästys pienen kylä-

seuran aikoinaan järjestämistä lukuisista
tapahtumista ja toiminnoista oli suuri.
Kajastuksen nousu lähes nollatasolta
ensimmäisen luokan seuraksi vuonna 1979
tapahtui saman vuosikymmenen aikana
kuin yleisurheilun valtakunnallinenkin
nousukausi. Jäsenmäärä kolminkertaistui
200:sta yli 600:aan. Luokittelupisteet nousivat tuona aikana yhdestä 56:een. Tapahtumat keräsivät pienen kylän tasolla mitaten
huimia lukuja: joulujuhlissa 300 henkilöä,
piirikunnallisten kisojen katsomossa 400
henkilöä, 10 km:n patikkaretkellä 105 seuran jäsentä, seuran sisähyppykilpailuissa 84
osanottajaa, tuomarikurssilla 35 henkilöä,
yhden talven kansanhiihtosuorituksia 5335
kpl, lastenjuhlassa yli 300 henkilöä ja paljon
muuta, tämän päivän vinkkelistä katsoen,
aivan uskomattomia lukuja.

Monia innostuneita seuratyön tekijöitä oli tullut matkan varrella lisää, varsinkin puheenjohtajaksi tulleen opettaja Paavo Niirasen ansiosta. Kajastuksen nousu
lähelle Satakunnan kärkiseuroja huomattiin silloin laajemmaltikin. Edelleen olen
sitä mieltä, että jos toimeen tartutaan, voidaan pienessäkin seurassa saada paljon aikaiseksi. Se vaatii kyllä jonkinmoista ”sydämen paloa” tekijöiltä.
Oma toimintani Kajastuksessa päättyi
vuonna 1979 muuttaessani pois Kyläsaaresta. Yleisurheilun parissa jatkoin seuraavat vuodet silloisessa suurseurassa Porin
Tarmossa. Rooliaan kasvattajaseurana Kyläsaaren Kajastus jatkoi myöhemmin muun
muassa Kirsi Lindforsin ja Nooralotta Nezirin kanssa.
Jouko Naskali, Ulvila

Jättipalsamin
kitkentätalkoot
jatkuvat heinäkuun helteessä.Mikäli olet
halukas osallistumaan talkoisiin, niin ilmoita yhteystietosi puhelinnumeroon
044 331 1759.
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)

CAFE LOUNASNIITTY
UUDESSANIITYSSÄ
Lounaspöytä katettuna arkisin klo 11-14.
Viihtyisät tilat varattavissa myös yksityistilaisuuksiin.
P. 02 638 3222 tai 0400 507 537
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Unohdettu
koulu
uudessa
vireessä
Vanhan koulun rakennustyö alkoi vuonna 2004. Monivaiheinen rakennustyö vaati useita talkootyötunteja Kyläläisiltä ja paikallisilta yhdistyksiltä. Lisäksi kohteeseen
saatiin EU-tukea, jonka avulla saimme materiaalia kunnostustyöhön. Porin Kaupungin kunnostustyöt kiinteistönomistajana
ovat myös edenneeet kiitettävästi tiukasta
rahatilanteesta huolimatta. Olemme saaneet toimivan Kylätalon Kyläsaaren keskustaan aktiivisen toimimisen johdosta.
Unelmista tuli siis totta. Voimme olla ylpeitä tästä ponnistuksesta.
Jorma Liihon kokoama kuvakirja Kyläkoulusta Kylätaloksi valmistui viime
vuonna. Kuvia rakennusvaiheista löytyi
useita eri vuosilta. Kuvien valinta osottautui yllättävän vaikeaksi sillä kuvamateriaalia oli paljon. Suuri kiitos siis Jorma Liihon
ponnistukselle.
Rakennustöiden jälkeen piti Kylätaloon saada aktiivista toimintaa ja sitähän
on nyt jokaiselle päivälle kertynyt vuosien
jälkeen. Alussa alkoi Kyläsaaren koulun Ilttis, joka toimii arkipäivisin koulun jälkeen.
Yökahvila alkoi heti alkuvaiheessa ja jatkuu
nyt aktiivisena perjantai-iltaisin Meri-Porin
seurakuntan hoidossa.
Uutta toimintaa syntyi hiljalleen vuosien varrelta eri yhdistysten ja toimioiden
kautta. Otsolan kansalaisopisto on nyt mukana Kudonnassa. Porin kansalaisopisto pitää Joogaa maantaisin toimintahuoneessa,

jossa Meri-Porin soittokunta harjoittelee innokkaasti keskiviikoisin. Joka toisena tiistaina Martat kokoontuvat. Porin kaupungin perusturvan Tasapaino- ja Tuolijumppa
ovat suosittuja tiistain ja torstain aamupäivä-tilaisuuksina. Kädentaitoryhmä taiteilee kädentaitoja tortaisin. Kokoushuoneessa voidaan pitää eri yhdistysten kokouksia,
vaikka muuta toimintaa olisikin talolla.
Kylätalo on osoittautunut myös hyväksi paikaksi kutsua päättäjiä ja asiantuntijoita. Milloin on kyseessä tiehoitokunnat, kaavoitus tai liikunta-asiat. Tilaa riittää
tiukkaan keskusteluun ja kahvitteluun.
Myös Kyläsaaripäivät ja muut ulkoilutapahtumien järjestämiselle on hyvät tilat ja
mahdollisuudet. Suuren suosion myös saavuttanut Reijo Varpaisen pyörittämät lastenelokuvat, jotka keräävät pientä väkeä tuvan täyteen.
Viime vuosina satsausta on tehty myös
talon kalustukseen viihtyisyyden lisäämiseksi.
Juhlatilaa on varattavissa noin 60-70
hengelle yksityisiin tilaisuuksiin. Pelisali on
myös erittäin suosittu. Pelisalista löytyy biljardi ja muita peleja yhteiseen illanviettoon.

Talkootyö ei ole päättynyt, vaikka
Kylätalo on nyt hienossa kunnossa.
Senioriryhmä iski Kylätalon pohjois- ja
eteläpuolen ”metsikköön”. Kaupungilla
ei ollut rahaa eikä resursseja alueen
fiksaamiseen. Puun kaadossa olivat
mukana Jarmo Huhtanen, Vesa-Matti
Ketola, Markku Laaksonen, Jorma Liiho,
Jarmo Jylli, Eino Eloranta ja Seppo
Henttinen.
Kuva Jorma Liiho

Talosta löytyy myös täydellinen astiasto.
Kylätaloon keittiössä on uusittu jääkaappipakastin ja reilu jääviileäkaappi juhlatarjoilujen säilytystä varten.Vuokrattavissa on
myös AV- laitteet sekä pöytäliinoja juhlistamaan erilaisia viikonlopputilaisuuksia.
Kylätalon kunnostusta ei siis tehty turhaan ja talo puoltaa paikkansa. Talolla on
siis tarjottavaa jokaiselle. Olisiko vielä tarvetta esim. äijäkerholle tai äiti/lapsiryhmälle? Tule mukaan toimimaan ja harrastamaan. Tietoa löytyy nettisivustosta www.
kylasaari.ﬁ.
Sinikka Ketonen

Kierrätys- ja romupäivä Kylätalolla 23.5. klo 9-14
- voit tuoda tai hakea käyttökelpoista kierrätystavaraa.
- tuoda metalli- ja energiajätettä niille varatuille lavoille.
- sekä nyt myös lumppua otetaan vastaan sekä sähköromua (SER)
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Kyläsaaren ”muijat” hurahtivat
joogaan jo 20 vuotta sitten
Kyläsaarelaiset saivat ensimaistiaiset joogasta keväällä
20 vuotta sitten, kun avarakatseinen urheiluseura Kyläsaaren Kajastus järjesti joogakurssin koulun sivurakennukseen.
Jooga on vakiintunut alueen
harrastukseksi: nykyään joogaryhmiä on useampia.
Pieni ilmoitus Kyläsaaren
urheilukentän lauta-aidassa
sai aikaan lämpimän kutinan.
Keväällä 1995 Kyläsaaren Kajastus mainosti järjestämäänsä
muutaman kerran joogakurssia Kyläsaaren koululla.
Jooga ei vielä 20 vuotta sitten ollut ihan jokaisen harrastus, eikä lajista paljon tiedettykään. Alkuvaiheessa joogan
taustaﬁlosoﬁakin puhutti. Oli
ennakkoluuloja, joiden mukaan harjoitus on jonkinlaista
itämaisen uskonnon harjoittamista. Sitä ei kuitenkaan jo
1970-luvulla kansalais- ja työväenopistoihin vakiintunut
harrastus ole, vaan laji pyrkii
lempeästi kehon hallinnan parantamiseen.

Joogakipinä syttyi
Ensimmäistä joogakurssia oli
järjestämässä Kajastus-aktiivi
Tuula Äijö, joka halusi tarjota
jotain uudenlaista liikuntalajia kyläsaarelaisille. Ohjaajaksi hän sai houkuteltua Märta
Heikinheimon, joka on valtakunnallisesti arvostettu porilainen jooga-asiantuntija.
Kyläsaarelaisten kipinä
joogaan syttyi heti. Minikurssin jälkeen haluttiin lisää. Tuula Äijö soitti silloisen Porin työväenopiston rehtorille Timo
Koivistolle ja tinkasi omaa joogaryhmää.
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Mervin iloinen joogaryhmä.
- Kuinka monta muijaa teitä siellä sitten on, oli Koivisto
kysynyt.
Innokkaita muijia oli riittävästi: saimme oman ryhmän.
Muutama mieskin on joukkoon
uskaltautunut vuosien varrella
- muttei ruuhkaksi asti.
Kyläsaaren omasta ryhmästä saimme uuden ohjaajan,
kun Märta Heikinheimo ei enää
ehtinyt ohjaamaan. Mervi Törrösellä nimittäin kipinä iski joogamatolla niin isosti tulta, että
hän lähti opiskelemaan jooganohjaajaksi Saarijärven Joogaopistolle. Nyt hän on ohjannut
harrastajia jo 17 vuotta.
Kyläsaarelaiset tottuivat
nopeasti joogamatto kainalossa harjoitukseen suunnistaviin harrastajiin. Hieno tila
mahdollistui, kun kylätalon
remontti valmistui. Uusi paik-

ka oli luksusta verrattuna entiseen tilaan, alakoulun sivurakennukseen, jossa oli usein
melko likaista ja viemärinhajuista. Sielläkin toki harjoitus
sujui, kun ensimmäiset joogaajat lakaisivat harjoitustilasta
villakoirat.

Mieli hiljentyy
Jooga on ikivanha kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä,
jonka fyysinen harjoitus tehdään matolla maaten, istuen
ja seisoen. Harjoituksessa etsitään usein myös mielen hiljentymistä, mikä tuntuu viriketulvassa elävästä ihmisestä
rauhoittavalta. Jokainen tekee
joogaa omilla ehdoillaan, eikä
se vaadi erityistä notkeutta –
vaikka notkeaksi harrastuksen edetessä puolivahingossa
muuttuu.

Mervi Törrösen mukaan
harjoituksen ohjaaminenkin
antaa paljon.
- Tunne on vähän sama
kuin itse joogatessa. Paras kiitos, kun joku ryhmäläisistä
kertoo vaikkapa selkäkipujen
tai unettomuuden helpottuneen.
Kyläsaaren joogaväki juhli huhtikuisena lauantaina
20-vuotista toimintaa joogaamalla, muistelemalla harrastuksen antamia elämyksiä ja
lounastamalla. Kun joogaväki
juhlii, tarkoittaa se usein myös
joogaharjoituksen tekemistä.
Jooga on tietenkin yhtä
juhlaa arjessakin. Tai kuten
eräs jooganharrastaja sanoi:
”Joogaharjoituksen jälkeen –
ihan kuin näkisikin jotenkin
paremmin!”
Teksti ja kuva: Soila Ojanen

Kokemäenjoen suiston alue

HALUTAANKO IHMINEN UNOHTAA?
Olen ollut mukana ja seurannut Kokemäenjoen suiston tulva- ja luonnonsuojelualeen
etenemistä jo 6–7 vuotta. Ja yhtä tuskaiselta tarpomiselta Varsinais-Suomen ELYkeskuksen toiminta näissä ympyröissä ihmetyttää edelleenkin. Kaikki sittisontiaiset
ja muut eliölajit ajavat lujaa aina ihmisen
elämänpolun ohi. Ja lujaa. Viime syksynä valmistui Maakuntaliiton toimenpidesuunnitelma alueen käytöstä. Tämä on nyt
lausuntokierroksella. Mitään päätöksiä ei
vielä ole alueen toiminnoista tehty.
Porin kaupungin projektipäällikkö
Pekka Vuola kiteytti työn edistymistä
seuraavasti: Viime syksynä aloitettiin Pihlavanlahden sivu-uoman eli tukkijuovan
yläpään niitto. Tarkoituksena on pääjoen
molemmin puolin avata kaksi uomaa eli
tukkijuovan ja Karvian uoman reitit. Ensin niitetään vesikasvit pois ja myöhemmin uomat syvennetään. Niittomassoille
on jo läjityspaikka. Tarkoituksena on auttaa luonnon monimuotoisuuden ylläoloa

ja vesistön virkistyskäyttöä tulvasuojelun
lisäksi. Joen suun levetessä Pihlavanlahdelle, on tarkoitus suorittaa laivaväylällä
lyhyellä matkalla myös ruoppaus. Ruoppausmassojen levityspaikasta ei ole mitään päätöksiä olemassa.
ELY-keskuksen luonnonsuojelijat lyövät toimenpiteitä hanttiin oikein olan takaa. Nyt kiveksi kenkään on nostettu vuollejokisimpukka. Näitä on Suomen joissa
pilvin pimein. Oman jokemme pohjassa
tiettävästi yksi kappale neliömetrillä. ELYkeskuksen hanttiinpano ei estä näitä luontevia toimenpiteitä, mutta hidastaa niitä
ainakin vuodella tai vuosilla. Suojelu lienee lakia tulkitessa lain hengen, mutta ei
lain kirjaimen mukainen. Älytöntä ajattelua, jos kokonaisuutta ei ajatella samalla,
tuumaa Vuola tuohtuneena.
Jokisuiston asukkaat ovat huomanneet, että pienetkin niittoalueet ovat alkaneet kuhista uutta elämää. Vesilintuja laskeutuu avatuille uomille. Ja niiden perässä

pöpertää lukuinen määrä muita eläin- ja
kasvikunnan luomuksia, ihminen muiden mukana. Luonnon monimuotoisuus,
virkistyskäyttö sekä kalastus ja metsästys
saavat uusia, haluttuja ulottuvuuksia. Ja
todennäköisesti vuollejokisimpukkakin
viihtynee hyvin näissä maisemissa. Jos
koko suistoalueen annetaan kasvaa umpeen, valtaan nousevat vahvat kasvit, jotka estävät laajan kasvi- ja eläinkirjon taapertamisen jokisuistossa. Kaupan päälle
saamme tällöin pitää myös korkean tulvariskin Porin alueella.
Elämä ei saa pysähtyä. Sydämen tulee
sykkiä. Monimuotoisuus ja katseen suuntaaminen tulevaisuuteen on hyväksi meille kaikille eläville olennoille. Kokemäenjoen suistoalue muuttuu kovaa vauhtia jopa
vuosittain. Meidän pitää elää sykkivässä
elämässä yhdessä muuttuvan luontomme
kanssa. Annetaan kaikkien kukkien kukkia harmonisessa suhteessa keskenään.
Kuva ja teksti: Jorma Liiho

Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n Vapaaehtoistoiminnalla toimiva Kudontapaikka Kylätalolla
Tule tutustumaan ja varaamaan oma aikasi loimiin sopimuksen mukaan.
Käytössä useat kangaspuut ja mahdollisuus kutoa mattoa tai poppanaa. Tiina 050 369 0993
Sukkulassa vaikka poppana tai räsyä, kudontapaikalla ei mieli eikä sydän saa väsyä
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Kyläsaari pienten muutosten suvannossa

Lasten lapsi

KAAVOITUS ETENEE, LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN EI

Mummi pientä sukkaa ja lapasta kutoo.
Neuvoo kuusivuotiasta, jonka puikoilta silmät putoaa.
On aika opettaa kellonajat.
Asettaa pikkuiselle myös rajat.
Pieni käsi etsii kättä vakaata,
kun metsässä kurkistamme puiden takaa.
Niityllä puhallamme voikukan törhöjä,
Suuren puun alta etsimme tammenterhoja.
Kuljemme kirkkopuistossa isomummin haudalle
Kuusivuotias ruusun asetti hautakummulle.
Hartaudella ”Levolle laske Luojani”, hän kiitti,
aivan omana ajatuksenaan.
On lapsella paljon opittavaa.
näin vanhempana sen vasta huomaa.
On osattava hiljentyä kiireen keskellä
ja asettaa elämän asiat arvojärjestykseen.
Pieni lapsi ei paljon ymmärrä maailmasta,
kuitenkin hän kaipaa turvaa ja lohdutusta.
Pieni hymy pienen katse,
taas mummi kaipaa luokse lasten.
Timo Rosholm

HIUSPINNI
PARTURI-KAMPAAMO
JAANA RANTAMÄKI
p. 040-533 5144
Kuusimäentie 7
28760 Pori
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Pohjois-Kyläsaaren alueen kaavoitusalue on merkattu luontevan vahvasti kaupungin yhdeksi aktiivialueeksi. Alueelle
pitää saada viemäröinti, vesihuolto, kadut ja valaistus sille kuuluvaan asemaan. Työ on
saatu alulle, mutta ilmeisesti monen maanomistajan pikkuruinen ja hieman isompikin
hangoittelu ja vitkuttelu tuo viiveitä tässäkin asiassa. Byrokratian rattaat loksuttavat omaa
kulkuaan. Valmista tullee, mutta monet munkkikahvit saamme juoda vielä Hessunkaviossa
ennen kuin käytännön toimet
kaavoitusasiassa alkanevat.
Toinen hitaasti etenevä
projekti kylässämme on liikuntapaikkarakentamisen aktivointi. Kiinteistöyhdistys teki
jo kolme vuotta sitten kokonaisvaltaisen suunnitelman sii-

tä, miten Kyläsaaren liikunta- ja
vapaa-aikatoimet tulisi toteuttaa kylässämme. Keskiössä on
Kylätalon ja koulun lähiympäristö. Koululaisten tulisi päästä liikuntatunneilla nopeasti ja
luontevasti liikkumaan suoraan
koulun tiloista Ilolan puistoon.
Ja hikoilun jälkeen luontevasti
koulun suihkuihin pesulle. Tämäkin projekti ruostunee pikku
hiljaa rahoitushaasteiden edessä taapertavan kaupungin organisaation tallattavana.
Toivomme molempien
asioiden nostamista aktiivisuuslistan kärkipäähän. Uusia
lapsiperheitä tulla tupsahtaa
kyläämme hyvää kyytiä. Meitä
kannattaa kuunnella ja palvella.
Me olemme ja haluamme olla
osa aktiivista Porin kaupunkikokonaisuutta.
Teksti: Jorma Liiho

Peranta Oy
Tommi Salokangas

kalastusta - veneenrakennusta - Säpin kyytejä
tommi@peranta.fi
puh. 0500 468 826

Mitä kuuluu Portugaliin Jan?
Jan Koivusilta on toiminut Meri-Porin seurakunnan Yökahvilan valvojana
useita vuosia. Hän on pitänyt tiukkaa järjestystä nuoren parissa. Suuri kiitos Janille hänen työpanoksestaan Kyläsaaren
nuorteniltojen hoidosta ja toivottavasti
hän jatkaa palattuaan matkaltaan. Jan harrastelee viherkasveja sekä yrttilääkintää.
Portugaliin hän lähti tyttöystävänsä Heidi Järven tueksi hänen mennessä vaihtooppilaaksi. Portugalissa Jan opiskeli luontoa sekä yrttejä ja olivat siellä puolivuotta.
Päätimme siis lähettää hänelle kysymyksen ja tässä hänen kuulumiset.

Etnobotaniikkaa Portugalissa
Portugali on maana leppoisa ja pullantuoksuinen. Se korostuu etenkin näin pienessä
kaupungissa kuin Évora, jossa asuin puolen
vuoden ajan. Ihmiset ovat hyvin ystävällisiä
ja auttavaisia, olematta kuitenkaan tungettelevia. Rakennukset ovat lumoavia ja hehkuvat historiaa. Portugalissa pääsee myös
tutustumaan eksoottiseen kasvillisuuteen.
Lähes koko vuoden voit nähdä eri kasvien
kukkivan ja tuottavan hedelmää.
Portugali on tunnettu korkin, jota saadaan korkkipuista, ja oliivin tuottajamaa.
Myös viinin viljely on hyvin yleistä. Paikallisiin viinitiloihin sekä niiden runsaisiin
viinivalikoimiin pääsee tutustumaan helposti ympäri maan. Muita makuelämyksiä
tarjoavat monet perinteiset Portugalilaiset
ravintolat, kahvilat sekä paikalliset konditoriat eli pastelariat. Varsinkin erilaisia
herkullisia kakkuja ja leivoksia on tarjolla
paljon, ja usein ne on valmistettu paikan
päällä tai jossain monista lähileipomoista.
Luontoa ja maaseutua tutkimaan lähtiessään voi huomata miten korkki-, oliivija viinipeltojen päättyessä eukalyptus valtaa käyttämätöntä maa-alaa. Eukalyptus
onkin monien paikallisten mielestä pienimuotoinen vitsaus. Se tulee hyvin toimeen
hiekkaisessa ja kuivassa maaperässä, sekä
se sietää hyvin kuumuutta.
Portugalin syksyä kuvailisin Suomen
kevään tai alkukesän kaltaiseksi. Lämpöä
on vielä riittävästi ja voit haistaa maan
sekä kasvien raikkaat tuoksut. Tätä lempeää lämpöä riittää usein syyskuusta marraskuuhun asti. Joulukuussa lämpötilat

Jan on palannut Poriin helmikuussa ja toimii edelleen myös yökahvilanisäntänä.

laskevat +15 asteen ja nollan välille niin
että päivisin aurinko lämmittää kyllä mukavasti, mutta auringon laskiessa lämpötila tippuu nopeasti lähemmäs nollaa.
Portugalista löytyy monia mauste-,
ravinto- sekä rohdoskäyttöön soveltuvia
kasveja. Esimerkiksi mausteena tunnetut
perunroseepippuri ja laakeri löytyvät monista puistoista koristepuina.
Portugalista löytyy laaja kirjo erilaisia
heinä-, puu-, ruoho-, sekä palkokasveja,
joita voi käyttää rohdoksena. Tunnetuimpia niistä ovat ehkä oliivi (Oleo europaea),
eukalyptus (Eucalyptus), saksanpähkinä
(Juglans regia) sekä appelsiini (Citrus sinensis). Rohtona saksanpähkinästä käytetään lehtiä, joista valmistetaan teetä hauduttamalla. Sen uskotaan auttavan muun
muassa korkeaan kuumeeseen sekä parantavan vastustuskykyä. Appelsiinista rohdoksena voi käyttää sen tuoksuvia kukkia.
Vastaani tuli myös neidonhiuspuu (Gingo
biloba), jonka lehdistä keitetyllä teellä voidaan parantaa aivoverenkiertoa ja muistia.
Évorasta oli vaikea löytää perinteiseen yrttilääkintään erikoistuneita henkilöitä, mutta sain kuulla että paikoin maa-

seudulla se perinne on vielä voimissaan.
Paikallisten mielestä pientilojen toiminta
ja esimerkiksi yrttikasvien viljely oli tekemässä paluuta. Ihmiset arvostivat ja tukivat lähi- sekä luomuruokaa. Évorasta löytyi useampia luontaistuotekauppoja, joista
löysin tuttujen yrttien lisäksi myös mielenkiintoisia uusia tuttavuuksia kotiin tutkittavaksi. Pidin myös paljon paikallisista
raaka-aineista saippuoita ja tuoksuja valmistavasta putiikista, jonka kaikki tuotteet
olivat käsintehtyjä.
Portugalissa viettämästäni ajasta jäi
tunne, että puolessa vuodessa kerkesin tutustumaan vasta murto-osaan sen luonnosta ja, että tämä oli vasta ensikosketus ja
väläys siitä mitä voin vielä oppia tulevilla tutkimusmatkoillani. Tämä reissu opetti
minulle kuitenkin paljon uusia asioita alallani. Löysin todella paljon uusia rohdoksia
ja kasveja, sekä uusia ajattelumalleja jotka
helpottavat kehitystäni kasvien ja yrttilääkinnän kanssa. Samalla sain rakennettua
uuden kotisivun Vihreälle Taialle (www.
vihreataika.com), joka sisältää vanhojen
blogien sisältöä sekä paljon uutta materiaalia helpommin luettavassa muodossa.
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Käsityökerho Kylätalossa
Torstai-iltaisin raikuu iloinen nauru ja
puheen pulputus, kun joukko naisia kokoontuu käsitöiden äärelle.
Liki kymmenen vuotta sitten Heli
Salokankaan (ent. Vannemaa) kanssa
pähkäilimme, että tänne pitäisi perustaa käsityöpiiri. Asiat saatiin rullaamaan
ja ensin kokoonnuttiin Työväenopiston
ryhmänä, ja nykyisin itsenäisenä käsityökerhona, jonne mukaan saa liittyä
kuka vaan käsitöistä kiinnostunut. Ikärajoitteita tai kädentaitovaatimuksia ei
ole, ainoastaan iloinen mieli ja halu tehdä käsitöitä riittää.
Tällä hetkellä meitä on 17 naista, osa
meistä on ollut mukana alusta asti, ja joka
vuosi olemme saaneet uusia käsitöistä innostuneita joukkoomme.
Työt ovat moninaiset, sillä jokainen
voi tehdä sellaisia töitä kuin itse haluaa.
Isossa porukassa ideoita riittää.
Syyspuolella valmistauduttiin talven
hämäriin ja tehtiin tonttuja ja helmitähtiä.
Kevään teemaksi on muodostunut mosaiikki ja nallet. Mutta toki muitakin aiheita
on ollut esillä, mm. kahvipusseista koreja, sekä virkatut- ja kirjoneulesukat.
Kesän ajaksi joukkomme hajaantuu
uusia ideoita keräämään, mutta toivon
että taas elokuussa kokoonnumme kertomaan kuulumisia.
Raili Marjamäki
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Idearikkaiden ja
uutterien käsityökerholaisten
taidonnäytteitä.

Tervetuloa ympäristöystävällisen

Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n jäseneksi
voit liittyä ilmoittamalla
yhteystietosi
kiinteistönomistajien
hallituksen jäsenille
tai Jarmo Jylli,
puh. 0400 292 886 tai
jarmojylli@suomi24.fi

sähkön käyttäjäksi!

Pori Energia toimittaa nyt kaikille kotitalouksille vain puhdasta
sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä – tuulella,
vedellä ja puulla. Virtaa puhtaasti samaan hintaan!

Virtaa puhtaasti

TUULI | VESI | PUU

porienergia.fi

LUJA-NR kattotuolit
ja liimapalkit
- Ennen kesäruuhkaa
- Kaikkiin rakennuksiin
- Nopeat täsmälliset toimitukset
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Ota yhteyttä:

Yhteyspäällikkö Pekka Mäkelä, 050 366 2043
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Va k

että, jatkossakin saat henkilökohtaista ja
mutkatonta palvelua vailla turhia kommervenkkejä. Samaan pakettiin saat erinomaisia etuja ja kattavan valikoiman vakuutuksia sinulle ja perheellesi. Tervetuloa
Turvaan uudet ja vanhat asiakkaat.

Asi

y ys

Lupaamme kautta
kiven ja kannon...

ng

LIIMAPUUPALKIT
HETI VARASTOSTAMME

01019 5110

www.turva.fi

-20%

Tällä kupongilla
yhdestä normaalihintaisesta
K-raudan
varastotuotteesta

Tarjous voimassa
kesäkuun loppuun.

Parasta palvelua

Satakunnankatu 39, Puh. 02-631 3300
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Mettämiehet
Lapsuudenkotini puuliiterin päädyssä
oli ennen, ja on varmaan vieläkin, puolen
nyrkin mentävä reikä. Reikä on seurausta haulikon laukauksesta. Veljeni Simo
ja Corellin Antti olivat hyviä kavereita
ja molemmat innokkaita ”mettämiehiä”.
Olivat menossa kokeilemaan Simon uutta
haulikkoa Riuttan mettään, kulkivat siinä rinnakkain, haulikko oli Antin sylissä poikittain, jostakin syystä
se laukesi ja panos meni Simon korvanjuuresta suulin
seinään puheena olevin seurauksin. Antti oli aikamoinen
koiranleuka, joka näki kaikissa asioissa huvittavat puolet
ja myöskin kommentoi niitä hauskasti. Tästä asiasta en
kuitenkaan Antin kommenttia myöhemminkään kuullut.
Sama haulikko myöhemmin
koitui Simon kohtaloksi.
Kyläsaaren seuratalo oli
suosittu tanssipaikka, tyttöjä
tuli Vähältäraumalta, Tuorsniemestä, joskus jopa Uudeltakoivistolta saakka. Tanssit
järjesti yleensä Kokemäensaaren VPK. Tanssien suosio perustui siihen että Kyläsaaressa oli pitkiä kommeita
poikia jotka olivat hyviä tanssimaan eivätkä yleensä ryyppäilleet, paitsi mitä nyt pitkä
Nipa joskus rellesti mut sillo
Saariolan Unto otti hänt kainaloist kii ja niin viätii Nipaa ovet paukkui ulos. Kaikki tytöt saivat yleensä tanssia. Isäni ja veljeni olivat
muurareita rakennuksilla. Työkaverit alkoivat nimittää heitä Nortamoiksi, vaikka
Nortamo ei meille ollutkaan ”sukua eikä
syntyä”. Kerran tanssit oli alkamassa, orkesteri soitti jo, mutta tanssilattia oli vielä
tyhjä. Veljeni ja Lankisen Urho olivat iskeneet kaupungista vantterat tytöt. Simo
osti liput, meni tyttönsä kanssa sisälle ja
suoraan tanssilattialle, Antti kommentoi
eteisessä että, ”Nortamo ajoi konneensa
sisälle.”
Corellin miehet olivat lyhyitä tanakoita miehiä. Antti sai pitkän vaimon,
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tästä joku koiranleuka vinoili, että Antti meinaa jalostaa Corellin sukua. Antti
itsekin laski leikkiä lyhyydestään. Kerran joku kysyi Antilta, ”kui sää noi pitkän muijan otit, no otin kai kunnen mää
ulettunu pistämää uunipellei kiini. Joskus olivat sopineet Simon kanssa menevänsä jonnekin, tietysti taas metsälle,
mutta Anttia ”ei näkyny eikä kuulunu”.

Simo kysy myöhemmi ”no et sää sit tullukkaa? No en sunka ko Kaija oli pois
kottoo enkä mää saanu lakkiini hyllyn
päält.”
Siihen aikaan, kun koirat vielä kulki
kylillä vapaina, minulla oli airedaleterrieri jonka nimi oli Rekku. Veljelläni Simolla oli suomenpystykorva jonka nimi
oli Saku. Nämä serkukset niin kuin äitini heitä nimitti, kulkivat usein yhdessä ja
menivät mummuakin katsomaan. Mummu istui kamarissa keinutuolissa, kuuli
kun keittön ovi kävi ja meni katsomaan
että kuka sinne nyt tuli, ”jaa tekö tääl oletteki, pistäsitte joskus ovet peräsänne kii

ko ne aukasetteki.” Rekku oli oppinut
avaamaan painakelukot ulkoapäin, kolme ovea, portaikon ala- ja yläovet sekä
eteisen ja keittiön välinen ovi. Niin siinä mentiin yhdessä mummua katsomaan.
Mummuhan oli heidän ylimmäinen ystävänsä ja antoi joskus pienen herkkupalankin suuhun.
Rekku oli iloinen velikulta. Joskus
myöhemmin Rekku tuli kyliltä kotiin ja toi mukanaan
kauniin pienen suomenpystykorvan, joka söi ulkona Rekun kanssa yhdessä samasta
kupista. Lapset sano että se
on Rekun ottopoika. Sanoin
että sitä ei saa hyysätä kyllä se kotiinsa lähtee kunnei
pääs sisäl eikä saa ruokaa.
Mut se asu vaan päivästä toisee meen pihas suuren kuusen alla ja tuli sielt ilosen ko
ensimmäine ihmine aamulla
meni ulos ovesta eikä lähteny mihenkää: Eikä kukaan
tullut hänt hakemaan vaikka ilmoitin Satakunnan Kansassaki. Niin kotiutui pikkukoira meille, ja oli tietysti
meidän lauman viimeinen
lenkki. Kerran lankomies tuli
perheineen meille käymään.
Lapset Markku ja Eija olivat
alle kouluikäisiä ja leikkivät
keittiön lattialla jossa myös
koirat olivat.Pikkukoira meni
tytön viereen ja nipisti tyttöä
nenänpäästä, se oli tietysti merkki siitä
että, sää et minun paikkaani tässä laumassa valloita. Ei tytön nenään jäänyt jälkeäkään mutta tietysti hän itki, ja pikkukoira
heitettiin ulos.
Joskus Antti poikkesi meillä ja mää
sanoi häl et, ”ko sää olet mettämies, eikä
sul ol koiraa, ni ot sää tuo meen pikkukoira. Se on varmaan hyvä mettäkoira”.
Niin pikkukoira lähti Antin mukaan, ja oli
aikas Antin huusollis. Antilla oli sukulaisia Karviassa ja hän kävi myös siellä mettästämäs, niin jäi pikkukoira Karviaan, ja
löysi sieltä varmaankin oman laumansa.
Nuulinki Seppo

KYLÄSAARI
Kauppa, veikkaus ja
posti samalla käynnillä.
Palvelemme
Uudet
aukioloajat!

ma–pe 7–12, la 8–21, su 10–21

K-Market Kyläsaari, 28760 Pori, (02) 6301 340
Palvelemme
ma-pe 7-21,
la 8-21, su 10-21
K-Market
Kyläsaari

28760 Pori, 02 6301 340

Yyteri Golf
GOLF REIKÄ 19
A-oikeudet
maukas lounasruoka seisovasta pöydästä
Palvelemme joka päivä
Avoinna kaikille.
Enäjärvi
Pitopalvelua myös Kylätalolle
Puh. (02) 630 8324

Puutyö Johansson
Enäjärvenranta 17, Pori
Puh 0500 597 313
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 kaivuutyöt  salaojitukset
 pihatyöt

MERI-PORIN KAIVUU OY
0400-123 685

ENÄJÄRVENTIE 24-26, 28800 PORI

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

Ahaa!

Vintiltä rahaa!
Oikein tehty katon lisäeristys
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous:
puh. 040 596 3335 tai
WWWRAKENNUSPORICOM

Materiaalikierrätyksen
edelläkävijä
Pidämme ympäristöä puhtaana

Keittiöt ja
kodin kaikki kalusteet

t
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t

Ilmainen suunnittelu ja mittaus
Nopea toimitus
Asennus
Myös pintaremontit
Rami Kivimäki
p. 0400 909 693

Meiltä kaikki
jätehuollon

rami.kivimaki@kolumbus.fi
Kuljuntie 8, 28760 Pori
www.rk-keittio.fi

palvelut!

30 vuoden puusepän ammattitaidolla
Veikko Lehti Oy, Teljänkatu 10, 28130 Pori, puh. 02 631 6100
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Ota yhteyttä ja kerro, millaista remonttia tarvitset!

