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Kyläsaari-lehden 33. vuosikerta on ilmestynyt. Ensimmäistä kertaa lehti on kokonaan värillinen ja sisältää entistä enemmän kuvia. Kyläsaaren tapahtumista ja
arjesta on paljon miellyttävämpää kertoa kuvin, kuin pitkin tekstein. Lehti on
myös ensimmäistä kertaa 20 sivuinen, aiemman 16 sivun sijaan. Kiitos kaikille lehdessä mainostaville, sillä te mahdollistatte tällaisen tiedotuslehden toteuttamisen.
Kiitos kaikille lehteen juttuja kirjoittaneille ja valokuvia ottaneille. Yhdessä tästä on
tehty hieno lehti!
Vielä onneksi talkoohenki on voimissaan ja Kyläsaaressakin tapahtuu paljon
hienoja asioita yhdessä tekemällä. Kylätalo on yksi mahtavimmista tuotoksista,
joita Kyläsaarelaisella yhteishengellä on
saatu aikaan. Nyt kun Kylätalo ympäristöineen alkaa olla vuosien urakoinnin
jälkeen komeassa kuosissa ja vireän harrastustoiminnan keskus, päätimme Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:ssä tuoda
asiaa esille laajemminkin ja ilmoitimme
Kyläsaaren Satakuntaliiton ja Satakylät
ry:n järjestämään Vuoden maakuntakylä – kilpailuun. Kilpailun arviointiraati kävi tutustumassa Kyläsaareen 22.3. ja
nyt saamme jännätä kuinkahan kisassa

Minna Haavisto
käy. Kilpailemme Vuoden maakuntakylätittelistä viiden muun satakuntalaisen kylän kanssa ja varmasti jokainen näistä olisi
yhtä lailla tuon tittelin arvoinen.
Kävipä kisassa kuinka tahansa, toiminta Kyläsaaressa jatkuu. Alkukesästä on
taas perinteikkään Kyläsaaripäivän aika.
Sitä vietetään toivon mukaan aurinkoisessa kesäsäässä su 12.6. Tervetuloa mukaan
viihtymään!

Kyläsaaren
Kiinteistönomistajat ry:n
nettisivut osoitteessa:

Kyläsaaripäivä 12.6.2016 sunnuntaina klo 13-16
Kyläsaaren Kylätalon pihassa Mörtintiellä

www.kylasaari.fi

Kahvio, grillimakkaraa, vohveleita ym. Torimyynnissä kukkia, käsitöitä ym.
Ohjelmaa kaikenikäisille. Musiikista vastaavat Meri-Porin soittokunta
sekä Tuomas Koivuviita ja Erkki Lundgren.
Pihlavan VPK:n turvallisuusauto ja sammutusnäytös
Viihtyisää yhdessäoloa, pihapelejä, pomppulinna, poni- ja hevosajelua
Lapsille kasvomaalausta ja toiminnallinen onnenpyörä,
järjestäjänä Meri-Porin perhepoiju.

Löydät meidät myös:
/porinkyläsaari
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300 ensimmäiselle paikalle rientänyt saavat arpalipun,
joka oikeuttaa 2 X50€ lahjakortin arvontaan.
Tervetuloa
Järjestäjänä Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry.

Rompetori ja
Wanhat Wehkeet
Näyttely
11.6.2016 klo 9 -15

Liity mukaan:

Esittelyssä

- autoja, moottoripyöriä
- mopoja, traktoreita
- televisosarjasta Tankkitäyteen
Sulo Wilènin hinausauto.
- ym. Wanhoja Wehkeitä.
Tapahtuma-alueelle vapaa pääsy
Buffetti
Myyntipaikat
2€ / käytävämetri
Tiedustelut ja
paikkavaraukset
Markku Vehmas
0400-226234
vanhatautot@gmail.coma

Vuosikokouksista ilmoitetaan postilaatikkojakeluna ja ilmoitustauluilla sekä Kyläsaaren nettisivustossa
ZZZN\ODVDDULÀ ja facebook:issa
porinkylasaari.
Vuosikokoukset
pidetään
yleensä kevällä ja loppusyksyllä, joten seuraa ilmoittelua.
Hallitus

Kyläsaaren koululla
Mörtintie 4 , Pori

Rompetori

Tiedotus:

Kirpputorikauppiaat myös tervetulleita
Järjestäjänä Kyläsaaren
koulun vanhempain-yhdistys
sekä paikalliset
ajoneuvoharrastajat.
Opasteet Vt 2 (Pori – Mäntyluoto)

Liity Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n jäseneksi. Jäsenmaksu on 12
€ vuodessa ja liittymismaksu on 5 €.
Jäsenenä tuet toimintaa Kyläsaaren
hyväksi ja saat jäsenetuja yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa sekä
alennusta kylätalon tilojen ja muiden tuotteiden vuokrahinnoista. Jäseneksi voit liittyä maksamalla Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n
tilille
FI42 5701 3944 9717 09 liittymisjäsenmaksun 17 €. Maksun viestiksi
tulee laittaa uuden jäsenen nimi ja
osoite. Voit myös ottaa yhteyttä yhdistyksen jäsenkirjuriin Jarmo Jylliin (p. 0400292886) tai jarmojylli@
VXRPLÀ MRND YRL WRLPLWWDD OLLWtymismaksulaskun. Jäsenyys on talouskohtainen.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta saat verkkosivulta www.kyODVDDULÀ ja facebook-sivulta www.
IDFHERRNÀSRULQN\ODVDDUL

Yökahvila:
Meri-Porin seurakunnan järjestämät
yökahvilaillat Kylätalolla jatkuvat
syksyllä, jolloin paikalla on erityisja nuorisotyöntekijöitä seurakunnan
toimesta.
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Kyläsaaripäivää

ei edes sade haitannut

Päivän suunnittelu alkaa jo helmikuussa. Yhteisesti mietitään ohjelmistoa, jossa
jokaiselle pitää olla jotakin, eli niin kuin
vanha sanonta kuuluu, tarjontaa vauvasta
vaariin. Tehdään pihasuunnitelma - mihin
tulevat myyntipisteet ja esiintymislava,
mihin Marttojen kahvio ja koristelut. Joskus ihan mahdottomaltakin tuntuva ehdotus saa siivet. Viime vuonna esimerkiksi raivattiin leikkipuiston vieressä oleva
metsikkö, tehtiin puut klapeiksi ja arvottiin erillisissä klapiarpajaisissa. Keitettiin
myös sata litraa kalasoppaa. Mietittiin,
miten saadaan väki liikkeelle, ja päätettiin arpoa 100 euron lahjakortti osallistujien kesken.
Kaikki oli siis hyvin valmisteltu, mutta Kyläsaaripäivän sääennustus näytti
hurjalta, eli sadetta luvattiin koko päiväksi. Aamulla kokoonnuttiin kylätalolle hie-

Tapuliteatterin nuorten teatteriesitys sai väen hyvälle tuulelle

Tuija Huhtasalo myymässä arpoja
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man epätoivoisina. Tilanne näytti kurjalta, ulkona ei voitu päivää
viettää. Miten mahdutaan sisätiloihin, missä Soittokunta soittaa,
entä teatteri, mihin kahvitus, mistä sisääntulo jne. Pöytiä siirrettiin ees ja taas. Kaupalle vietiin ilmoitus, että Kyläsaaripäivää vietetään sisätiloissa.
Loppujen lopuksi kaikki onnistui hyvin tungoksesta huolimatta. Väkeä saapui paikalle mukavasti ja kalakeitto maistui. Iloinen
rupatus kuului pöytien ääreltä.

Kiitokset lohisopan keittäjille. Soppaa varattiin
100 litran satsi ja kaikki meni päivän aikana
Vuoden kyläsaarelaisen titteli vuonna 2015 meni Jorma
/LLKROOH-RUPDQDQVLRLNVLOXHWDDQN\ODVDDULÀQHWWLVLYXVWRQ
ylläpito ja kylätalo-kirjan kokoaminen. Hän on toiminut aktiivisesti Kyläsaaren liikuntasuunnitelman laatijana sekä Porin
kaupungin tulvansuojeluasioissa yhteyshenkilönä. Jorma on
ollut Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n hallituksessa yli 20
vuotta. Myös Kyläsaari-lehti on alun alkaen hänen ideoitaan.
Tervetuloa taas nauttimaan yhteisestä Kyläsaaripäivästä
12.6.2016! Tänä vuonna toivomme aurinkoista kesäpäivää!

Osa myyjistä jäi pois sadesään vuoksi, mutta
laukkuja oli tarjolla ,jos jonkin moista

Sinikka Ketonen

Jorma Liiho
Vuoden 2015
Kyläsaarelainen

Kuva: Minna Haavisto

Tapasin Aulikki Pukaralammin 26.08.1965
tansseissa Luotsinmäellä. Aulikki on syntyään kyläsaarelainen. Tästä lähti tutustumiseni tämän kylän polkuihin. Avioon
vuonna 1971. Nyt tyttäreni, tyttärentyttäreni ja Aulikin sisko asuvat naapuritontilla Kyläsaaressa. Kummitytölle nousee talo
aivan naapuriimme tämän vuoden aikana. Sukukeskittymä. Ei hassumpaa tämäkään.
Viisikymmentä vuotta tallustelua Aulikin vierellä. 45 vuotta työntekoa saman
työnantajan palveluksessa. 45 vuotta judon harrastamista. Vapaaehtoistoimintaa
monella saralla viidenkymmenen vuoden
periodi. Tässä vaiheessa. Nyt olen eläkkeellä. Olen aktiivinen eläkeläinen. MinulODRQRPDÀUPDMDWHHQVDWWXPDQYDUDLVLD
keikkoja silloin tällöin.

Minä haluan kannustaa ihmisiä
enemmän vuorovaikutuksiin toistensa kanssa suoraan. Ei vain somen välityksellä. Hiostan ihmisiä liikkumaan.
Oikea ruokavalio, riittävä liikunta, tasainen uni ja riittävän sosiaalinen ja positiivinen suhtautuminen niin toisiin
kuin toisten tekemisiinkin sekä omaan
persoonaan. Siitä se aukeaa. Eväät tasapainoiseen elämään. Kyläsaaren Kiinteistönomistajien toiminnassa olen pyörinyt myös yli 20 vuotta. Tulkaa Tekin
mukaan. Tehdään yhdessä Kyläsaaresta
entistäkin ihastuttavampi paikka viettää
elämää
Jorma Liiho
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Kyläsaaren tapahtumia vuonna 2015
Luistelukentän
jäädytys

Romupäivä

Tänä vuonna huolta aiheutti luistelukentän
jäädytyksen viivästyminen. Kun jää sitten
loppujen lopuksi saatiin niin koululaiset
olivat innoissaan. Luistelukausi jäi kuitenkin lyhyeksi. Kuva Carita Uusitalo

Kyläsaaren kiinteistönomistajien romukeräyspäivä on saanut suuren
suosion. Erittäin tervetullut on metalliromu, josta voidaan kustantaa
energian ja lumpun kustannukset.

Joulumyyjäiset

Asfaltointi

Joulumyyjäiset oli tänä vuonna erittäin
suosittu: yli kaksikymmentä myyjää ja
asiakkaita ympäri Poria. Kuva Minna
Haavisto

Viime kesänä saimme Kyläsaarentielle ja
Lantintie uutta asfalttipintaa.

KYLÄSAARI
Kauppa, veikkaus ja posti samalla käynnillä.

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

K-kauppa Kyläsaaren ja Kiinteistönomistajien joka vuotinen uudenvuoden vastaanottoa olemme saaneet katsella useana
vuonna. Kuvat Pertti Laakso

Lah

j

Apua sinullekin akortit
HERMORATAHIERONNASTA?
Hermoratahieroja Merja Suni
Pori, p. 044 768 1725
Krooniset kivut • Lihaskireys
Kiputilat • Iskiasvaivat
Väsymys • Stressi • Jännitystilat

Jari Määttä
Preiviikintie 442, 28660 Pori
Puh. 0400 654 222
www.porinkylmaasennus.fi

LUJA-NR kattotuolit
ja liimapalkit
- Ennen kesäruuhkaa
- Kaikkiin rakennuksiin
- Nopueat täsmäklliset toimitukset

LIIMAPUUPALKIT
HETI VARASTOSTAMME
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Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n

Kudontapaikka Kylätalolla
-

-

Tule tutustumaan ja varaamaan
kesä aikasi loimiin sopimuksen mukaan.
Käytössä useat kangaspuut
ja mahdollisuus kutoa mattoa tai poppanaa.
Tiina 050-3690993
Sukkulassa vaikka poppana tai räsyä,
kudontapaikalla ei mieli eikä sydän saa väsyä.

Käsityöapaja
Mistä on Kyläsaaren
kudontapaikka tehty?
Kaiken kokoisista käsistä ja kangaspuista,
loimilangoista sekä kuteista.
Pirroista, sukkuloista, iloista ja suruista.

Matonkuteita
Poppanakuteita
Kankaita
Paperinaruja, musta ja valk.
ym. ym.

VILLAPUU
Ryijytarvikkeet, kudontalangat

Kankaan raidoista, ihmisistä aidoista.
Polkusista oivista, kuvioista tulevista.
Kiinnostuksesta suuresta.

Tiina Raitanen
Tekstiiliartesaani
japitina@gmail.com
Mäntymäentie 8 28760 Pori
+358 50 3690 993
Avoinna sopimuksen mukaan

Matoista, shaaleista,
pöytäliinoista vaaleista.
Kätköistä ja muistoista,
löydetyistä aarteista.
Perinteestä suuresta,
jaetusta ilosta, opeista.
Toiveesta tulevasta.
Niistä on kudontapaikka tehty !
Tiina Raitanen
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Ojantie 7, Pori
p. 040 - 5761931 Tarja Finska
Avoinna: Ti - Pe 10 - 17
La 10 - 14
Su ja Ma suljettu

Eva Gröhn
040-522 5385

Pohjoisranta 11, Puuvilla
(Pohjoisporin terveysasemaa vastapäätä)
www.kudontamaailma.ﬁ

RAKKAUREST KUTOMISEE

nauhajanappi.fi

Antinkatu 16, Pori

Löydä oma tyylisi
Tuula Esama
Simeonintie 12
28840 PORI
tyylikorut@gmail.com
www.tyylikorut.fi
0400 936 457

Antinkatu 18
(02) 633 6671

Hyvää kesää
Toivottavat
Tiina ja Raili
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Muuttolintujen aikaan

Karaistunut kyhmyjoutsen tulee ensimmäisiin jään sulapaikkoihin.
Suomalaisista on sanottu, että meillä on läheinen suhde
luontoon. Liikumme mielellämme luonnossa ja seuraamme
vuodenaikojen tapahtumia ihan eri tavalla kuin esimerkiksi keskieurooppalaiset. Yli puoli miljoonaa vapaa-ajanasuntoa kertoo tästä samasta asiasta, viihdymme lähellä luontoa.
Lintujen kevätmuutto on paraikaa menossa - ja se selvästi kiehtoo ihmisiä. Kiurujen liverrys ja töyhtöhyyppien
nau´unta peltojen yllä tai matalalla ylilentävien laulujoutsenten voimakkaat kajautukset kyllä huomaa, kun kohdalle
sattuvat. Metsien talvinen hiljaisuus on vaihtunut peippojen,
rastaiden ja tiaisten lauluääniin.

SK-Metalli Oy
Rantakulmantie 86
28610 Pori
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myynti@skmetalli.com
puh 050-4669033

Lintujen kevätmuutto alkaa normaalisti helmi-maaliskuun vaihteessa ja kestää kesäkuun alkupuolelle asti. Kevään
säät ovat kuitenkin oikullisia, takatalvia on joskus montakin.
Alkukevään muuttolintuja kutsutaan usein säämuuttajiksi. Näitä ovat esimerkiksi harmaalokki, töyhtöhyyppä, kiuru, kottarainen ja Porin epävirallinen vaakunalintu
mustavaris. Varhaisia tulijoita ovat myös isokoskelo ja telkkä. Jos pyryttää kovasti tai tulee kovat pakkaset, osa näistä
varhaisista tulijoista voi lähteä takaisin etelään päin odottamaan uutta parempaa tulosäätä. Merellä haahkojen ja merimetsojen muutto käynnistyy. Joinakin aamuina päämuuton
aikaan huhtikuun alussa näitä merilintuja voi nähdä suuriakin määriä.
Lumien jo sulettua peltoaukeilla levähtävät joutsen- ja
hanhiparvet kääntävät jopa ohiajavien autoilijoiden päät.
Hanhia saattaa yhdellä pellolla olla viittäkin lajia. Runsaslukuisten metsä- ja merihanhien lisäksi parvesta voi kiikarilla tai kaukoputkella löytää kanadanhanhia, tundrahanhia ja
Huippuvuorille matkaavia lyhytnokkahanhia.
Maalis- ja huhtikuun linnut ovat enimmäkseen päivämuuttajia. Toukokuussa lämpötilat ovat yleensä plussan puolella, ja tulijat ovat pääasiassa yömuuttajia: sorsia, kahlaajia,
rastaita ja hyönteisiä syöviä pikkulintuja, kuten pajulintu, satakieli, siepot ja pääskyt. Tervapääskyillä on ilmeisesti käytössään kalenteri – toukokuun 22. päivä niitä viilettää Kyläsaarenkin taivaalla, mutta sitä ennen välttämättä ei.
Kesäkuun alussa tulee vielä viimeisiä kerttuja, sirkkalintuja sekä alkukesän öiden laulajavirtuoosit luhta- ja viitakerttunen.
Ennen kuin viimeiset kevätmuuttajat ovat tulleet, ensimmäiset syysmuuttajat, mustaviklonaaraat ja kuovinaaraat,
ovat jo menossa kohti etelää. Kevät- ja syysmuutto kohtaavat.
Meille on nyt kuitenkin tulossa kesä. Nauttikaamme siitä.
Kari Mäntylä
lintuvaari Kyläsaaresta

PORIN KIINTEISTÖNOMISTAJAIN
KESKUSJÄRJESTÖ RY
KIINTEISTÖNOMISTAJAIN EDUNVALVOJANA
Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry. muodostuu 33 jäsenyhdistyksestä,
joissa on yli 5 000 maksavaa jäsentä. Järjestö toimii Porin kaupungin alueella olevien
kiinteistönomistajain yhdistysten keskusja yhteistyöelimenä sekä valvoo yhdistysten sekä omakotitalon- ja pienkiinteistönomistajain oikeudellisia, taloudellisia ja
muita yhteiskunnallisia etuja.
Keskusjärjestö voi toimia taustatukena, jos yksittäinen yhdistys haluaa ajaa
alueensa asiaa eteenpäin tai olla yhteen
kokoajana, jos on asia jota yksittäiset yhdistykset voivat ajaa yhdessä eteenpäin.
Kiinteistöverosta on vuosittain toimitettu lausunto kaupungin päättäville
elimille. Viime vuonna kirjelmöitiin mm.
asuntomessualueen investoinneista kaupunginhallitukselle, painottaen ettei vanhojen asuinalueiden vesi-, viemäröinti-,
valaistus- ja kaapelointikorjauksia saisi
laiminlyödä, kun korjausvelka on jo nyt
liian suuri.

MOPIILI -hanke
Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestön hallinnoima hanke aloitettiin keväällä 2014.
Se jatkaa mm. Talkkari-projektien
monivuotista perinnettä vanhusväestön

kotona auttamisesta edelleen jalostettuna toimintana. Hankkeen omistuksessa
on auto, jolla työntekijät pystyvät kulkemaan työkohteisiin eripuolille kaupunkia.
Työtilaukset tehdään keskitetysti hankevastaava Jouko Harjulle, joka päättää
soveltuuko työ hankehenkilöstön toteutettavaksi ja organisoi päivittäiset toimet
samalle suunnalle kaupunkia.
Yhteydenotot puhelimitse numeroon
044 702 2317 tai sähköpostitse pkk.mopiili@outlook.com.
Hankkeen puitteissa suoritetaan erilaisia omakotikiinteistöissä vastaan tulevia pieniä lyhytkestoisia työtehtäviä Porin alueen vanhusväestölle. Toiveena on,
että asiakkailla on tarjota tarvittavat työkalut ja -välineet.
Alkavalle kesälle suorittavan työn tekijöitä on seitsemän maalis—huhtikuusta
elo—syyskuulle saakka.
MOPIILI on työllisyyspoliittinen hanke, jonka rahoitukseen osallistuvat mm.
TE-hallinto ja Porin kaupunki.
Asiakkailta peritään omavastuuosuutena 5 € / tunti / työntekijä ja matkakulut
toimistolta (Antinkatu 6 A) kohteeseen ja
takaisin 0,25 € / km. Tehtyjen töiden laskutus suoritetaan jälkikäteen, käteissuorituksia ei hyväksytä.

CAFE LOUNASNIITTY
UUDESSANIITYSSÄ
Lounaspöytä katettuna arkisin klo 11-14.
Viihtyisät tilat varattavissa myös yksityistilai-

Tarjottavaa palvelua saa ja kannattaa
markkinoida omalla alueellaan, myös varsinaisen kohderyhmän sukulaisille ja tuttaville, jotta he osaavat kertoa asiasta kohderyhmälle.
Esimerkkejä kesän työtehtävistä ovat:
nurmikon- tai pensasaidan leikkuu, puutarhan pensaiden huoltoleikkaus, yksittäisten aitavaurioiden korjaus sekä pihan
pienet soratäytöt.
Pidempiaikaiset sopimukset tietyin
väliajoin suoritettaviin tehtäviin ovat
myös mahdollisia.
Tapauskohtaisesti voidaan suorittaa
muitakin tehtäviä, mutta siivous-, sähkö-,
vesi- ja viemäritöitä ei. Lisäksi maan- tai
lattiantasosta korkeammalla suoritettaviin
töihin pitää olla kunnon telineet.
Lisätietoa niin Keskusjärjestön, kuin
MOPIILI -hankkeen toiminnasta on osoitWHHVVDZZZSRULQNLLQWHLVWRQRPLVWDMDWÀ

Simo Järvinen
puheenjohtaja
044 022 3170
simo.jarvinen(at)outlook.com
Jouko Harju
MOPIILI -hanke
044 702 2317
pkk.mopiili(at)outlook.com

-20%

Tällä kupongilla
yhdestä normaalihintaisesta
K-raudan
varastotuotteesta

Tarjous voimassa
kesäkuun loppuun.

suuksiin. P. 02 638 3222 tai 0400 507 537
Satakunnankatu 39, Puh. 02-631 3300
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Aktiviteettia Kylätalon kulmilla
Paljon on taas puurrettu kylämme ja Kylätalomme eteen. Ja
tulokset alkavat myös näkyä. Kylän tunnus, ankkuri, on siirretty
Kylätalon eteen. Puuhamiehinä tässä olivat Jarmo Jylli ja VesaMatti Ketola. Kiitos heille tämän komean kyläsaaren symbolin
kunnostamisesta.
Leikkipuiston edusta on siistitty. Sitä raivaamassa oli kohtalaisen innokas ja iso ryhmä kyläläisiä. Kaadetut puut tehtiin klapeiksi, jotka sitten myytiin ja arvottiin Kyläsaaripäivän yhteydessä. Romuja kerättiin taas jätelavoille kierrätettäväksi. Kylätalon
keittiön ja juhlasalin lattiat on hiottu ja lakattu. Samassa yhteydessä patterit, ikkunapenkit, seinien alaosan paneelit ja lattialistat maalattiin. On hommattu ruokailuvälineitä, uudet pöydät ja
tuolit sekä tekstiilipesuri, jolla tuolit saa myös pestyä.
Tiukin työ oli Kylätalon pihassa olevan ulkorakennuksen saneeraus. Kaupunki maksoi materiaalit ja antoi telineet käyttöömme. Viiden miehen ja yhden naisen iskuryhmä siisti ulkorakennuksen näyttävään kuntoon. Lisää elinvuosia rakennukselle tuli
ainakin kolmekymmentä. Ja kunnollista varastointilaa meille kyläläisille.
Jatkuva aktiivisuus palkitaan elinvoimaisena ympäristönä.
Aktiiviseen joukkoomme mahtuisi mukaan lisääkin tekijöitä. Tarjolla olisi ihan pieniä kuin vähän isompiakin hommia, jokaiselle
omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan. Rakentavalla yhteistyöllä ja energisellä talkootyöllä saadaan paljon positiivista aikaan. Tule ja rutista oma osuutesi kylämme hyväksi.
Seuraa ilmoittelua Kyläsaaren ilmoitustauluilla, internetsivuilla tai facebook-sivulla. Ota yhteyttä yhdistyksen hallituksen
jäseniin ja kysele mitä milloinkin on menossa ja kerro millaisesta
osallistumisesta juuri sinä olisit kiinnostunut.

12 - Kyläsaari 2016

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

Jorma Liiho on innokas valokuvaaja sekä videoija. Nyt
uusimpana innoituksen lähteenä on ilmakuvaus. Pienellä lennokilla valokuvia
napsitaan kätevästi ilmasta käsin. Tässä Kylätalon ilmakuva talvisena päivänä.
Kuten kuvasta havaitaan
kylätalossa toimintaa kuvauspäivänäkin.
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Kylätalon tilat vuokrattavana
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry vuokraa kylätaloa myös kyläläisten käyttöön esim. erilaisten juhlien järjestämistä varten. Vapaita ajankohtia voi kysellä yhdistyksen päivystyspuhelimesta
p. 044-3311759. Vuokralainen vastaa tilan siivoamisesta tilaisuutensa jälkeen. Erillistä siivousmaksua vastaan yhdistys voi tarjota loppusiivousta, mutta tästä sovitaan aina tapauskohtaisesti.
Salissa on pöydät ja tuolit 50-60 hengelle. Keittiöstä löytyy
ruoka- ja kahviastiasto sekä kuohuviinilaseja 60 hengelle. Keittiöstä löytyy iso kylmiö, neljä moccamaster-kahvinkeitintä, vedenkeitin, astianpesukone, kiertoilmauuni, hella, mikroaaltouuni ja lämpölevy.
Sali ja keittiö alle 5 tuntia kestävälle tilaisuudelle maksaa 20 €
yhdistyksen jäseniltä ja 30 € ei-jäseniltä. Pelisalin saa lisäksi käyttöönsä maksamalla 10 € lisää. Pelisalista löytyy biljardi, ilmakiekko, pingis, jalkapallopeli sekä kaksi kosketusnäyttöpeliä.
Koko talon viikonloppuvuokra isompien juhlien järjestämiseen on 130 € (jäsen)/ 150 € (ei-jäsen). Tämä tarkoittaa koko lauantaipäivää ja sunnuntai aamupäivää klo 12 asti. Lisää siivousaikaa sunnuntailta saa hintaan 30 €. Muistotilaisuuksia varten tilaa
vuokrataan hintaan 80 €/ kerta sisältäen siivouksen (ei tiskausta).
Kyläsaaren asukkaiden muistotilaisuudet ovat maksuttomia, siivouksesta peritään kuitenkin erillinen siivousmaksu. Tarkemmat
tiedot vuokraushinnoista löytyy yhdistyksen nettisivuilta osoitWHHVWDZZZN\ODVDDULÀ
Siivoustarvikkeet sekä wc- ja käsipaperit löytyvät kylätalolta
ja sisältyvät vuokraushintoihin.

Tekstiilipesuri
Tekstiilikalusteiden, kuten tuolinpäälisten, sohvien ja esim. autonpenkkien pesemiseen soveltuvan pesurin saat käyttöösi 10 €
hinnalla, jos olet Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n jäsen. Muilta veloitus on 20 €. Hintaan sisältyy yksi pesutabletti. Jos pestävää
on paljon, lisätabletteja on saatavilla hintaan 3 €/kpl.

Makkaragrilli
Perinteisen, makkaranpaistoon soveltuvan kaasugrillin saat käyttöösi hintaan 20 € (jäsen) / 30 € (ei jäsen). Kaasu ei kuulu hintaan.
Kaasupullo on saatavissa mukaan erikseen sovittaessa. Kaasusta
veloitetaan tällöin kulutuksen mukaan.

Muuta vuokrattavaa
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry on hankkinut omaan käyttöönsä monenlaisia tavaroita, kuten puutarhakalusteita, tekstiilipesurin ja makkaragrillin. Kylätalon pöytiä hankittaessa mukana
tuli myös kasa pöytäliinoja. Yhdistys tarvitsee näitä tavaroita itse
kuitenkin vain muutaman kerran vuodessa ja loppuajan nämä
seisovat varastossa. Varastossa seisottamisen sijaan olemme päättäneet tarjota näitä kyläläisten käyttöön pientä korvausta vastaan.
Jos siis tarvitset jotain näistä, soittele Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n puhelimeen p. 044-3311759. Tavarat noudetaan Kylätalolta ja palautetaan samaan paikkaan.

Pihakalusteita
Pyöreä lasikantinen pöytä ja neljä tuolia viikonlopuksi käyttöön
hintaan 10 €/setti. Varastosta löytyy yhteensä 20 tällaista pöydän
ja neljän tuolin settiä.
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Pöytäliinoja
Kylätalolta löytyy kolmenvärisiä pöytäliinoja, valkoisia, vaaleankeltaisia sekä beigen värisiä. Kunkin värisiä liinoja löytyy 12 kappaletta. Liinoja saa käyttöönsä hintaan 5 € / kpl (6 € ei-jäseniltä).
Hinta sisältää pesumaksun.

Kevätkokous 12.4.2016

Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n kevätkokouksen yhteydessä kyläläiset pääsivät tutustumaan kylätalon toimintoihin
ja väkeä olikin mukana liki neljäkymmentä kiinnostunutta. Rakennusvaihe vanhasta, autioituneesta kyläkoulusta kylätaloksi alkoi vuonna 2004 ja viimeisimpien
ponnistusten jälkeen talo ympäristöineen
alkaa viimein olemaan valmis. Kylätalon
pihassa oleva, rapistumaan päässyt kaupungin omistama varastorakennus on nyt
kunnostettu ja kylätalon lattioissa kiiltää
uusi lakkakerros. Muutenkin talon sisustus on saanut uuden ilmeen.
Talon toimijoiden esittelyn aloitti Tiina Raitanen, joka kertoi Otsolan kudontaryhmän toiminnasta. Kudontaa voi harrastaa myös kesäkuukausina. Raili Marjamäki
kertoi käsityöryhmän toiminnasta, ja toivotti ihmiset tervetulleiksi mukaan ryhmään syksyllä. Minna Haavisto kertoi jooga-mahdollisuuksista. Jooga on erittäin
suosittua joten pitää olla nopea, että pääsee mukaan Kansalaisopiston ryhmiin. Talolla toimii myös Porin kaupungin perusturvan tuolijumppa- ja tasapainoryhmä.
Meri-Porin soittokunnan Manu Paunonen avasi Meri-Porin soittokunnan toimintaa. Uusia soittajia toivottiin mukaan.
Myös soittimia on käytettävissä, jos omaa
ei ole. Marttojen esittely alkoi Marttojen
laululla. Raili Frangen kertoi Marttojen
toiminnasta ja toivotti uudet jäsenet tervetulleiksi toimintaan.
Tilaisuuteen kutsuimme myös Kiinteistöomistajien keskusjärjestön edustajan
tutustumaan kylätaloomme ja talomme
toimintaan. Puheenjohtaja Simo Järvinen

kertoi, että keskusjärjestön toiminnassa työllistäviä tehtäviä ovat tällä hetkellä
Mopiili-hankkeen hoitaminen ja tonttien
vuokraushintojen yllättävään ja rajuun
nostoon reagoiminen. He yrittävät myös
aktiivisesti vaikuttaa kaupungin pientaloalueiden hoitoon esim. tienpitoon ja va-

laistukseen. Nyt kaikki rahoitus näyttää
menevän tulevalle asuntomessualueelle.
Tilaisuus oli erittäin lämminhenkinen
ja aktiivinen yleisö esitti myös kysymyksiä
esiintyjille. Kakkukahvitkin maistuivat. Tilaisuudessa oli esillä myös kattausesimerkkejä
talon astioilla ja pöytäliinoilla toteutettuna.

Tervetuloa ympäristöystävällisen
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
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Juttua tuolijumpasta
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Yhteyspäällikkö Pekka Mäkelä, 050 366 2043
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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...

jumpassa tehdään liikkeitä myös seisten,
mutta kaikkia liikkeitä voi halutessaan
tehdä istuenkin.Pyrkimys on käyttää
kaikkia lihasryhmiä, apuna on mm.
jumppakeppejä ja vastuskuminauhoja.
Alkulämmittelyn jälkeen on varsinaisen
jumpan vuoro, pieni hikikin saa ja pitää
tulla,lopuksi vielä kevyempää venyttelyä.
Tuolijumppa on viikon liikunta-annoksesta vain pieni, mutta hyvä lisä ja
vaihtelua omaan arkeen iloisessa seurassa.
Paras tapa olisi liikkua päivittäin, sillä monipuolinen ja säännöllinen liikunta tukee ai
neenvaihduntaa,verenkiertoelimistöä, auttaa pitämään luustoa lujana,se voi myös
estää ja vähentää stressiä sekä pienentää
myös monien sairauksien riskitekijöitä.

E P S I R at i

On tiistai-aamu, tammikuun lopun hämärä alkaa valjeta. Kylätalolla näyttää taas
tapahtuvan jotakin erityistä, mitähän siellä nyt puuhataan? Joukko reipasta väkeä
lähestyy pihaa, kuka kävellen, kuka polkupyörällä, jotkut autokyydillä.
Eteisaulassa iloinen puheensorina,
vaihdetaan pikaiset kuulumiset,kaivataan
joukosta puuttuvia.
Selitys on ikääntyvien tuolijumppa
joka on jatkunut jo vuosia, ensin vapaaehtoisvoimin, nykyisin Porin Perusturvan Kuntoutus- ja Sairaalapalveluiden
järjestämänä.
Mikä ihmeen tuolijumppa? Se sopii
kaiken kuntoisille , kaiken ikäisille, kaikille.Nimestä huolimatta Kylätalon tuoli-

01019 5110

www.turva.fi

Parasta palvelua

Täällä meidän asuinalueellamme on
loistavat liikuntamahdollisuudet kaiken
ikäisille ympäri vuoden, metsä täynnä
mukavia polkuja , vielä kirjoitushetkellä
latukin ja onhan se oman puutarhankin
hoito loistavaa arkiliikuntaa.
Kylätalolla jatkuu vielä toukokuun
lopulle Tuolijumppa ikääntyville tiistaisin klo 10 -11, Tasapainoryhmä torstaisin
klo 10 -11 ja syksyllä taas aloitetaan uudelleen.
Hymyillään kun tavataan!
Sirpa Haapatie
Porin Perusturvan
kuntoutupalveluista)

MANU
Nykyajan lapset ovat eteviä, neljä viisivuotiaana pelataan tietokoneella ja pystyvät
vieläpä neuvomaan mummoja ja vaareja tietokone ongelmissa. Kun minä menin
alakouluun, en erottanut iitä aasta. Äitini
varmaan meinasi, että kyllä se Kulmalan
Hanna sitten opettaa, kun se minunkin on
opettanut. Hanna oli ollu Vähärauma koulul alakansakoulun opettajana, kun äitini
oli siinä iässä. Hanna sijoitti minut aluksi Juhanssonnin Maunon viereen. Maunol oli erinomane kaks kerroksine penali, jonka hänen isänsä oli tehnyt, siin oli
kannes luistisalpa etteise vahinkos auen-

nu. Minun penalini oli ykskerroksine, mut
siin oli kannes kaunis värikäs kuva. Manun äiti oli niitä Laaksosen tyttäriä, joita oli
kaikkiaan kahdeksan, lisäksi kaksi poikaa
Eemppu ja Viljo. Joku ihmetteli Laaksoselle, että ”kun sul on noita tyttäriä niin paljon ni mist sää meinaat niil kaikil miähenki
löytää”. Laaksosel oli vastaus valmiin hä
sano et ”hyvä tavara tekee ain kauppas”.
Ja nii teki kans. Kaikki sai miehe , toiset
parrii kartaaki. Kaisa taisi ol ainoo jol ei
ollu vihiittyy miest mut oli häl kaks tytärtä. Tyttöjen isä olis kuulemma myöhemmi
menny Kaisa kans naimisii mut Kaisa ei
huolinu ko sano ”et mikses sillo tullu mää
olisi surkeesti miest tarvinnu”.
Manu oli hyvä koulus mut en mää
häne vieressäs kauva saanu istuu mää jourui istumaa Tuomise Tauno vieree, kun
me oltii vähä samallaisii junttei molemmat. Mut kai mää sen verran hyväoppinen taisi ol et Hanna oli joskus mu äitilleni
sanonu et tuo teen Seppo tarttis pistää sit
aikanas oppikouluun.

Mut sit tuli sota eikä oppikouluu menemisest ollu puhetakkaa. Lapsetkin joutu tekemää aikuisten töitä, kaivettii perunoita oltiin elopellol ja tappuris. Mut oli
sitä silti ommaaki aikaa. Käytii pikkupojat
Launaste rannas onkel ei meil mittää eväitä ollu mukan, mut ko saatii särkii ni tehtii nuotio ja paistettii niit särkii ja ne maistu sit hyvält no maistu kai ko kova nälkä
oli. Kaikist elintarvikkeist oli kova pula
mut mustapörssi toimi. Sokeri oli kortil mut jostaki oli salakuljetettu sakariinii
se oli pienissä pyöreissä puurasioissa no,
sillo oli puolelitra viinapulloissaki puiset
kierrekorkit. Manul oli semmoses sakariini rasias hienoo suolaa hä tuli minu tyköni ja sano et ripotas täst vähä kalas pääl
ni maistuu viel paljo paremmalt, ja kyl
maistuki.
Sillo oli Kyläsaare rautatieasema päälikkönä
Junninen niminen
mies hän oli myös
Suomen kuvalehden asiamies, häneltä meenki isä
tilasi Suomen Kuvalehden ja äidille
viel Kotiliedenki.
Junninen oli saanut polttopuiks pyöreitä pölkkyjä, Manu
meni serkkunsa kanssa sahaamaan Junnisen pölkky päästä kiekkoja auto pyöriks
vai olisko niist mahrettu tehtr sotatankki. Junnine sattu näkemään
ja meni kantelemmaa
Kahmal joka oli kansakoulu opettaja. No siit
nousi kauhee pirrakka
ja Manu sai arestii taisi saar usseemma tunni.
Sillo tuli Sanomalehdet junal Kyläsaaren
asemal josta ne sit tuotii osuuskaupal, pyhä
aamuisi ihmiset kokkoontu osuuskaupan
ettee ja Aaltose Anja huusi nimeltä kaikkien lehdet ni kaikki sai omas. Siin misä
nyt on Haanpään kalasavustamo oli ennen Loveni Paavon talous, asuirakennus
toisella puolella ja navetat ja muut talousrakennukse toisella puolella Yyterin tietä.
Paavo oli vakaumukselline kommunisti

ja lukenu paljo. Ko siin odoteltii ni Paavo tuli minu luokseni ja pyysi et viittisik
sää Seppo ottaa minun lehteni ja pistää se
meil ni mu eitarttis tääl seisoskel, no totta kai mää lupasi. Ko mää sai oma lehteni ni Manu minu tyköni ja sano men sää
vaa kylmää se Luveni lehre vie. Mää vei
oma lehre kottii ja lähri kyläl. Ehtopäiväl
ko määtuli kylältä kottii ni Luveni istuskeli meil. Vaik isäl oliki eri elämänkatsomus
ni he olivat Luvenin kanssa hyviä ystäviä,
isä huusi kamari puot et tules Seppo vähä
tän ja alko kyselemmää et veiksää se Luveni lehre, mää vastasi vähä epävarmasti,
et joo kirjotik sää sin jottai terveisiin, en
sunka, mää sanoi no mitä tämmäset tääl
Paavo lehre reunas sit o. Manu oli kirjottanu jotain tähäntapaaan että, sää saatanan
luopio kommunisti, ja taisi vielä haistatellaki perään. Laaksoselaiset oli äkkivääriä
kommunisteja kai ne aatteet oli Manuunki tarttunu.
Kun Olga Kahma oli jäänyt eläkkeelle tuli Kyläsaaren kouluun toiseksi opettajaksi Aira Sarento niminen nuori kaunis
naisihmine josta kovasti tykättin. Sil- loin
opettaja kulki usein pulpettien välissä ja
katseleli oppilaiden vihkoja
Aira kumartui katselemaan Manun
edessä olevan oppilaan pulpetilla olevaa
vihkoa,
Manulla oli pieni taskupeili jonka hän
vaivihkaa pisti opettajan hameen helman
alle ja katseli näkymiä siellä. On se kumma asia et miespuolisilla on jo kakarasta

saakka viehtymys päästä tutkimaan naisten hameen alusia, se on kai niitä miesten
vahvempia viettejä, joka on aina vallinnut. Nykyään kyllä näytetään naisvartalo
ilman rihman kiertämää, en tiedä onko siin
sit ennää mittää viehätyst.
Nuulinki Seppo
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Meri-Porin Perhepoiju ry
Meri-Porin Perhepoiju ry on vuonna 2011 perustettu yhdistys. Järjestämme lapsille ja lapsiperheille elämyksiä, jotka auttavat jaksamaan arjen keskellä. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti lapsille
ilmaisia. Vuosittain järjestämme monenmoista tapahtumaa, kesäretkistä teatterielämyksiin, pulkkariehoista seikkailupuistopäiviin.
Viime kesänä matkustimme kotieläinpuistoon, jossa lapset saivat
ihailla monenlaisia eläimiä ja nauttia yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Keväällä järjestimme jo perinteeksi tulleet Meri-Porin Minimessut. Tämän lisäksi olemme mm. hankkineet Meri-Porin neuvolatoiminnalle vanhempainvalmennukseen uuden vauvanuken,
osallistuneet myyjäisiin, lahjoittaneet joulupaketteja paikkakunnan omaan joulupuukeräykseen ja järjestäneet perinteisen Enkelikirkon.
Yhdistyksemme toimintaan voi tutustua kotisivujemme
ZZZSHUKHSRLMXÀNDXWWD.DQQDWWDDVHXUDWDLOPRLWWHOXDP\|V
facebook-sivullamme. Isommista tapahtumista mainoksia löytyy myös mm. kauppojen ilmoitustauluilta.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kuukausittain. Tervetuloa
niihin suunnittelemaan ja ideoimaan tulevia tapahtumia. Myös
toiveet ja vinkit ovat aina tervetulleita. Tietoa hallituksen kokousten ajankohdista saa kysyttyä suoraan hallituksen jäseniltä, sähköpostitse perhepoiju@gmail.com tai fb-sivujen kautta.
Yhteystiedot:
puheenjohtaja Outi Brander puh. 044 284 5604
sihteeri Katja Sundelin puh. 041 437 3260
rahastonhoitaja Maija Vahtera 040 839 3004

HIUSPINNI
PARTURI-KAMPAAMO
JAANA RANTAMÄKI
p. 040-533 5144
Kuusimäentie 7
28760 Pori
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Yyteri Golf
GOLF REIKÄ 19
A-oikeudet
maukas lounasruoka seisovasta pöydästä
Palvelemme joka päivä
Avoinna kaikille.
Kylätalokirja on myynnissä
Kyläsaaripäivillä tai
tiedustelut puh. 044 3311 759.
Kirjan hinta on 60 €.

Karhuluodontie 85
Pitopalvelua myös Kylätalolle
Puh. 0500 898 772

Aki Ålander
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 kaivuutyöt  salaojitukset
 pihatyöt

MERI-PORIN KAIVUU OY
0400-123 685

ENÄJÄRVENTIE 24-26, 28800 PORI

Ahaa!

Vintiltä rahaa!

Keittiöt ja
kodin kaikki kalusteet

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

Materiaalikierrätyksen
edelläkävijä
Pidämme ympäristöä puhtaana

t
t
t
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!

