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Sulo Wilènin hinausauto televisosarjasta Tankki täyteen 
ym. Wanhoja Wehkeitä

Linja-autoajelua Satakunnan Mobilistien linja-autolla

Tapahtuma-alueelle vapaa pääsy!

Rompetori
Myyntipaikat 2 €/käytävämetri
Tiedustelut ja paikkavaraukset
Markku Vehmas, 0400 226 234

Kirpputorikauppiaat ovat 
myös tervetulleita!

Järjestäjinä Kyläsaaren koulun vanhempainyhdistys 
sekä paikalliset ajoneuvoharrastajat.

Opasteet Pori-Mäntyluoto-tieltä (Vt 2)

Buffetti
Buffetti

Tervetuloa viihtymään!
Järjestäjänä Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry.

TORI-MYYNNISSÄKUKKIA, KÄSITÖITÄ, YM.
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• Ohjelmaa kaikenikäisille SUOMI 100 -teemalla
• Musiikista vastaavat Meri-Porin soittokunta sekä 

Tuomas Koivuviita, Erkki Lundgren ja Reijo Nevaranta
• SPR:n ensiaputietoutta
• Hevostaitoesitys ja hevos/poniajelua
• Viihtyisää yhdessäoloa, pihapelejä, pomppulinna
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Toimikunta: Yhdistyksen johtokunta
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Ulkoasu ja painatus: Maisan paja
040 503 6149, maj-lis@maisanpaja.info

Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n 
toimihenkilöt vuodelle 2017

 
Johtokunta:

Minna Haavisto puheenjohtaja
Vesa-Matti Ketola varapuheenjohtaja

Sinikka Ketonen sihteeri 
Jarmo Jylli taloudenhoitaja ja jäsenkirjuri

Tuija Huhtasalo
Mervi Ilomäki
Tiina Raitanen

Paula Viikinkoski
Raili Marjamäki 
Harri Salminen 
Jari Kesäläinen

Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n nettisivut 
osoitteessa www.kylasaari.fi

Löydän meidät myös facebookista

Kylätalon puhelin 044 331 1759
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Puheenjohtajan palsta

Meri-Porin seurakunnan järjestämät 

YÖKAHVILAILLAT 
KYLÄTALOLLA 
jatkuvat syksyllä, jolloin paikalla on 

erityis- ja nuorisotyöntekijöitä  
Meri-Porin seurakunnan toimesta. 

Tiedotus
Vuosikokouksista ilmoitetaan postilaatikkojakeluna ja ilmoitustau-
luilla sekä Kyläsaaren nettisivustossa www.kylasaari.fi  ja faceboo-
kissa porinkylasaari. Vuosikokoukset pidetään yleensä kevällä ja 
loppusyksyllä, joten seuraa ilmoittelua.

Hallitus

Liity nyt!
Liity Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n jäseneksi. Jäsenmak-
su on 12 € vuodessa ja liittymismaksu on 5 €. Jäsenenä tuet toimin-
taa Kyläsaaren hyväksi ja saat jäsenetuja yhdistyksen järjestämissä 
tapahtumissa sekä alennusta kylätalon tilojen ja muiden tuotteiden 
vuokrahinnoista. 

Jäseneksi voit liittyä maksamalla liittymisjäsenmaksun 
17 € Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n tilille 
FI42 5701 3944 9717 09 
Maksun viestiksi tulee laittaa uuden jäsenen nimi ja osoite.
 
Voit myös ottaa yhteyttä yhdistyksen jäsenkirjuriin 
Jarmo Jylliin p. 0400 292 886 tai jarmojylli@suomi24.fi , joka toimittaa 
liittymismaksulaskun. Jäsenyys on talouskohtainen. Lisätietoa yhdis-
tyksen toiminnasta saat verkkosivulta www.kylasaari.fi  ja faceboo-
kista porinkylasaari.

KYLÄKOULUSTA
KYLÄTALOKSI

Kylätalo-kirja on myynnissä 
Kyläsaaripäivillä edulliseen 

60 euron hintaan.

Itselle tai lahjaksi.�

Muina aikoina tiedustelut 
puh. 044 331 1759

S uomi täyttää tänä vuonna kunnialliset 100 vuotta. Ha-
luamme juhlistaa tätä myös tässä lehdessä muiste-
lemalla tapahtumia Kyläsaaressa viimeisen sadan 

vuoden ajalta, aina Suomen itsenäisyyden alkuajoista tähän 
päivään asti. Samaa teemaa noudatetaan myös ensi kesän 
Kyläsaaripäivässä. Kyläsaari, niin kuin koko Suomi on muut-
tunut vuosien varrella valtavasti.

Myös tähän vuoteen liittyy ainakin kaksi merkittävää saa-
vutusta. Kyläsaari on jo toistamiseen Satakunnan laajuisen 
Vuoden kylä-kilpailun fi nalistina viiden muun satakuntalaisky-
län joukossa. Tänä vuonna olemme myös saaneet neuvotel-
tua Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:lle reilusti lisää vuokra-
aikaa Kylätaloon. Tämä tuo mukanaan valoisan tulevaisuu-
den. Voimme suunnitella kylätalon toimintaa pitkäjänteises-
ti, kun tiedämme, että talo on käytössämme vielä seuraavat 
15 vuotta.

Tulin valituksi Porin kaupunginvaltuustoon huhtikuun kunta-
vaaleissa. Kiitos äänestäjilleni. Kyläsaari tulee olemaan mie-
lessäni myös valtuustopäätöksiä tehdessäni. Ajankäyttöni tu-
lee kyllä olemaan haastavaa ja toivoisinkin, että Kyläsaaren 
Kiinteistönomistajat ry löytäisi uuden rohkean puheenjohta-
jan, jolla olisi aikaa ja innostusta jatkaa yhdistyksen historial-
lisestikin merkittävää taivalta. Ensi vuodesta on nimittäin tu-
lossa yhdistyksen juhlavuosi. Yhdistys täyttää 50 vuotta.

  Minna Haavisto
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Kyläsaaripäivää vietettiin 12.6.2016 ke-
säisessä säässä. Kävijämäärä oli yli 
250, joten Kyläsaaripäivän odotukset 
kävijämäärän suhteen oli hyvä. Ohjel-
maa oli vanhan sanonnan mukaan vau-
vasta vaariin eli jokaiselle jotakin. Tär-
keintä kuitenkin on tavata vanhoja tut-
tuja ja nauttia hyvästä seurasta ja pie-
nestä purtavasta.  Musiikkitarjonnas-
ta vastasi Meri-Porin soittokunta sekä 
Tuomas Koivusalo ja Erkki Lundgren. 
Varsinainen Vetonaula oli Pihlavan va-
paapalokunnan turvallisuusauto. Lap-
sille oli vanha tuttu pomppulinna sekä 
hevosajelut ja lisäksi myös Meri-Porin 
perhepoijun kasvomaalaukset ja toi-
minnallinen onnenpyörä. 

Tärkeä valinta on tietenkin vuoden 
kyläsaarelainen. Tärkeää työtä tekevät 
nuorten parissa työskentelevät ohjaa-
jat, jotka valmentavat lapsia ja nuoria. 
Erkki Niinisalo on valmentanut nuoria 
useita vuosia. Varsinkin nykypäivinä, 
kun nuoret istuvat tietokoneiden ja kän-
nyköiden äärellä on urheiluharrastuk-
seen kannustaminen erittäin tärkeää. 
Kyläsaaressa juoksu-uransa aloittanut, 
Suomen huippujuoksija Noorlotta Nezi-
ri tuli juhlistamaan Kyläsaaripäivää ja 
eritoten häntä alussa radoille kannusta-
nutta Erkki Niinisaloa. Nooralotta antoi 
kukat vuoden kyläsaarelaiseksi valitulle 
Erkki Niinisalolle. 

Kyläsaaripäivän muistelo
Saimme myös Porin kiinteistönomis-

tajien keskusjärjestön terveisiä Simo 
Järviseltä. Keskusjärjestön toiminnan 
työ on erittäin tärkeää omakotiasuji-
en edunvalvojana. Simo Järvinen lauloi 
vielä lopuksi pari laulua Kyläsaaripäi-

vien kunniaksi.
Tänä vuonna vietämme taasen Ky-

läsaaripäivää, joten lähde mukaan, olet 
tervetullut.

  Sinikka Ketonen

Noorlotta Neziri tuli juhlistamaan Kyläsaaripäivää ja eritoten häntä alussa radoille 
kannustanutta Erkki Niinisaloa.

Kyläsaaripäivillä vetonaulana Turvallisuusauto.
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Harrastuksena 
urheiluseuratoiminta
Perheeni muutti Uuteenniittyyn vuon-
na 1977. Asuinpaikan valinta tais i olla 
pelkkä sattuma, sillä itse olen syntyä-
ni Pomarkkulainen ja vaimoni on Porin 
keskustasta. Hyvin täällä on joka tapa-
uksessa viihdytty.

Vuonna 1975 olen mennyt töihin 
Rauma-Repolaan Karjarantaan ja se 
on ollut ensimmäinen ja ainoa työnan-
tajani lähes 42 vuotta. Firman nimi on 
vaihtunut monta kertaa ja on nyt Val-
met Technologies Oy.

Toinen lapsemme Meeri syntyi 
vuonna 1982 ja aikanaan hän aloitti 
ala-asteen Kyläseeressa. Seuraavana 
vuonna aloitimme myös urheiluharras-
tuksen. Ensimmäinen varsinainen kil-
pailukausi oli 1991, jolloin hän saavut-
ti tytöt 9-v. piirinmestaruuskullan 200 
metrillä ja hopeaa 60 metrillä.  

Tulevina vuosina kilpailimme ahke-
rasti ja kävimme Kajastuksen vilkasta 
urheilukoulua. Pian kuitenkin innostuin 
urheiluvalmennuksesta ja kävin lukui-
sia alan kursseja. Harjoutusrinkiin kuu-
lui useita lahjakkaita tyttöjä ja poikia. 
Pian huomasin olevani Kajastuksen 
sihteeri ja kilpailutoimikunnan vetäjä.

Mieleenjäävimpiä saavutuksia on, 
kun Kajastuksen 12 vuotiaat tytöt voitti-
vat Lounais-Suomen aluemestaruuden 
4x100 metrin viestissä vuonna 1994. 

Joukkueessa juoksivat Teresa Seitto-
nen, Paula Niemenmaa, Meeri Niinisalo 
ja Maria Arponen. Merkittäväksi saavu-
tuksen tekee se, että taakse jäi valtakun-
nallisia suurseuroja (Turun Urheiluliitto, 
Tampereen Pyrintö, Porin Tarmo ym.)

Tyttäreni ja koko sen ikäluokan – ja 
seuraavankin - urheiluharrastus loppui 
aikanaan mutta itse ”jäin koukkuun”. 
Edelleenkin vedän kesäaikaan viikot-
taista urheilukoulua Kyläsaaren kentällä 
ja olen Kajastuksen sihteeri. Lisäksi olen 
ollut mukana kilpailujen järjestäjänä. Ka-
jastus on järjestänyt Karhuhallissa tam-
mikuussa hallikisat yli 20-vuoden aika-
na, eli niin kauan kuin Karhuhalli on ollut 
olemassa. Lisäksi olemme olleet muka-
na erilaisissa seurayhtymissä. Vuoden 
2005 Kalevankisoissa olin kilpailun tek-
ninen johtaja.

Nyt kun alan olla eläkeiässä, tulee 
joskus miettineeksi mitä harrastus las-
ten ja nuorten parissa on minulle anta-
nut. Lukuisista urheilukoululaisista, joita 
olen ollut ohjaamassa, on lajin huipulle 
noussun ainoastaan Nooralotta Neziri. 
Hänellä oli jo pikkutyttönä oikea asenne 
kilpaurheiluun. Minä uskon, että hänen 
uransa on edelleen selkeässä nousus-
sa.  

Huipulle pääseminen on hieno asia, 
mutta ehkä ei sittenkään se kaikkein 

tärkein. Erittäin merkittävä asia on yk-
silöurheilun kasvattava vaikutus. Ne 
lapset, jotka ovat jaksaneet jatkaa ur-
heriluharrastusta teini-ikään saakka ja 
ehkä hieman sen ylikin ovat menes-
tyneet hyvin elämässään. Heistä on 
kasvanut itsevarmoja ja tasapainoisia 
nuoria aikuisia jotka ovat pärjänneet 
hyvin koulussa ja löytäneet paikkansa 
työelämässä.  

Ilokseni olen huomannut, että useat 
entiset urheilukoululaiset tuovat omia 
lapsiaan urheilukouluun Kyläsaaren, 
koska ”siellä oli niin kivaa”. Minulle it-
selleni tämä lienee se kaikkein paras 
palkinto.

  Erkki Niinisalo
Vuoden 2016 kyläsaarelainen

Kunnon torimeininkiä Kyläsaaripäivänä. Lapsille oli tarjolla muhkea pomppulinna.
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Kuvasatoa joulumyyjäisistäKuvasatoa joulumyyjäisistä
Tässä vielä odotellaan asiakkaita Joulumyyjäisiin. Väkeä kävi joulumyyjäisissä runsaasti mutta joulupukin lähdettyä paikka hiukan hiljeni.

Myynnissä käsitöitä ja herkkuja.

Vuoden 2016 jouluhitti loisti kauniisti 
myyntipöydällä.

Joulupukki vieraili myyjäisissä jakaen 
hyvää mieltä.

Kakkuja ja muita herkkuja.
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 Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n
Vapaaehtoistoiminnalla toimiva

Kudontapaikka Kudontapaikka 
KylätalollaKylätalolla

Tule tutustumaan ja varaamaan 
oma aikasi loimiin sopimuksen mukaan.

Käytössä useat kangaspuut ja 
mahdollisuus kutoa mattoa tai poppanaa.

Tiina 050 369 0993Tiina 050 369 0993

Sukkulassa vaikka poppana tai räsyä, 

kudontapaikalla ei mieli eikä sydän saa väsyä!

a poppa popp

eli eikeli eik

RAKKAUREST KUTOMISEE

 Antinkatu 16, Pori

p j g p y

Ojantie 11 Pori, p. 02 6351 222, ark. 8-17.30, la 10-13, www.pesupori.fi

matot  liinavaatteet  peitot tyynyt 
 päiväpeitteet  petauspatjat

miesten puvut  juhla-asut 
villakangastakit 

silkki  hääpuvut  ym.

Suurpetoja 
Kyläsaaressa?
Kyllä vain. Petoja on ollut 
kautta aikojen, pää asiassa 
susia, joista on havaintoja 
jo 1920 luvulta lähtien 
Etelärannan, Kuutilon, 
Uusiniityn, Launaisen sekä 
Kivinin alueilla. 

1930-luvulta on perimätietona 
säilynyt yksi ”episori” susista. Vii-
danmäeltä on käyty Kuutilossa 
kyläilemässä talvisaikaan hevos-

pelillä reen kyydissä, kun noita teitä ei silloin ollut. Ilta oli vie-
rähtänyt jo pimeän puolelle ja piti lähteä kotiin päin Launa-
siin. Jonkun matkaa ajettua alkoi sudet juosta rekipelin vie-
rellä tavoitellen hevosen kintereitä. Ajuri ei hätääntynyt moi-
sesta, kun oli viidan roteva emäntä. Siinä ajaessa oli hän tart-
tunut susiin kiinni ja viskonut niitä sinne sun tänne. Aamulla 
niitä löytyi heikossa kunnossa leuat murskana. Se oli silloin. 
Mutta nyt 1940-50-60-70 luvuille tultaessa ei juuri susihavain-
toja ole tehty. Vasta 1980 luvulle tultaessa jokunen susiha-
vainto tehtiin. Johtuneeko tuo siitä, että Itä-Suomen susilau-
mat (populaatiot) kasvoivat suuriksi ja niistä lähti nuoria-ai-
kuisia kulkuun kohti länttä hakemaan omaa reviiriä. Täällä oli 
riistaa ja alueita johon voisi asettua, eikä varsinaista uhkaa 
ihmisestä.

Tämä trendi on ollut jatkuvaa aina näihin päiviin asti. Susi 
on tullut rohkeaksi ja uskaltautuu jopa ihmisten asuntojen lä-
heisyyteen. Vuosina 2000-2016 susia on nähty pihapiirissä ja 
talojen läheisyydessä yksittäin, pareina sekä kolmen laumas-
sa. Onneksi nämä ovat ns. kulkureita suuntaan pohjoinen.

Ai niin, meinasin ihan unohtaa karhut. Onhan niistäkin ol-
lut muutama havainto, mutta ne ovat poistuneet vähin äänin 
kylän alueelta.  Ilveksistäkin on havaintoja etelärannalta se-
kä jokisuistosta. Tupsukorvasta ei ole sellaista haittaa kuin 
sudesta. Olihan tästä muutama vuosi taaksepäin havainto 
myös ahmoista, kun ahmapari kulki jokea alaspäin. Sen jäl-
keen ahmoista ei ole tullut havaintoja.

Luonnossa pitää liikkua eikä muodostaa mitä ”kauhuske-
naarioita”, sillä sinut on kuultu ja nähty vaikka ITSE et ole 
nähnyt mitään! 

Pienempien petojen, kuten kettu, supi ja mäyrä, kannat 
vaihtelevat vuosittain. Jos on ns. hyvä myyrä-vuosi, kettuja 
on runsaasti, samoin supeja. Supille kelpaa kuitenkin kaikki 
syötäväksi kelpaavat esim. hiiret, myyrät, lintujen munat ja 
poikaset sekä jotkut juurekset, kuten sokerijuurikas. Mäyrä 
on taas sellainen huomaamaton ”tuhertaja” jota näkee luon-
nossa hyvin harvoin. Pienet sorkkaeläimet, kuten valkohän-
täpeura ja metsäkauris viihtyvät myös Kyläsaaressa. Peurat 
ovat keskittyneet pääasiassa metsäalueille kuten eteläran-
taan, mutta on han niitä myös joki-suistossa. Metsäkauriita on 
taas koko kylän alueella, meren ja jokisuiston välillä. Kauriit 
esiintyvät pieninä 3-5 yksilön laumoina, aivan kyläkeskuksen 
läheisyydessä. Niitä on vaikea havaita luonnossa pienen ko-
konsa johdosta. Ne ovat myös erittäin tarkkoja ja arkoja. 

Suurpetoyhdyshenkilö Viidanmäeltä
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Kylätalon tilat 
vuokrattavana
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry vuokraa kylätaloa 
myös kyläläisten käyttöön esim. erilaisten juhlien järjes-
tämistä varten. Vapaita ajankohtia voi kysellä yhdistyk-
sen päivystyspuhelimesta p. 044 331 1759. Vuokralai-
nen vastaa tilan siivoamisesta tilaisuutensa jälkeen. Eril-
listä siivousmaksua vastaan yhdistys voi tarjota loppusii-
vousta, mutta tästä sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

Salissa on pöydät ja tuolit 50-60 hengelle. Keittiöstä 
löytyy ruoka- ja kahviastiasto sekä kuohuviinilaseja 60 
hengelle, iso kylmiö, neljä moccamaster-kahvinkeitintä, 
vedenkeitin, astianpesukone, kiertoilmauuni, hella, mik-
roaaltouuni ja lämpölevy. 

Pelisalista löytyy biljardi, ilmakiekko, pingis, jalkapal-
lopeli sekä kaksi kosketusnäyttöpeliä. Tarkemmat tiedot 
vuokraushinnoista löytyy yhdistyksen nettisivuilta osoit-
teesta www.kylasaari.fi .   

Siivoustarvikkeet sekä wc- ja käsipaperit löytyvät ky-
lätalolta ja sisältyvät vuokraushintoihin.

Muuta vuokrattavaa
Pihakalusteita,tekstiilipesuri, makkaragrilli, pöytäliinoja.
Jos siis tarvitset jotain näistä, soittele Kyläsaaren Kiinteis-
tönomistajat ry:n puhelimeen p. 044 331 1759. Tavarat 
noudetaan Kylätalolta ja palautetaan samaan paikkaan.

Soita 044 331 1759 tai 
Klikkaa: www.kylasaari.fi 

JÄTTIPALSAMINJÄTTIPALSAMIN  
kitkentätalkootkitkentätalkoot
jatkuvat heinäkuun helteessä!

Mikäli olet halukas osallistumaan talkoisiin, niin ilmoita 
yhteystietosi puhelinnumeroon 044 3311 759.

Jättipalsami on haitallinen kasvi luonnonvaraisilla alu-
eilla sen voimakkaan leviämisen vuoksi. Muu kasvilli-
suus jää kasvin varjoon ja kasvisto yksipuolistuu.

Huolehdi ympäristöstäsi ja kitke kasvi luonnonalueil-
ta vuoden 2011 lehden ohjeiden mukaan (Huom. sie-
menkodat poltettava ja kitkentään tarvitaan maanomis-
tajan lupa) 

MOPIILI2-hanke 
Suoritamme erilaisia pientalokiinteistöissä 
vastaan tulevia pieniä lyhytkestoisia työ -

tehtäviä Porin alueella, ensisijassa ikäihmisille. 
Toiveena on, että asiakkailla on tarjota tarvittavat 

työkalut ja  välineet. 
EMME TEE: siivous-, sähkö-, vesi- ja viemäritöitä. 

MOPIILI2-hankkeen asiakkailta perittävä omavastuu: 
10€/tunti/työntekijä 

+ matkakustannukset 0,25€/km 
Työtilauksia ottaa vastaan: 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry
Jouko Harju, hankevastaava 

GSM 044 702 2317, pkk.mopiili@outlook.com 

Laskutus hoidetaan jälkikäteen, 
käteissuorituksia ei hyväksytä. 

MOPIILI2 on Porin kaupungin 
Työllisyysyksikön tukema hanke. 

Suomi 100 
Kyläsaaressa
Kyläsaarelaiset ovat olleet innokkaita historian 
kirjoittajia. Kyläsaarilehdessä on vuosien varrelta 
mielenkiintoista historiatietoa. 
Lehdet löytyvät www.kylasaari.fi  sivustosta. 
Alla muutamia esimerkkejä arkistoiduista jutuista:
• 1985 Meidän koulumme
• 1985 Muistoja menneiltä ajoita. Kuvia vanhoista rakennuksista
• 1986 Vaivaistalosta vanhainkodiksi
• 1988 Kokemäensaaren WPK
• 1992-1995 Tarinaa Kyläsaaren koulun vaiheista osat I-IV 
• 1995 Kyläsaaren vanhan ankkurin paljastustilaisuus
• 1997 Kyläsaarimuisti juhlavasti sankarivainajia Muistolaatan 

paljastus.
• 1997 Mietteitä evakontieltä
• 1998 Life Projekti mukana Meri-Porin osayleis kaavassa
• 1999 Sivukirjaston viimeinen päivä
• 2000 Kyläsaaren koulun 100-vuotishistoriikki.
• 2002 Muisteluksia Kyläsaaren lintumailta
• 2009 Kokemäenjoki Life 
• 2014 Palvelutalo Kyläsaari elänyt 100 vuotta kyläläisten arjessa  

• Tässä lehdessä sivut 10-17
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Meri-Porin Soittokunta tai kuten se re-
kisteröitynä yhdistyksenä kirjoitetaan 
Meri-Porin soittokuntayhdistys ry. on 
aloittanut 55. toimintavuotensa. Soitto-
kuntaa johtaa dir.musices Ismo Rinne, 
varajohtajana toimii dir. musices Tauno 
Koskinen. Tällä hetkellä toiminta on vi-
reää. Aktiivisia soittajia on viitisentoista. 
Soittokunta jatkaa toimintaansa Porin 
seudun kansalaisopiston kurssina. Har-
joitukset pidetään keskiviikkoisin erin-
omaisissa tiloissa Kyläsaaren Kyläta-
lolla, missä meillä on soitin- ja nuottiva-
rasto. Soittokunnan jäsenet osallistuivat 
Kylätalon korjaustalkoisiin kyläyhdistyk-
sen kanssa. 

Soittimien osalta olemme omavarai-
sia. Uusien soittimien lisäksi varastos-
samme on vanhoja Ahlströmin soitto-
kunnalta perittyjä instrumentteja. Soitti-
mia riittäisi uusille soittajillekin. Monella 
harrastajalla on oma soitin. Useat soit-
tavat muissakin soittokunnissa: PTS, 
VPK, Reposaaren SK, Seitsikko ja mo-
net naapurikuntien soittokunnat.

Nuotistoa on vuosien kuluessa uudis-
tettu ja järjestetty riippukansioihin. Nuo-
tisto käsittää 330 sovitusta. Osa kappa-
leista on seitsikkosovituksia, mutta ny-
kyään käytössä olevat ovat isolle puhal-
linorkesterille sovitettuja. Periaatteem-
me on, että nuotisto on pyynnöstä myös 
muiden orkesterien käytössä.

Vuosien varrella on ollut monenlai-
sia esiintymisiä: rakennusten peruskiven 
muuraukset ja harjannostajaiset, öljynpo-
rauslauttojen kastajaiset, syväsataman 
pohjan tervaus, humppatanssit, lava-
tanssit, hääjuhlat, syntymäpäivät, hauta-
jaiset, erilaiset muistojuhlat, itsenäisyys-
juhlat, urheilutapahtumat, Porin Päivät, 

Kyläsaaripäivät, Hiitola-juhlat sekä esiin-
tymiset vanhustenhoitolaitoksissa ja Ee-
tunaukiolla kesäisin. Vanhojen tansseis-
sa Meri-Porin lukiossa olemme soittaneet 
18 kertaa. Perinnettä jatkettiin Porin Ly-
seon lukion tansseissa tänä vuonna. 

Niin kutsuttua ”olutmusiikkia” var-
ten tilasimme sovituksia Saksasta. Ta-
voitteena oli Oktoberfestin tunnelman 
luominen. Viime vuonna oli VPK:n ja 
Meri-Porin Soittokunnan yhteiskonsert-
ti Palmgren-salissa. Meri-Porin Soitto-
kunta toimii myös pienemmissä kokoon-
panoissa. Soittokunnan alaosastona on 
Ismo Rinteen johtama Meri-Porin Brass 
Band. Yhtye soittaa perinteistä dixie-
land-musiikkia.

Maksullisiakin esiintymisiä pyritään 
saamaan, vaikka emme mitään kassa-
varallisuutta tavoittelekaan. Menoja ker-
tyy monenlaisia, kuten nuottien hankin-
ta, monistuskulut, soitinmenot, jäsen-
maksut. Puvutkin olivat kaapissa ”kutis-
tuneet”, joten lahjoitimme ne Porin teat-
terille. Puvut olivat siniset Suomen ilma-
voimien mallia. On meillä vielä paita ja 
solmio pukuvarastossa.

Meri-Porin soittokunnan juuret ulottu-
vat 1900-luvun alussa perustettuun Ahl-
strömin Pihlavan tehtaiden soittokun-
taan. Meri-Porin Soittokunnan B-basson 
soittaja Alpo Valtanen liittyi Ahlströmin 
soittokuntaan vuonna 1941 13-vuoti-
aana ja pitkäaikainen edesmennyt pu-
heenjohtajamme dir. cantus Esko Sa-
lonen vuonna 1943. Ahlströmin soitto-
kuntaa johti opettaja Paavo Korhonen, 
kunnes hän muutti Kotkaan. Tähän tyh-
jiöön Yyterin koulun opettaja Semu Rin-
ne perusti Pihlavan poikasoittokunnan 
1950-luvun alussa. Poikaorkesterin, 

kuten myös 1957 perustetun Musiikin 
ystävät ry. toiminta hiipui. Pihlavan poi-
kasoittokunnan nimi muutettiin vuonna 
1962 Porin mlk:n soittokunnaksi. Johta-
jaksi ryhtyi opettaja Joel Itäkylä. Soitta-
jia Itäkylän soittokuntaan tuli poikasoitto-
kunnasta ja Ahlströmin soittokunnasta. 
Porin päivänä 3.10.1970 kauppatorilla 
Porin mlk soittokunta vaihtoi nimensä 
Meri-Porin soittokunnaksi. Opettaja Se-
mu Rinne kutsuttiin soittokunnan kun-
niapuheenjohtajaksi. Hän täytti 75 vuot-
ta 26.5.1970.

Joel Itäkylä johti soittokuntaa 23 vuot-
ta, vuoteen 1985. Hänet kutsuttiin kun-
niapuheenjohtajaksi ja hänelle anottiin 
director musices –arvonimi. Simo Niemi 
johti orkesteria vajaan vuoden. Hänen 
jälkeensä johtajana toimi 15 vuotta opet-
taja Erkki Elo vuoteen 2001. Orkesteria 
johtaa nykyisin dir. musices Ismo Rin-
ne. Markku Kojo johti orkesteria vajaan 
vuoden 2014-2015. Dir. musices Esko 
Salosen jälkeen Kurt Petterson toimi pit-
kään ja ansiokkaasti soittokunnan pu-
heenjohtajana. Manu Paunonen on toi-
minut puheenjohtajana vuodesta 2015.

Meri-Porin Soittokunta on kasvanut 
vuosikymmenien aikana seitsikosta pu-
hallinorkesteriksi. Ohjelmisto on moni-
puolistunut nykyaikaisemmaksi, mutta 
vanhaakaan musiikkia ei ole unohdettu.

  Manu Paunonen, puheenjohtaja

Takarivi: Jorma Kekki, Harri Nordström, Kurt 
Petterson, Jorma Nummela, Juha Santala, 
Jorma Mäkelä Valdemer Johan, Matti Pajala 
Ismo Rinne, Matti Mäkelä. Eturivi: Vesa 
Lilja, Juha Saviaho, Manu Paunonen, Tarja 
Laaksonen, Seppo Virtanen, Seppo Saherva. 
Kuva vuodelta 2012.

Poikakuoro vanhassa kuvassa: Takarivi: 
Lindblad Raimo, Laaksonen Veijo, Heinonen 
P, Nevalainen Paavo, Lindblad Reino, 
Lötjönen Tapani, Lötjönen, Kaski Jorma, 
Railamaa Tuomo, Rinne Ismo (johtaja nyt), 
Eturivi: Rinne Semu (johtaja) Lammasniemi 
Eero, Nevalainen Olavi, Railamaa Timo, 
Tattari Rauno Lammasniemi Erkki. Poissa 
kuvasta Heinonen, Rauno Heinonen Reijo ja 
Matti Pajala. 

Soittokunnalta on kateissa 
valokuvakansio arvokkaine 
tietoineen n. vuosilta 1985-2000. 
Tietoa kansiosta toivotaan!

Meri-Porin Soittokunta

kuten myös 1957 perustetun Musiikin
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Mietimme Kyläsaarilehden sisältöä ja 
teemaksi nousi Suomi 100 vuotta. Mu-
seoviraston kuvagalleriasta löytyi mie-
lenkiintoinen kuva Kyläsaaren juna-
aseman edustalta. Kuvanottajasta ei 
ole tietoa eikä tietoa mistä kuva on Mu-
seonarkistoon tiensä löytänyt.

Venäläisiä Kasakoita 1917 syksyllä Kyläsaaren 
asemalla lähellä Poria. Kuva www.fi nna.fi  
Museovirasto fi nna.fi : HK19221230:1.

V äläi iä K k it 1917 k llä K lä

Kyläsaaren juna-asema.

Suomi 100 Kyläsaaressa
Sattumoisin myös tutkijat etsivät Ky-

läsaareen pudonneen koneen koodi-
naatteja. Kyläsaaresta löytyi kaksi pik-
kupoikaa, jotka olivat nähneet pudon-
neen koneen.

Paljon on tapahtunut 100 vuoden 
aikana. Lehden sivuilla on nyt joitakin 

kuvia ja tarinoita tältä ajalta. Suuri kii-
tos kuuluu kuvien ja juttujen antajille. 
Jos olet halukas julkaisemaan tarinoita 
tai kuvia, niin ilmoittele Kylätalon puhe-
limeen. Kiitos myös lehdessä ilmoitta-
ville. Suosittehan, hyvät lukijat, heidän 
tuotteitaan ja palveluitaan.  

Kyläsaarelaisia nuoria miehin ja 
vähän vanhempiakin ratatöissä 
sodan jälkeen.
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Kuvassa on Lindgrenin väkeä. Kuva on 
otettu sata vuotta sitten, jolloin Kaarlo 
Lindgren oli 4-vuotias, Nykyään pirtti on 
noin 200 vuotta vanha ja tällä samalla 
tontilla on jo ainakin seitsämän suku-
polvea asunut ja näitä polkuja kulkenut. 
Kuva Jaana Leinon arkistosta.

”Minun muistini alkaa noin jatkosodan 
ajoilta 1941. Pimennysverhot, sireenien 
äänet, korkealla lentävät lentokoneet, 
paperi- ja puukengät, kahvinkorvike, 
harmaat sotilaspuvut, lotat, saksalaiset 
sotilaat, talkootyöt, jopa naisten kam-
paukset muistan hyvin, vaikka olin pik-
kuinen. Pukuja ommeltiin vanhoja vaat-
teita kääntämällä. Ikkunanverhotkin 
kelpasivat. Oli pula-aika. Tiettyjä tuot-
teita sai kaupasta vain ostokortista lei-
katulla kupongilla. Tiukan paikan tullen 
ihminen kyllä keksii. Sota-aika palautti 
monet jo unohtuneet työtavat. Keitet-

tiin saippuaa, hienoakin hajuvettä ja 
karamellivärillä höystettyä. Tehtiin pe-
runajauhoa, puuttuva sokeri korvattiin 
keittämällä siirappia sokerijuurikkaas-
ta tai perunajauhoista. Kahvia keitettiin 
paahdetuista voikukan juurista, ohrajy-
vistä ja sikurista. 

Ruoka oli yksinkertaista, aamulla 
puuroa, perusravintona sianlihakasti-
ketta ja perunaa höystettynä puoluk-
kasurvoksella. Leipä tehtiin kotona 
omasta jauhosta, joka joskus oli laa-
dultaan likilaskuista - eikä kukaan valit-
tanut. Sienet suolattiin ja marjat tehtiin 

hilloksi. Jostakin opin myös sota-ajan 
laulelmia kuten ”Kasarmimme eessä 
suuri portti on... ” tai ”Eldanka-järven 
jää..”, jossa syötiin ”peuran pyllyä iha-
naa”. Sitä minä ihmettelin.” 

Toivokaamme, että oma Kyläsaarem-
me saa pitää kauniin ja monipuolisen 
luontonsa joen ja meren tuntumassa, ja 
vielä että kylä elää virkeästi ja on tyyty-
väinen kotiseutuunsa. 

Ote Helena Kausen muistelmista, 
Ennenvanhaan Kyläsaaressa 

Ennenvanhaan Kyläsaaressa

Kivinintien alkupäässä oleva pieni mökki 
on Kyläsaaren vanha puhelinkeskus. 
Keskus on ollut haluttu työpaikka 
Kyläsaarelaisille tytöille, koska siinä 
pysyi ajan hermoilla. Viimeisenä puhelin-
vaihteen hoitajana on toiminut Senja 
Hyden vuonna 1960. 

Suomi 100 Kyläsaaressa 11



Langenin talo oli vauras maalaistalo, 
jonka päärakennus oli maantien var-
ressa vastapäätä Valli-Jaakolan taloa. 
Talon ainoa tytär Varma meni naimisiin 
tohtori Hornborin kanssa. Se oli keisa-
rivallan aikana. Kerrottiin, että Varma 
nuorena aviovaimona oli sanonut, et-
tä on vain kaksi rinnaa, keisarinna ja 
tohtorinna. Siitä lähtien kyläläiset ”titu-
leerasivat” häntä lopun ikäänsä tohto-
rinnaksi. Hän oli toimelias ihminen, oli 
muun muassa Lotta Svärd -järjestön 
toiminnassa innokkaasti mukana, jopa 
maakunnallisella tasolla.

Tohtorinnan poika muutti nimensä 
Sarvilinnaksi ja myöskin taloa alettiin 
kutsumaan Sarvilinnaksi. Sodan jäl-
keen kun evakot tulivat, taloon majoi-
tettiin viipurilaisia. Merikapteeni Berg 
oli Viipurin sataman kapteeni ja järjes-
teli evakuointeja. Viimeiseen merihi-
naukseen, joka Viipurista lähti, hän sai 
myös tavarat Karjalan optiikasta, jonka 
osakas hän oli. Hinauksen määräsata-
ma oli Mäntyluoto. Kun liikkeen tavarat 
tulivat tänne, niin henkilökunta tuli tie-
tysti perässä ja heidät sijoitettiin Lan-
geenille. Siinä oli siis Nisse Berg per-
heineen, eläkkeellä oleva kondyktööri 
Teodor Gustafson Beda vaimoineen 
siis mufa ja mumi, Åke ja Mirkku lap-
sineen ja Kaisu täti, joka oli Teodorin 

vanhapiika sisar ja vielä neiti Tani. Hän 
oli liikkeessä myyjänä. Karjalan Optii-
kassa myytiin myöskin sairaala-, sai-
raanhoito- ja lääkintävälineitä. Se sai 
liikehuoneiston Porista Antinlinnasta.

Isääni pyydettiin korjaamaan Lan-
geenin salin uunia ja minä olin apu-
poikana mukana. Isä sanoi, että otta-
kaa tuo Seppo optikon oppiin. Se on 
kätevä käsistään. Asia jäi silloin siihen, 
mutta myöhemmin kun neiti Tani lähti 
Turkuun miehelään, lähetettiin minul-
le sanaa, että voisin tulla optikonoppii.

Olin tutustunut Åkeen jo nuoriso-
seuran voimisteluharjoituksissa, jossa 
Åke veti nyrkkeilyharjoituksia. Hän kun 

oli nyrkkeillyt Viipurin Voimailijoissa. 
Heti sodan jälkeen nuorisoseuratoi-
minta lähti voimakkaana alkuun, har-
joituksia oli usein kahdetkin samanai-
kaisesti. Nuorisoseuran näytelmätoi-
minta oli erittäin vilkasta. Ensimmäi-
nen kokoillan näytelmä oli Kyläkaval-
jeerit, jossa minä olin rengin roolissa. 
Sen jälkeen kaikki klassiset kuten Roi-
nilan talossa, Tukkijoella, Pastori Jus-
silainen (pastori Jussilaista esitti Olli 
Kähkönen ja pastorskana sisareni Kyl-
likki Nordling) ja Ruma Elsa. 

Sodan jälkeen linja-autoliikenne 
oli jo elpynyt. Jussila liikennöi Mänty-
luotoon, Kuusiston Viku oli linja-auton-
kuljettajana Jussilassa. Siihen aikaan 
lähti Mäntyluodon autot isolinnakadul-
ta, jonka varressa oli myös ravintola 
Kasino. Viku istui siellä usein keittiön 
puolella ja teki punsseja. Joskus kävi 
niin, että hänet kahden miehen välis-
sä talutettiin linja-auton pukille ja sitten 
lähdettiin linjalle. Kerran kävi niin, et-
tei Viku muistanut vaihtaa ollenkaan, 
vaan ajaa jurnutti ykkösvaihteella Ky-
läsaareen saakka, kunnes Valli-Jaako-
lan ahteella siinä Sarvilinnan portin 
kohdalla kone simahti ja sammui. Vi-
ku meni ovelle ja alkoi siitä kuselle ja 
sanoi ”tais tul oiksulku”. Tuomari Sar-
vilinna sattui olemaan kyydissä, meni 
kotiin ja soitti Jussilaan. Hän kertoi ta-
pahtuman Väinö Jussilalle ja paheksui 
kovasti asiaa. Jussilan veljekset päät-
tivät, että nyt Viku saa lähteä ja antoi-
vat Vikulle lopputilin. Mutta isä Jussila 
sanoi että ”ei Vikua sillai yli laidan hei-
tetä”, hän oli ollut kieltolain aikana Jus-
silassa pirtuhommissa. Viku sai jäädä 
torikadulle, jossa Jussilan varikot oli-
vat, tallimieheksi.

  Seppo Nordling 

Tohtorinna
Sarvilinna. Kuva löytyi Anja Lindforsin arkistosta.

 Langen talo.
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Kylätalon puhelimeen tuli soitto, jossa 
pyydettiin selvittämään olisiko Porissa 
sellaisia henkilöitä, jotka muistaisivat 
Kyläsaareen pudonneen ilmavoimien 
koulukoneen. Joukko tutkijoita on käy-
nyt Porissa kesällä 2015 ja 2016 tut-
kimassa vuodesta 1940 aina vuoteen 
2000 välisenä aikana pudonneiden so-
tilaskoneiden putoamispaikkoja. Heillä 
on käytössä kaikki mahdolliset arkis-
tolähteet mutta niissäkään ei aina ole 
tarkkoja paikkoja.

Kyläsaaren tapauksessa on kaksi 
tarkkaa valokuvaa joista jotkut paikalli-
set voivat muistaa /tietää missä paikka 
se on nykyisin. Kuvissa on kolme pik-
kupoikaa ja valkopaitainen mies, jonka 
kasvoja ei näy. Kuvat ovat ”Kansallis-
arkiston/Ilmavoimien esikunnan” omai-
suutta julkaisu on vapaata mutta lähde 
on mainittava. Lentokoneen tyyppi on 
Fokker CV ja ilmavoimien tunnus FO23.

Koneen tarinaa löytyi paikallisilta 
asukkailta. Kone oli väistänyt voima-
linjoja ja pudonnut läheisen talon lähi-
piiriin Kivinintien varressa olevalle pel-
lolle. Talon lähellä olevan koivun latva 

oli rytäkässä katkennut. Kyläläiset oli-
vat hakeneet lentokoneen polttoainetta 
kaikkiin mahdollisiin astioihin. Pikkupo-
jilla riitti ihmettelemistä. Polttoaineesta 
tehtiin mm. kumiliimaa sekoittamalla 
kengän kumipohjallinen penssiiniin. 

 Koneen kuljettaja selvisi hengissä. 
Lopulta kone vietiin kuorma-autolla 
pois pellolta. Koneen kuljettaja oli saa-

nut kuusi päivää arestia, koska oli poi-
kennut annetuista ohjeista tehdä lasku-
harjoituksia ja lentää lentokentän välit-
tömässä läheisyydessä. 

Jos joku tunnistaa kuvan pikkupojat 
ja valkopaitaisen miehen, niin voi ilmoit-
taa kylätalon puhelimeen. Kesäkuussa 
tutkijat tulevat ottamaan paikasta tarkat 
koordinaatit.  

Lentokoneonnettomuus tapaus 15.9.1941 Kivinin kohdalle. Kuvat: Kansallisarkiston/Ilmavoimien esikunnan arkisto.

Lentokoneen tyyppi on Fokker CV ja ilmavoimien tunnus FO23.

Kuusi päivää arestia

Aki Ålander
Pohjarannantie 3, 28800 PORI

puh. 02 648 0730, 0400 568 009

Autokorjaamo

HUOLTO-HANSKI PP Painting Oy
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Kyläsaaren vaiheita, Kokemäensaaren palokunta 100 vuotta 
on Kokemäensaaren vapaa palokunnan julkaisema kirja, jo-
ka ilmestyi vuonna 1994. Kirjassa on paljon Kyläsaaren histo-
riaa. Kokemäensaaren VPK on perustettu 1894. 

Kyläläiset päättivät rakentaa palokunnalle kokous- ja ka-
lustorakennuksen ja 5.6.1896 uudella talolla pidettiin ensim-
mäiset iltamat. Palokunnantalo tuli venäläisten sotilaiden ma-
joitustilaksi 1.5.1917. 

Pojat
Ikävä on illat pitkät
yksin istua kotona.

Kyläsaaren nuoret pojat,
tuntien tulen sisäisen,
kutsuvat nyt neitosia,
pienehen ilonpitohon,

kassapäiden karkelohon.
Iltana kaheksantena
kuluvata maaliskuuta,
seitsemäisen seutuvilla,
seuratalon tanhuvilla.

Pojat

Kiitos tuntemattomalle kirjoittajalle 
ja runon antajalle.

Nuoriseuran liikunta-
jaoston esitys. 

Vuonna 1920 Palokunnantalon toiseksi haltijaksi tuli Nuori-
soseura. Palokunnantalolla pidettiin aikoinaan tansseja. Pää-
salissa oli myös näyttämö, joka oli monen tapahtuman kes-
kipiste. Talo lämmitettiin puu-uuneilla ja näitä uuneja oli joka 
huoneessa. Palo syttyi kuitenkin palokunnan naapurissa ole-
vasta suulista ja levisi sieltä palokuntataloon (seurojentaloon) 
11.5.1978.

Nuorisoseuran toiminnasta on Seppo Nordlingin kirjoituk-
sia vuoden 2012 ja 2013 Kyläsaarilehdissä.

Kylältä kuultua
Kylän seurojentalolla oli juhlat meneillään. Eräät vähissä 
rahoissa olevat nuoret miehet, esittivät jollekin varakkaalle 
isäntämiehelle, että lähdetäänkö kimppaan ja hankitaan pul-
lo, johon isäntä vastaa: ”En minä mihinkään kimppaan lähde, 
mutta tuossa on rahat ja käykää hakemassa pullo".

Reikossa Uuno niminen mies oli rakennus puuhissa ja oli 
juuri pystyttämässä kulmatolppia 4x6 tuumaisista parruista. 
Naapuri tuli tapaamaan häntä ja katsoi hetken tolppien pys-
tytystä. Totesi sitten: "Jaa ha, sää panet neljäkertaa kuus, sil-
loinku mää rakensi mää pani kuuskertaa kuus.”

Kylällä asui aikanaan Oskari (Okkari) Saari niminen mies. 
Hän oli ollut myös Kanadassa töissä aikanaan. Hänellä oli 
tapana sanoa, kun hän jotakin työtä puuhaili: "Olen näitä töi-
tä niin paljon tehnyt jo Kanadassakin, mutta puuronsilmänä, 
aidanvittana ja kärryn pyöränä en ole koskaan ollut".

Niilo oli myös sodanaikana rintamalla josta hän päätti soittaa 
kotiin Ruusa-vaimolleen. ”Halloo, kuuleeko Ruusa, jos kuu-
leet niin kuuntele.  

14



Sodan jälkeen, aina 70-luvun loppu-
puolelle, Kyläsaari oli hyvin eteenpäin 
menevä maatalous-karjataloustaajama 
kaupungin kupeessa. Isojen talouksien 
rinnalla oli pieniä talouksia, joilla oli pie-
niä, parin hehtaarin tontteja ja myös 1-2 
lehmää.

Parin hehtaarin tontti ei riittänyt lai-
dunmaaksi, joten täytyi vuokrata yh-
teislaidun, joka löytyi Launaisista. Tätä 
yhteislaidunta hoitivat vuokraajat isän-
tänä Eino Liimola. Se osa maidosta, jo-
ta perhe ei kuluttanut, lähetettiin meije-
riin. Näin saatiin muutama penni talous-
maksuihin.

Mantereen Arvi oli mies, joka au-
tollaan kuljetti maidon meijeriin. Kun 
Arvi pääsi eläkkeelle, hänen jälkiään 
jatkoi Vaarapalon Ensio. Ensio hoi-
ti tehtäviään siihen asti, kun karjoja 

alettiin lopettamaan 1970-luvun lop-
pupuolella. 

Toinen mies, jota aamulla odotettiin, 
oli Hankosen Paavo. Hän ajeli mopol-
laan ja jakeli enemmän ja vähemmän 
odotettuja kirjeitä postilaatikoihin, jot-
ka olivat ryhmissä teiden varsilla. Myö-
hemmin ne olivat tien päässä, joista jo-
kainen sai hakea postinsa milloin ehti. 
Samalla, kun haki postin, käytiin myös 
kaupassa. Niitä oli kylässä useita ja 
niistä voi valita sen, missä oli parhaat 
tarjoukset. Satakunnan Osuuskaup-
pa, Osuusliike Kansa, Kallen kauppa ja 
Mattilan kauppa. Siten tuli vallan vaihto, 
Kallen kauppa myytiin Jyllille ja nyky-
ään kauppaa pitää Jyllin poika Jarmo. 

Vuosilukujen epäilen dementian se-
koittaneet, mutta muistan, että vuonna- 
1962 tuli kylään uusi yrittäjäpari Regi-

na ja Pentti Laurila. Hyvin uhkarohkea 
teko, mutta päivisin kun katseli asia-
kasruuhkaa, niin ajatus uhkarohkeu-
desta meni pehvalleen. Laurilan Lauri 
iski pystöön puutavaraliikkeen. Lauri ei 
myynyt kiloina, vaan metreinä ja joskus 
huulimitalla.

Nykyisin karjatilat ovat vähentyneet 
Kyläsaaressakin, lehmät ovat muuttu-
neet Bevariksi. Niitä on monella isän-
nällä. Tyttöjen mieliksi ratsuhevosia 
pitää olla. Kauppaliikkeet ovat vähen-
tyneet. Ei ole muita kuin Jyllin kauppa. 
Postikin lopetettiin, mutta Jyllin kauppa 
toimii asiamiespostina. Samalla kun os-
taa maitolitran voi ostaa postimerkin tai 
noutaa postilähetyksen.

  Timo Rosholm
Kirjoitettu n. vuonna 2000 

Vuonna 1987 Jarmo ja Heli Jylli siirtyivät kaupan johtoon ja vuonna 2006 jatkoi 
toimintaa Juha Jylli ja Petra Söder. Nyt kauppa toimii K-kauppa Kyläsaari -nimisenä 
Katri ja Marko Lång aloittivat toiminnan vuonna 2014.

Osuuskaupan rakennustyömaa.

Kyläsaaren kroniikka

KYLÄSAARI
Kauppa, veikkaus ja posti 

samalla käynnillä.

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

Puh. 02 630 1340

Apua sinullekinApua sinullekin
HERMORATAHIERONNASTA?HERMORATAHIERONNASTA?

Hermoratahieroja Merja Suni
PORI  044 768 1725

Krooniset kivut  Lihaskireys
Kiputilat  Iskiasvaivat

Väsymys  Stressi  Jännitystilat 

Kymmenen vuoden kokemuksella!Kymmenen vuoden kokemuksella!

LAHJAKORTIT
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Kyläsaaren Vanhankoulun aloituspro-
jekti lähti käyntiin 18.1.2003. Kyläsaa-
relaista talkoohenkeä on siis riittänyt 
vielä 2000-luvulle asti.  Ja nyt kyläsaa-
relaisten uurastus on palkittu toimival-
la Kylätalolla, jossa hylätty 100-vuoti-
as koulurakennus sai uuden elämän. 
Talon kunnostus ja sen jälkeen toimin-

Tästä se alkoi. 

Kyläsaaren kylätalon kunnostus alkoi rakenteiden purkamisel-
la, joka oli pölyistä hommaa. Talkootunteja kertyi kunnioitetta-
va määrä. Hankkeessa oli EU mukana, joten myös paperityöt 
vaativat melkoisen työpanoksen.

nan käynnistäminen on tuottanut tu-
losta. Talo on monen harrastuspaikka. 
Varsinkin yökahvila- ja iltistoiminta on 
tärkeä lapsille ja nuorille, mutta myös 
ikäihmisille on tarjolla aktiviteetteja. 
Talossa voi harrastaa jumppaa, joo-
gaa, käsitöitä, kudontaa ja musiikkia. 
Kylätalo toimii eri yhdistysten kokoon-

Pidetään huolta
tumispaikkana sekä juhlien viettopaik-
kana.  

Vielä on työtä jäljellä, sillä tarkoi-
tuksena on käynnistää talon päädyssä 
oleva puusepän verstaan kunnostus. 
Pidetään talosta hyvää huolta se on 
meidän jokaisen etu, että paikat pysy-
vät kunnossa.  

V i r t a a  p u h t a a s t i         T U U L I  |  V E S I  |  P U U         p o r i e n e r g i a . f i

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

Tervetuloa ympäristöystävällisen  

sähkön käyttäjäksi!

Olemme myös 
Facebookissa!

Tykätkää meistä!

Mekin 
tykkätään 

teistä!
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Raja-Hiltantie 3, Ulasoori
Tehtaanmyymälä

Yyteri Golf
Ravintola 19. Reikä  

 A-oikeudet 
 Maukas lounasruoka seisovasta pöydästä 

 Palvelemme joka päivä 
 Avoinna kaikille

Karhuluodontie 85, Pori
Pitopalvelua myös Kylätalolle, puh. 0500 898 772

Puh. 02 630 8324, 0500 898 772

Hautaustoimisto
ANJA VIITALA OY

UUSIKOIVISTONTIE 40, PORI
puh. 02 635 1160, 050 569 3653

Vuonna 2008 Kyläsaaren viemäröintihanke sai alkunsa, jol-
loin jätevesiasetuksen vaatimaan loppuun 2013 oli vielä ai-
kaa mutta kyseessä oli melko mittava hanke.  Kyläsaaren 
jätevesiosuuskunnan viemäröintihanke alkoi radan ja samal-
la tien alituksella 2009 keväällä (kuvassa). Yhteensä raken-
nettiin n. 23 km runkolinjaa ja 165 liittymää liitettiin Kyläsaa-
ren jätevesiosuuskunnan viemäriverkkoon. Jätevesiasetus 
on muuttunut pariinkin kertaan tällä aikavälillä. Vuonna 2011 
osuuskunta siirtyi toiminta-alueeksi, jolloin siirryttiin myös ve-
sihuoltolain alaisuuteen. Tänä vuonna on tarkoitus rakentaa 
vielä 9 liittymää lisää. Kaupungin ja valtion avusta saatiin vain 
ensimmäiseen rakennushankkeeseen.  

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan viemäröinti hanke alkoi radan 
ja samalla tien alituksella 2009 keväällä.    

Viemäröintiä Kyläsaareen

Hei Kyläsaarelaiset!
Haimme tänä vuonna jo 23. satakuntalaista kylää. Ehdok-
kaina oli 8 hienoa kylää, joista kuudessa tuomaristo vie-
raili. Kilpailun taso oli kova ja tuomariston tehtävä vaikea. 
Voittajaa valittaessa on huomioitava jokaisen kylän omat 
vahvuudet ja erityispiirteet. On myös muistettava, että ky-
lät ovat keskenään hyvin erilaisia kokonsa, sijaintinsa, 
asukkaidensa, historiansa ja toimintatapojensa suhteen. 
On sanomattakin selvää, että jokainen mukana ollut kylä 
ansaitsisi toiminnastaan palkinnon.

 Hakemusten ja kyläkierroksen perusteella tuomaristo 
on tehnyt valintansa Vuoden kylästä. Valitettavasti titte-
li meni tänä vuonna toiselle kylälle. Voittajakylän meriit-
teinä olivat pitkäjänteinen, suunnitelmallinen kylätoiminta 
sekä useammat merkittävät voimanponnistukset. Halu-
amme kiittää teitä hyvästä hakemuksesta sekä tietenkin 
siitä että saimme henkilökohtaisesti tutustua kyläänne.

 Tuomaristo kiittää: Kylätalon kunnostaminen on luonut 
hienot puitteet monipuoliselle toiminnalle, eri-ikäisille kylä-
läisille on kaikille runsaasti toimintaa, jätteenkeräys on hie-
no asia, tiedottaminen on laadukasta ja esittely oli hyvä.

Tuomaristo jäi miettimään: Kylässä on positiivinen 
muutto-ongelma, jonka vuoksi päivähoitopaikoista on 
pulaa. Miksi yhdistyksessä ei ole voimallisemmin viety 
eteenpäin uuden päiväkodin perustamista. Vaihtoehtoja 
myös yksityisellä puolella varmasti olisi.

Vuoden maakuntakylä 2017 julkistetaan 28.4. maa-
kuntavaltuuston kokouksessa ja palkitaan maakunnalli-
silla kyläpäivillä Rauman Kauklaisissa. Olette sydämel-
lisesti tervetulleita nauttimaan kyläpäivän tunnelmasta.

Tuomariston puolesta

  Hanna Ruohola
Kyläasiamies/SataKylät ry
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Ihan kuntavaalien kynnyksellä 28.3.2017 
tarjottiin kyläläisille mahdollisuus käydä 
tutustumassa eri puolueiden edustajiin 
ja näkemyksiin Kyläsaaren kehittämises-
tä. Mukana vaalipaneelissa olivat Esa J. 
Wahlman (SDP), Heikki Laurila (kesk.), 
Eero Luoma (kok.), Kristiina Suutari 
(vas.), Kaarina Ranne (vihr.), Anssi Salmi 
(ps.) ja Rauno Soinlahti (KD). 

Keskustelua käytiin mm. tiestön kun-
nosta, jätevesiasioista, urheilukentän 
kunnossapidosta, päiväkodin puuttees-

ta ja koulun luokkakoosta. Kovin yksi-
mielisiä panelistit olivat siitä, että tiet on 
saatava kuntoon ja kunnostukset on teh-
tävä perusteellisesti, jotta ne myös kes-
tävät. Kyläsaaren urheilukentän kunnos-
sapitoa panelistit pitivät myös tärkeänä, 
sillä onhan se koululaistenkin aktiivikäy-
tössä. Kenttä on kuitenkin ollut jo vuosi-
kausia lakkautusuhan alla. Toivottavasti 
sen arvo ymmärretään myös kaupungin 
uudessa organisaatiossa. 

Kyläsaaressa asuu paljon lapsiper-

heitä ja uusien tonttien kaavoituksen 
myötä odotettavaa on, että lapsiperhei-
den määrä myös lisääntyy. Kylässä on 
vain yksi yksityinen päiväkoti, joka on 
täynnä. Panelistit heittivät pallon Kiin-
teistöyhdistykselle, jonka tulisikin hei-
dän mielestään aloittaa vaikuttamistyö 
uuden päiväkodin saamiseksi Kyläsaa-
reen. Tämä voisikin olla Kyläsaaren 
Kiinteistönomistajat ry:n seuraava ta-
voite. Löytyisiköhän kylältä aktiivisia ih-
misiä tällaiseen projektiin?  

Kuntavaalipaneeli Kylätalolla

HIUSPINNI
PARTURI-KAMPAAMO
JAANA RANTAMÄKI
p. 040 533 5144

Kuusimäentie 7
28760 Pori 

Hyvää

kesää
!

PARTURI-KAMPAAMO
JAANA LAMMINEN

KYLÄMETSÄNTIE 8 A, KYLÄSAARI

Puhelin 045 678 6674

Hyvää kesää kaikille!

Mirella Vuorenpää
Sky-kosmetologi      Kivinintie 40, 28760 Pori

mirella@vuorenpaa.fi      www.kauneushoitolamirella.fi

Jäähdytyskoneistojen ja ilmalämpöpumppujen 
 myynti  asennus  huolto

Lue Kyläsaari-lehtiä netissä:

www.kylasaari.fi

18



SK-Metalli Oy

Rantakulmantie 86
28600 Pori

050 466 9033 
myynti@skmetalli.com

www.skmetalli.com

Veikko Lehti Oy, Teljänkatu 10, 28130 Pori 
puh. 02 631 6100

Materiaali-
kierrätyksen
edelläkävijä.  
Pidämme ympäristöä puhtaana.

Meiltä kaikki

jätehuollon

palvelut!
TÄYDEN PALVELUN VENETALOSTA

KAIKKI TARVITTAVA VENEILYYN

JO YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

VENEET, KONEET, VARAOSAT,

TARVIKKEET JA HUOLLOT

KÄTEVÄSTI SAMAN KATON ALTA.

Karjarannantie 35, Pori  02 631 7400  verkkokauppa: www.venepori.fi 

ULASOORINTIE 8, 28600 PORI
Puh. 02 637 0570           www.lansipalkki.fi 

LUJA-NR kattotuolit 
ja liimapalkit

• Ennen kesäruuhkaa
• Kaikkiin rakennuksiin
• Nopeat täsmälliset toimitukset

LIIMAPUUPALKIT
HETI VARASTOSTAMME!

Puh. 02 637 0570                 www.lansipalkki.fi 
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Koulutettu hieroja
Anne Rohkea-Ranula
Ajanvaraus: 040 519 3561

Metsäkulmanraitti 168
28760 Pori (Kyläsaari)

MERI-PORIN KAIVUU OY
 0400-123 685  

ENÄJÄRVENTIE 24-26, 28800 PORI

 kaivuutyöt    salaojitukset  
 pihatyöt

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMERI-PORIN KAIVUU OYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
0400-123 685  

ENEEENEENENEENENEENENEEENENENÄJÄJÄJÄÄÄJÄJÄJÄÄJÄJÄJÄJÄÄJÄJÄÄJÄJÄJÄJÄJÄ ÄRÄRÄRRÄRÄÄRÄÄÄRÄRÄÄRÄÄRÄRÄÄRÄÄRRVEVEVEEVEVVEEVEVEVEVEVEVEVEEVEVEVEVEV NTNTTTNTTNTNTTTNTNTNTTNTNNTNTTTIEIEEEIEIIEIEIEIEIIEIEIEIIEIEIEIE 2222222222222224-444444444444444444444444 2622262626266222262622262626222262626,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28282282882828282822828228808080880808080808080808080808080808088 0000000000000000 000000 POPPOPOOOOPPOOOPPOPOOPOPOPPOOORIRIRRIRRIRIRIRIRRIRIRI

kaivuutyöt salaojituksetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
pihatyöt

Keittiöt ja
kodin kaikki kalusteet

 Ilmainen suunnittelu ja mittaus
 Nopea toimitus
 Asennus
 Myös pintaremontit

Rami Kivimäki
p. 0400 909 693

rami.kivimaki@kolumbus.fi
Kuljuntie 8, 28760 Pori

www.rk-keittio.fi

30 vuoden puusepän ammattitaidolla
Ota yhteyttä ja kerro, millaista remonttia tarvitset!

Kuljuntie 8, 28760 Pori
www.rk-keittio.fi

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

Ahaa! Hymyile, olet Turvassa.

Satakunnankatu 39, 28130 Pori, 
www.k-rauta.fi/pori
Puh. 02-631 3300, 

Palvelemme ma-pe 7.30–19, la 9–16

SATAKUNNANKATU

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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