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Konepyöräklubi ajeluttaa moottoripyörän kyydissä
Tapahtuma-alueelle vapaa pääsy!
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Rompetori
Myyntipaikat 2 €/käytävämetri
Tiedustelut ja paikkavaraukset
Markku Vehmas, p. 0400 226 234
Kirpputorikauppiaat ovat
myös tervetulleita!

Opasteet Pori-Mäntyluoto-tieltä (Vt 2)
Järjestäjinä Kyläsaaren koulun vanhempainyhdistys
sekä paikalliset ajoneuvoharrastajat.

KYLÄSAARIPÄIVÄ
sunnuntaina 10.6.2018 klo 13-16

35. vuosikerta 1/2018
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n tiedotuslehti
Toimikunta: Yhdistyksen johtokunta
Jakelu: 1300 kpl
Ulkoasu ja painatus: Maisan paja
040 503 6149, maj-lis@maisanpaja.info
Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n
toimihenkilöt vuodelle 2018
Johtokunta:
Jarmo Huhtasalo 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
Heikki Lehtinen
Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n nettisivut
osoitteessa www.kylasaari.fi
Löydän meidät myös facebookista
Kylätalon puhelin 044 331 1759
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• Ohjelmaa kaikenikäisille
• Musiikista vastaavat Meri-Porin soittokunta sekä
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Tervetuloa viihtymään!
Järjestäjänä Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry.

on mukana

Kyläsaaripäivillä!

Puheenjohtajan palsta

Tervehdys kyläsaarelaiset
Aloitin vuoden 2018 alusta uutena Kyläsaaren Kiinteistönomistajien puheenjohtajana. Haluan kiittää Minnaa ja yhdistyksen hallitusta hyvästä työstä kyläläisten hyväksi. Toivon
kyläläisiltä yhteydenottoja minuun tai hallituksen jäseniin
uusilla ideoilla kylätalon tai kylämme kehittämiseen juhlavuotenamme.
Kyläsaaren sydämessä on vanhasta koulusta kyläläisten
talkootyönä kunnostettu Kylätalo, joka on täynnä toimintaa.
Taloa käyttävät niin lapset, nuoret kuin ikäihmisetkin. Talo
on hieno osoitus kyläläisten talkoohengestä ja yhdessä tekemisestä. Myös talon ylläpito vaatii jatkuvaa vapaaehtoistyötä. Talon toimintojen jatkumisen kannalta on tärkeää, että
taloa ylläpitävä yhdistys, Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry
jatkaa aktiivista toimintaansa.
Viime vuosina Kylätalon ympäristöä on siistitty mm. kunnostamalla ulkorakennus, piha-alue ja kylätalon ja leikkipuis-

Meri-Porin seurakunnan järjestämät

YÖKAHVILAILLAT

KYLÄTALOLLA

jatkuvat syksyllä, jolloin paikalla on
erityis- ja nuorisotyöntekijöitä
Meri-Porin seurakunnan toimesta.

ton välinen alue. Kyläsaaren Kiinteistönomistajat tekivät
vuonna 2011 lähiliikuntasuunnitelman Kyläsaaren liikuntamahdollisuuksien jalostamiseksi. Nyt pitkään odotettu lähiliikuntapaikka koulun yhteyteen on viimein realisoitumassa
vuonna 2018. Kyläsaaren kehitys on näiltä osin näyttäytynyt
varsin positiiviselta ja aktiivisella yhdistystoiminnalla on ollut
siihen suuri merkitys.
Jarmo Huhtasalo

Tiedotus
Vuosikokouksista ilmoitetaan postilaatikkojakeluna ja ilmoitustauluilla sekä Kyläsaaren nettisivustossa www.kylasaari.ﬁ ja facebookissa porinkylasaari. Vuosikokoukset pidetään yleensä kevällä ja
loppusyksyllä, joten seuraa ilmoittelua.
Hallitus

Liity nyt!

KYLÄKOULUSTA

KYLÄTALOKSI
Kylätalo-kirja on myynnissä
Kyläsaaripäivillä edulliseen
60 euron hintaan.

Itselle tai lahjaksi.
Muina aikoina tiedustelut
puh. 044 331 1759

Kyläsaari

– kesäkuu 2018

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 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 yhdistyksen toiminnasta saat verkkosivulta www.kylasaari.ﬁ ja facebookista porinkylasaari.
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Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry –

50 vuotta toimintaa Kyläsaaren hyväksi
Suunnittelukokouksessa 27.2.2005 pohdittiin Kylätalon tulevia toimintoja.
Porin maalaiskunta liitettiin Porin kaupunkiin vuonna 1967 suuren kuntaliitoksen yhteydessä. Liitosasia aiheutti ilmeisesti huolta, koska Kyläsaaren vanhan huoltoaseman kahvioon kokoontui
19 henkilöä perustamaan yhdistystä.
Tavoitteena oli liittyä keskusjärjestöön,
kunhan asiaan saadaan selvyyttä.
Perustamispöytäkirjan mukaan yhdistys on perustettu 17.11.1968. Yhdistys rekisteröitiin 25. helmikuuta 1969.
Perustamisasiakirjan allekirjoittivat Rainer Nordlund, Unto Saariola, Vilho Selin ja Aimo Erkkilä.
Yhdistyksen puheenjohtajina toimivat alkuvuosina Rainer Nordlund, Unto
Saariola, Vilho Lehti ja Taisto Mäki. Toi-

minta oli ensimmäisen vuosikymmen
aikana vuoroin vilkasta vuoroin hiljaista, jossain vaiheessa jopa toiminnan
loppuminen oli hilkulla.
Esa Pitkälä tarttui puheenjohtajan nuijan varteen vuoden 1980 alussa, jolloin yhdistyksen toimintaan piti saada vireyttä. Päätettiin julkaista
Kyläsaarilehteä, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja tarinoita kylältä.
Yhteisiä Kyläsaaripäiviä järjestettiin yhdessä Kajastuksen ja Marttojen kanssa. Launaisten rannassa järjestettiin
Juhannusjuhlia, joissa Hilkka Raita ja
Elli Laaksonen olivat tarmokaita puuhanaisia. Myös teatterimatkat olivat suosittuja. Bussi saatiin matkoilla likimain

Perinteiset teatterimatka olivat suosittuja yhteisiä tapatahtumia useana vuonna.
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täyteen ja muitakin yhteisiä retkiä järjestettiin.
Harri Nevalan astuttua yhdistyksen
puheenjohtajan tehtävään, hän toteaa,
että 30 vuotta vanha yhdistys on ollut
mukana monenlaisten suunnitelmien
arvioimisessa ja toteuttamisessa. Kyläsaareen on suunniteltu jopa kerrostaloa.
Jotain hyvää oli kuitenkin saatu aikaiseksi. Kyläsaareen oli saatu alikulkusilta ja nopeusrajoitus Kyläsaaren tielle.
Kyläsaari oli saanut olla mukana myös
Natura hankkeen yhteydessä veneväylien suunnittelussa. Kokoontuminen jatkui Kyläsaaren koulun pommisuojassa
ja tärkeänä pidettiin myös yhteisten tilaisuuksien pito. Juhannusjuhlat kuitenkin päätettiin lopettaa, koska väki saapui
juhlaan vasta h-hetkenä. Tarkoituksenahan oli yhteisen juhannusjuhlan vietto
perhekeskeisesti. Harri Nevalan kaudella myös pankki uhkasi laittaa luukut
kiinni Kyläsaaresta. Koulun ruokasaliin
kokoontui runsas joukko, joka oli pankin
lopettamista vastaan mutta pankki lähti
ja nyt taitaa lähteä Pihlavastakin. Kyläsaaren koulukirjaston lakkauttaminen aiheutti myös vastarintaa ja pahaa mieltä.
Vuosituhannen vaihteessa John
Holmströmin tavoitteena oli asukkaiden
tahdon huomiointi kaupunkisuunnittelussa. Tämän vuoksi toteutettiin asukaskysely ja sen perusteella kyläsuunnitelmaa. Kyläsuunnitelmasta ote: ”Kyläsaari on moni-ilmeisen kulttuurin kohtaamispaikka. Kulttuuria ei ole vain taide ja kirjallisuus, vaan oikeastaan koko ihmisen
elinpiirien ihmisen jäljet kylämaisemas-

ja facebook-sivu perustettiin. Osallistuttiin innokkain mielin kyläkilpailuun, josta
saimme miinusta päiväkotipaikan puuttumisesta kylästä. Kyläsaari sopisi hyvin
sijainniltaan päiväkodin sijoituspaikaksi.
Toivottavasti tässä onnistutaan. Kyläsaari on ihanteellinen paikka asua: koulut, kauppa, leikkikenttä ja urheilualueet,
luonto ovat lähietäisyydellä sekä Kylätalolla aktiivista harrastustoimintaa.
Jarmo Huhtasalo aloitti tarmokkaana
uuden pestinsä. Viisikymmentä vuotta
takana ja nyt vuonna 2018 voimme todeta, että aktiivinen yhdistys tarvitsee
yhteistyökykyisen hallituksen sekä aktiivisen jäsenistön. Kylätalon vuokra-aikaa
on vuoteen 2032 asti. Kylätalo ja sen
palvelut pysyvät, mikäli meillä on aktiivinen jäsenistö ja vilkasta harrastustoimintaa talolla.
Yhdistyksen jäsenmäärä on 242 jäsentä. Vuosikokouksiin olemme pyrkineet saamaan kaupungin päättäjiä tai eri
alojen asiantuntijoita. Asiantuntijoita ei
kannata kutsua tyhjälle salille. Tule siis
mukaan vuosikokouksiin ja tuo ideoista
yhdistykseen. Aloitteet viedään keskusjärjestön kautta Porin kaupungille.
Kiitämme Kylätalon talkootöihin osallistuneita, toiminnan vetäjiä ja lehden
kirjoittajia aktiivisesta toiminnasta sekä
myös lehteemme mainostajia. Jorma
Liihon ylläpitämä nettisivusto on kyläläisten arkisto, joten kiitokset myös hänelle.

sa, paikannimet, murre, tarinat, tavat ja
vaikkapa ruoat ovat kulttuuria”. Suunnitelma kertoo kyläläisten tahtotilan ja lisää toiminnan uskottavuutta. Porin kaupungin tarkoituksena oli keskittää nuorten toiminta keskustassa olevaan Nuorisotaloon, jolloin Tuija Huhtasalo ja Elli
Laaksonen olivat saaneet loistoidean
Vanhan koulun kunnostamiseksi nuorten käyttöön. Tuija Huhtasalo teki anomuksia, kävi kokouksissa, tapaamisissa
ja tie näytti olevan pystyssä vaikka tahtotilaa oli riittämiin.
Vuonna 2004 Taisto Mäki tuli toistamiseen valituksi puheenjohtajaksi. Taisto paneutui yhdistyksen asiakirjoihin, kirjelmiin ja annettuihin lausuntoihin. Tiivistelmässä hän mainitsi
tie- ja aurausanomukset, tierumpujen
sulatukset,
valaistusanomukset,
uimaranta, pyykkilaiturit ja ruoppaus,
kevyenliikenteen väylä, jääkiekkokaukalo, katujen nimeäminen, kaavoitusasioiden seuranta. Kyläsaaressa oli nyt
kaksi suurta projektia: viemäröinti (lakimuutos) ja kylätaloprojekti. Kylätalo
hankkeesta oli tullut työvoitto. Alkoi monivuotinen kunnostustyö. Kunnostustyö
eteni erittäin rivakkaasti ammattitaitoisen vetäjän ansiosta. Jaana Leino toimi
projektisihteerinä ja Tiina Suominen hallituksen sihteerinä.
Ahkerien ja innokkaiden talkoolaisten, TE-keskuksen, museoviraston,
Porin Kaupungin, Kylätalkkariprojektin,

Työväenyhdistyksen, Uusiniityn pienkiinteistöyhdistyksen, Kyläsaaren marttojen, Kyläsaaren työväenyhdistyksen,
Meri-Porin soittokunnan ja monien muiden tahojen yhteistyönä kunnostettiin
115 vuotta vanha koulurakennus.
Kun rakennustyö saatiin valmiiksi,
niin seuraavana haasteena oli toiminnan käynnistäminen, jolloin Heli Vannemaa valittiin puheenjohtajaksi vuonna
2007. Kylätalo kaipaa toimijoita, jotka
ottava aktiivisesti vastuun kaikille kyläläisille suunnatusta toiminnasta. Ongelma kuitenkin oli, että vetäjistä oli pulaa.
Helin toivomuksena ja tavoitteena oli, että kylätalon elämää pitäisi saada kaikille ikäpolville, toimintaa nuorille ja kaiken
ikäisille eli niin sanotusti vauvasta vaariin. Pikku hiljaa toiminta käynnistyi Kylätalolla, alkoi äiti-lapsi kahvila, yökahvila,
ilttis, käsityökerho, jooga, lasten elokuvaillat, kudonta, vuokraustoiminta ja vieläpä lopuksi ilotulitus yhteistyössä kaupan kanssa.
Minna Haaviston puheenjohtajuuskausi alkoi vuonna 2010. Kylätaloon oli
saatu aktiivisia toimijoita ja nyt keskityttiin Kylätalon ympäristöön ja sisustukseen. Jarmo Jylli keräsi talkooporukoita
eri projekteihin ympäristön siistimiseksi ja ulkorakennuksen kunnostukseen.
Jorma Liiho laati Kyläsaaren liikunta- ja
vapaa-aikasuunnitelmaa, joka nyt on toteutumassa sekä oli mukana tulvasuojelussa edustajana. Kyläsaaren nettisivut

Ahkerien ja innokkaiden talkoolaisten
ja monien eri tahojen yhteistyönä
kunnostettiin 115 vuotta vanha koulurakennus.

Monitoimikaukalon avaiset vuonna 2003 kokosi Kyläsaarelaiset yhteen.

Porin kiinteistönomistajat ry on Porin kiinteistönomistajien keskusjärjestön jäsenyhdistys.
”Keskusjärjestön tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana toimia Porin kaupungin alueella olevien kiinteistönomistajain rekisteröityjen yhdistysten keskus- ja yhteistyöelimenä, valvoa sanottujen yhdistysten sekä omakotitalon ja pienkiinteistön
omistajain oikeudellisia, taloudellisia ja muita yhteiskunnallisia etuja, edistää pientalovaltaista asumismuotoa ja parantaa asumisviihtyisyyttä, edistää ympäristö- ja kulttuuriarvojen suojelua”. (http://www.porinkiinteistonomistajat.ﬁ).
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Kuvasatoa
vuoden 2017
Kyläsaaripäiviltä

Arpoja ostamassa. Palkintoja oli runsaasti, myös kaksi
K-kaupan lahjakorttia sekä tietysti klapiarpajaiset toivat
jännitystä päivään. Kuvat: Jorma Liiho.

Meri-Porin Perhepoijun onnenpyörästä pieniä palkintoja,
joista riitti iloa.

Kyläsaaren kiinteistönomistajien puheenjohtaja Minna Haavisto avasi Kyläsaaripäivän Suomi 100 -teemalla.

Perinteisesti poniajelut ovat kuuluneet ohjelmaan. Lapsille ajelu on suosittu ja odotettu elämys.
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Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n
Vapaaehtoistoiminnalla toimiva

Kudontapaikka

Käsityökerho on
toiminut jo noin 10 vuotta

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
a popp
poppana tai räsyä,
kudontapaikalla ei mieli
eli eik
eikä sydän saa väsyä!

Joka viikko torstaisin, iloinen ”kässäporukka” kokoontuu.
Tuskin maltamme kesä- ja joululomia pitää. Taitavissa käsissä syntyy monenlaiset tuotteet kotiin ja puutarhaan. Myös
esim. korujen ja laukkujen valmistus on kuulunut ohjelmaan.
Joku keksii idean, ja sitä ryhdymme innolla yhdessä tekemään. Ohessa kuva kauniista mosaiikkitöistä. Sekä tonttujoukosta, jota katsomalla tulee taatusti hyvälle tuulelle.
Raili
Ryhmän ylpeä ohjaaja

Lue Kyläsaari-lehtiä netissä:

www.kylasaari.fi

Kyläsaari

– kesäkuu 2018
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MOPIILI2-hanke
Suoritamme erilaisia pientalokiinteistöissä
vastaan tulevia pieniä lyhytkestoisia työtehtäviä 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.

JÄTTIPALSAMIN

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

MOPIILI2 on Porin kaupungin
Työllisyysyksikön tukema hanke.

OIKAISU

Viime vuoden lehdessä oli kuva Kivinintien päässä
olleesta puhelinkeskuksesta, mutta tämä keskus on
siirretty toiseen paikkaan.

Kylätalon tilat
vuokrattavana
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry vuokraa kylätaloa
myös kyläläisten käyttöön esim. erilaisten juhlien järjestämistä varten. Vapaita ajankohtia voi kysellä yhdistyksen päivystyspuhelimesta p. 044 331 1759. 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, iso kylmiö, neljä moccamaster-kahvinkeitintä,
vedenkeitin, astianpesukone, kiertoilmauuni, hella, mikroaaltouuni ja lämpölevy.
Pelisalista löytyy biljardi, ilmakiekko, pingis, jalkapallopeli sekä kaksi kosketusnäyttöpeliä. Tarkemmat tiedot
vuokraushinnoista löytyy yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.kylasaari.ﬁ.
Siivoustarvikkeet sekä wc- ja käsipaperit löytyvät kylätalolta ja sisältyvät vuokraushintoihin.
Muuta vuokrattavaa
Pihakalusteita,tekstiilipesuri, makkaragrilli, pöytäliinoja.
Jos siis tarvitset jotain näistä, soittele Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n puhelimeen p. 044 331 1759. Tavarat
noudetaan Kylätalolta ja palautetaan samaan paikkaan.

Viimeisen puhelinvaihteen hoitajat Senja Hyden vuonna
1960 (oikealla) sekä Anneli Hiljanen yhdistämässä
puhelua naapurustoon.
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Soita 044 331 1759 tai
Klikkaa: www.kylasaari.fi
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Kyläsaaren kaupat ennen vanhaan
1. Satakunnan Osuuskauppa. Suljettiin 1981. Viimeinen myymälänhoitaja oli Eila Syrjälä. Kaupassa myytiin
kaikkia ruokatuotteista polttoaineisiin
ja myytiinpä sieltä jopa yksi traktorikin.
2. Kansan kauppa. Suljettiin 1966
3. Jyllin kauppa. Matti Jylli tuli kauppiaaksi Honkakoskelta vuonna
1967. Myymäläauto toimi vuosina
1970-1996. Jarmo Jylli jatkoi isänsä kauppiastoimintaa vastuullisena
kauppiaana 1986-2006 ja Jarmon
poika Juha tahditti kauppatoimintaa
vuosina 2006-2008. Tämän jälkeen
kaupparakennus on ollut vuokrattuna
Keskolle ja uudet kauppiaat jatkavat
kauppatoimintaa.
4. Lauri Laurilan puutavaramyynti
5. Mattilan kauppa. Kauppaa piti ensin Mattila ja sen jälkeen kaupan
pitämistä jatkoi Toini Rosnell. Seuraavana kauppiaana oli Eija Piikkilä,
kunnes kauppa suljettiin 1980-luvun
alkupuolella.
6. Laurilan kauppa. Sekatavarakauppa.
7. Ruokolaisen kauppa. Sekatavarakauppa.
8. Vuorenmaan kauppa. Lopetti toimintansa 1960-luvun alkupuolella.

Kyläsaari
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9. Lindgrenin kauppa. Sekatavarakauppa.
10. Ruuhikorven kauppa. Toimi ensin
ruokatavarakauppana, myöhemmin
rautakauppana. Lopetti kauppatoiminnan vuonna 2014. Vuoden 2017
lopulla rakennuksessa alkoi toimia
kuntosali.
11. Tässä rakennuksessa toimi kolme
liikekokonaisuutta. Toisessa päässä
kampaaja, keskellä Osuuspankki.
Tiloissa toimi myös posti sekä kukkakauppa.
12. Baari. Nykyisen K-kaupan vieressä
ennen alikulkua oli ensin kioski, joka
laajeni myöhemmin baariksi. Hieno,
leveä messinreunus koristi rakennuksen ulkonäköä. Purettu 1980-luvun alussa.
13. Kyläsaaren posti. ”Hankosen” posti
toimi vuoteen 1967 asti nykyisessä
osoitteessa Lantintie 13. Nykyinen
Lantintien nimikin oli siihen aikaan
postikuja. Betty ja Paavo Hankonen
muuttivat nykyiseen Hissan leipomorakennukseen 10.1.1967 ja pitivät
siellä postia. Betty oli postiaseman
hoitaja ja Paavo postimies. Hankosen jäätyä eläkkeelle he muuttivat
pohjoiseen 1977. Postitointa tuli jatkamaan kondiittori Mikko Viitanen

n. 1,5 km
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n. 2 km

ja posti siirtyi uusiin tiloihin hetkeksi kohdan 12 rakennukseen. Sieltä
muutto uuteen liiketaloon urheilukentän viereen ehkä vuonna 1981. Postin itsenäinen toiminta loppui noin
1990-luvun lopulla. Sen jälkeen postin toimipiste siirtyi K-kaupalle.
14. Kyläsaaren Grilli-Baari. Toiminta on
loppunut.
15. Autoilua. Takseina toimivat ainakin
Raimo Nordlund sekä Jorma ja Matti Sainio ja autoilijoina Ensio Vaarapalo, Tauno Lehto, Reino Nordlund,
Antti Sillanpää ja Esa Juhola.
16. Shellin huoltoasema ja baari. Toimi kohtauspaikkana muun toiminnan
ohessa.
Kyläsaaressa toimivat myös hammaslääkäri, kirjasto ja neuvola, joiden toiminta lopetettiin kymmenisen vuotta sitten.
Paljon on miesmuistiin mahtunut toimipisteitä. Mutta paljon on unohtunutkin. Tämä on vain satunnainen otanta
laajasta aiheesta ”Kyläsaaren kaupat
ennen vanhaan”. Juttua piisaisi, mutta
paljon on myös toimipisteitä, joita miesmuisti ei saanut palautettua mieleen.
Jorma Liiho
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Kesällä kentälle
maanantaisin
Kyläsaaren Kajastuksen perinteinen urheilukoulu toimii jälleen ensi kesänä Kyläsaaren urheilukentällä. Kaikki alueen
lapset ja nuoret ovat tervetulleita. Ikärajoja ei ole sen tarkemmin määritelty,
mutta pienemmillä on hyvä olla huoltaja
mukana, jos ei urheilija vielä osaa sitoa
omia lenkkarin nauhojaan.
Toiminta alkaa toukokuun viimeisenä
maanantaina, jolloin pidetään maastojuoksut pururadalla. Toiminta jatkuu maanantaisin kello 18-19.30 koko kesän päättyen elokuun viimeisenä maanantaina.
Kesän aikana opetellaan erilaisia
yleisurheilulajeja ja tehdään muita kivoja liikunnallisia harjoitteita. Normaali ilta
on sellainen, että harjoitellaan jotakin lajia, mutta tuloksia ei mitata. Lopuksi tehdään jotakin muuta kivaa ja loppukesällä saatetaan pitää joku pieni keskinäinen
kilpailukin. Harjoitus alkaa ja päättyy joka kerta verryttelyyn ja venyttelyyn.
Jos yli 9-vuotiaita kiinnostaa kilpailuissa käyminen ja edistyneempi harjoitteleminen, niin sekin kyllä onnistuu.
Kajastuksesta löytyy kokeneita juoksu-,
hyppy- ja heittovalmentajia.
Urheilukoulumaksu on vain 30€/vuosi. Yhdellä ja samalla maksulla voi sitten
käydä kesän lisäksi myös talviharjoituksissa Kyläsaaren koulun liikuntasalissa.
Nähdään kentällä!
Erkki Niinisalo
puh. 040 512 7615

Kyläsaaren Kajastuksen Naisten jumppahetki
Kyläsaaren koulun urheilusalissa kokoontuu reippaita naisia viikoittain jumppaamaan. Sirpa Valenius on toiminut Kajastuksen naistenjumpan vetäjänä useita vuosia. Jumppasaliin mahtuisi vielä lisää kunnostaan huolehtivia jumppaajia. Ei tarvitse lähteä kaupunkiin asti. Seuraa siis ilmoittelua ilmoitustauluilla ja lehdistä sillä
syksyllä alkaa uusi kausi.

Vuosikokouksen 7.11.2017 satoa
Porin opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen oli Kyläsaaren kiinteistöyhdistyksen syyskokouksessa kertomassa
Porin kaupungin sivistystoimen suunnitelmista Kyläsaaren tulevaisuudesta.
Vuonna 2019 tulee Sote-uudistus,
halusimme tai emme. Tässä yhteydessä kaupungin tällä hetkellä suurin toimiala siirtyy maakunnan hallintaan. Sivistystoimen osuus kaupungin budjetista
on muutoksen jälkeen n. 80 prosenttia.
Sivistystoimi palvelee niin työikäisiä,
koululaisia, lapsia kuin vanhuksiakin.
Sivistystoimi on tehnyt 30.10.2017 Meri-Porin kierroksen Kyläsaari-PihlavaReposaari-akselilla. Alueelta kerätään
paikkatiedot ja ne analysoidaan ikäluo-
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kittain. Tutkitaan missä asukkaat käyvät töissä, mikä on ikärakenne ja työllisyys.
Iloinen uutinen oli, että Kyläsaaren lähiliikuntapaikkaan on kaupungin vuoden
2018 budjetissa varattu 240 000 euroa.
Tarkoituksena on siirtää liikunta-alue lähelle koulua. Kimmo Rinne on saanut
yhdistykseltä liikunta-aluesuunnitelman,
jonka pohjalta lähiliikuntapaikkasuunnitelma laaditaan kuunnellen paikallisia
toimijoita. Tarkoituksena on, että liikunta
olisi mahdollista kesät ja talvet. Koulun
alueella on tilaa liikuntapaikalle.
Koulun tilojen on arvioitu riittävän
ainakin vuoteen 2022 asti. Pientä pudotusta oppilasmäärissä on odotetta-

vissa. Tällä hetkellä olisi mahdollista
ottaa jopa 50-80 oppilasta lisää. Iltistoiminnalla on Kylätalolla varsin hyvät tilat
toimia. Päiväkoti olisi järkevää sijoittaa
koulun läheisyyteen. Tällä hetkellä Uusiniityn ja Enäjärven päiväkodit ovat riittämättömiä ja remontin tarpeessa. Niitä
ei välttämättä kannata korjata, vaan järkevämpää olisi suunnitella uudisrakennus joko kaupungin omana toimena tai
yksityisen toimesta. Uuden päiväkodin
sijoituspaikka päätetään paikkatietoanalyysin pohjalta. Kyläsaari olisi mahdollisesti sopiva uuden päiväkodin sijoituspaikaksi.
Sinikka Ketonen

Kyläsaaressa

tapahtuu

Yhteistyössä Porin kaupunki ja Kyläsaaren Kiinteistönomistajat tarjoavat lapsille
leffaillan 3-4 kertaa vuodessa. Leffauutuuksia käy katsomassa kerrallaan noin
100 lasta.

Myyjäiset ja kirpputoripäivä on keräänyt väkeä ja myyjiä hyvin.

Tunnistatko
kuvien henkilöt?
Tässä kaksi vanhaa valokuvaa, jos
tunnistat kuvan henkilöitä, niin soita
Jaana Leinolle 040 555 2523.
Tästä tulikin mieleen, että nyt valokuvia katselemaan ja kirjoittamaan kuvan
taakse henkilöiden nimiä. Taitaa niitä
nimettömiä kuvia olla aika paljon arkistoissa.
Kyläsaaripäivän tunnelmaa Kylätalon piha-alueella. Tarjolla oli makkaraa ja
vohveleita ja muita herkkuja. Sisätiloissa lisäksi kahvio. Yhteistä jutusteltavaa
näytti riittävän.

Kyläsaari

– kesäkuu 2018

11

Lantin kuja
Kyläsaaressa Lantinkuja tai, niin kuin
kaupungin asemakaavaosasto on sen
suuressa viisaudessaan nimittänyt,
Lantintie on tehty uusiksi, on kunnallistekniikka, katuvalaistus, viemäröinti sun muut. Mutta mistä nimi Lanti on
saanut alkunsa?
Kujan varrella asui ennen Lantin
Jussi, oikealta nimeltään Juho Frisk.
Hänestä ei kujan nimi ole kuitenkaan
tullut. Isoisäni isä, kraatari Erland Nordling tuli Kyläsaareen Noormarkusta
joskus tuhatkahdeksansataaluvun loppupuolella. Kyläsaaressa tai Kokemäensaaressa, niin kuin silloin sanottiin,
riitti töitä, kun täällä oli monta vaurasta
talonpoikaistaloa. Erlandin pirtin hirret
salvettiin Kahaluodossa ja ajettiin talvikelillä Kyläsaareen. Kyläläisten suussa nimi Erland vääntyi tietysti muotoon
Lanti ja kyllähän kaikki ihmiset kylän
kraatarin tiesivät, ja siitä sai kujakin nimensä. Nämä mietteet tulivat mieleeni,
kun tavaroitteni joukosta löysin piimäleilin, jonka aikanaan huusin Jussin jälkeen hänen huutokaupastaan.
Jussi oli maanviljelijä, vuokraviljelijä
ja teurastaja. Oli seilannut purjelaivoilla
”poosuna” maailman meriä, ollut Amerikoissakin ja omisti auton, rättikattoisen tolppafordin, jota me pikkupoikina

kävimme suulin ”lauranraoista” tiiraile-massa, ja jonka akseleista ja kumipyö-ristä tehtiin sota-aikana kumipyörärat-taita. Korin sitten pikkupojat hajottivat,
Jussin tyttären poika Lauri ja veljeni Si-mo etunenässä. Jussi oli hevosmies..
Hevoset ”tykkäsivät” hänestä.
Kun Hakalan Kalle rakensi töllinsä
ä
siihen naapuriin, vei Jussi hevosensa-kin uutta pytinkiä katsomaan. Mentiin
n
oikein sisälle asti Jussi edellä ja hevonen perässä. Jussin vaimon nimi oli
Jenni, hän piti karjaa ja oli ”turski” ihminen.
Joskus kun äijät oli koko armaan kesäsunnuntain pelanneet korttia Lantin
saunassa, otti Jenni seipään ja löi sen
saunan ”klasin” läpi. Jussi tempas kirveen käteensä ja lähti perään, huusi,
että ”se oli ämmä su viimine hommas”.
Jenni oli kumminki niin vikkeläjalkane
et pääsi karkuun.
Jussilla oli poika Martti. Olivat kerran Viljasen Hanskin kanssa ostaneet
viinaa ja menivät Lantin köökiin ryyppäämään. Jussi ja Jenni olivat jo nukkumassa, mutta Martti alkoi huutelemmaa et tul Äijä ryypyl meil o viinaa,
Jussi tuli ja otti suitteeperät seinäst ja
alko vetelemmää, kyl sai pojat jallaat
alles.

Maalari Oiva Virran kuvaama pihamaisema
Martti oli kylän pahapoika, teki kaikemailma pirukiusaa ihmisil ja sai loppunsa sonniosuuskunnan sonnikarsinassa.
Sonnia hän kävi usein pirruuttas härnäämässä. Nuoret olivat olleet Mattilan
piikakämpässä iltaa viettämässä, sieltä
Martti jossakin vaiheessa häipyi ja löytyi sitten aamulla sieltä sonnikarsinasta sotkettuna ja kuolleena. Kansa kyllä
arveli, että lentävät poliisit sen hakkas
ja heitti sitten sinne karsinaan, kun se
oli poliisien kanssa huonoissa väleissä.
Jussi palkkasi yksityisetsivänkin asiaa
tutkimaan, mutta ei siitä koskaan mitään selvää tullut.
Nuulinki Seppo
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Ketä tunnistaa kuvassa olevia, tänä vuonna 50 vuotta täyttäviä kyläsaarelaisia nuoria? Ilmoita hänelle etsintäkuulutuksesta, sillä syksyllä on tulossa luokkakokous. Jos et ole luokan WhatsApp-ryhmässä, mutta kuvassa mukana
niin ilmoita yhteystietosi Heli Salokankaalle puh. 050 353 7886 iltaisin
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Lisätietoa löytyy Porin kaupungin jäteneuvonta sivustosta.
www2.pori.fi/ymparistovirasto/jateneuvonta/muovipakkaukset.html
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Nurkat siistiksi
Kyläsaaren kiinteistöyhdistyksen romukeräyspäivä järjestetään yleensä huhtikuun lopussa. Lavoille voi tuoda metalliromua, lumppua, muovijaosta sekä energiajätettä. Sekajätteen
keräyksestä on luovuttu. Asiasta tiedotetaan kevään vuosikokouskutsun yhteydessä taasen vuonna 2019.

Muovinkeräyspiste
Kyläsaaren keräyspisteeseen on tuotu muovipakkausten keräyspiste, jonne voi tuoda pienikokoisia muovisia pakkauksia.
Lajittele muovipakkauksiin
• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
voirasiat sekä leikkele- juusto- ja valmisruokapakkaukset
• muovikassit, -pussit ja -kääreet
• muovipullot, kanisterit ja purkit - mieluiten litistettyinä korkit
ja kannet erikseen

Romukeräys on osa Kyläsaaren kiinteistöyhdistyksen
tärkeää toimintaa

Sekajätteeseen
Muovipakkausten keräysastioihin ei saa laittaa kierrätysmerkillä 3 tai kirjaimin PVC -merkittyjä muoveja. Muovit on puhdistettava ruuan ja kemikaalien jäämistä. Jos muovi on likainen, eikä puhdistu kylmällä vedellä virauttamalla, se lajitellaan sekajätteen joukkoon.

Metallijäteen keräyksellä nurkat puhtaaksi romuista

Autokorjaamo

HUOLTO-HANSKI
Aki Ålander

PP Painting Oy

Pohjarannantie 3, 28800 PORI
puh. 02 648 0730, 0400 568 009

Kyläsaari
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Merikotka läheltä nähtynä on upea
ilmestys. Linnun kiilamainen pyrstö
on aikuisella valkoinen.
Kuvat: K. Mäntylä.

Lintuja oppimassa
Alueemme asukkaat ovat tottuneet näkemään teiden varsilla peltoaukeilla
yksittäin tai pienissä ryhmissä kiikaroivia lintuharrastajia. Viime vuosina tähän porukkaan on tullut lisää Otsolan
kansalaisopiston lintukurssin osanottajia. He ovat eri ikäisiä aikuisia, joita yhdistää se, että he haluavat oppia tuntemaan paremmin lintuja maastossa.
Kurssit näyttävät tulleen tarpeeseen
päätellen siitä, että osanottajien enimmäismäärät ovat jopa ylittyneet. Kevätja syyslukukauden kurssit ovat olleet aihepiiriltään erilaisia.
Kurssilla on ensin luokkatilassa
opiskeltu lintuja kuvien ja erillisen tekstimonisteen avulla. Sitten on menty sovittuna päivänä maastoon katsomaan,
kuinka opiskeltujen lintujen määritys
onnistuu ulkona. Maastoretkiä varten
olen jakanut ryhmän kahtia, sillä on helpompi havainnoida lintuja pienessä 610 hengen ryhmässä. Ja kurssin tavoitekin, lintujen tunnistaminen maastossa, toteutuu paremmin.
Kevätlukukauden ohjelmassa on ollut ensin talvilinnut ja myöhemmin alkukevään muuttolinnut. Talvilintujen
teoriatuntien jälkeen on pidetty kaksi
eri retkeä. Ensimmäisellä retkellä on
tutustuttu Kivinintien varrella kotini talviruokintapaikan lintuihin ja pyydystetty
ja rengastettu muutama lintu ja määritetty niistä laji, sukupuoli, ikä ja mitattu
siiven pituus sekä määritetty ihonalaisen rasvan määrä, joka kertoo kuinka
hyvin ko. yksilö todennäköisesti selviää
talvesta. Toisena retkipäivänä on kävelty runsaan kolmen kilometrin mittainen
talvilintulaskentareitti Kirjuriluodon ja
Siirtolapuutarhan alueella. – Varsinkin
vasta-alkajien on hyvä aloittaa lintujen
tunnistaminen talvella, jolloin lajeja on
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vähän. Kevätmuutto tuo yli sata lintulajia lisää ja niissä tietenkin riittää opiskelemista. Syksyllä on pidetty luennot ja
retket erikseen alkusyksyn ja loppusyksyn muuttajista.
Monista kurssilaisista näkee, vapaaehtoisia kun ovat, suuren innostuksen
lintujen tunnistamiseen. Joskus joku on
halunnut osallistua jaetun ryhmän kummallekin retkelle. No, eihän sellaista voi
kieltää. Viime syksynä eräs opiskelija
ei matkan vuoksi päässyt loppusyksyn
retkille ollenkaan. Hän ilmoitti, että haluaisi tulla huhtikuun retkelle paikkaamaan syksyn poissaolonsa. Totta kai
se kävi päinsä.
Olen muutaman kerran kysynyt
kurssilaisilta, mitä he ovat kurssista aja-

telleet ja mikä on ollut sen parasta antia. He ovat pitäneet tällaisesta selkeästä tunnistamiseen tähtäävästä kurssista. Parasta heidän mielestään on ollut se, kun retkillä on ollut asiantuntija
mukana. Olen pyrkinyt varmistamaan
retkeläisten tekemät havainnot ja kertomaan välittömästi havaintohetkellä
kyseisen lintulajin parhaat tuntomerkit. Itse asiassa samoin oli asianlaita
omassa nuoruudessani: parhaiten oppi lintujen määrittämistä kokeneempien
harrastajien seurassa. Ja taitaa tämä
olla yleispätevä sääntö millä tahansa
harrastusalalla.
Kari Mäntylä
”Lintuvaari”

Talitiainen on kaikille tuttu pihapiirin
lintu ja yleinen pönttölintu.

Havainnekuvan toteutti Jorma Liiho.

Liikuntapaikkojen uusiminen myötätuulessa
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat, Kyläsaaren koulu, Kajastus sekä koulun
vanhempainyhdistys allekirjoittivat laatimani Kyläsaaren liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman 26.4.2011. Suunnitelmassa lähestyttiin niitä uusia ajatuksia, joita kylämme liikunta- ja vapaaaikatoiminnot kaipaavat. Nyt suunnitelmat ovat saaneet tuulta siipiensä alle.
Helmikuussa kokoontuivat kaupungin
virkamiehet, koulun edustajat ja Kiinteistöyhdistyksen edustus pohtimaan
jatkotoimia Kyläsaaren liikuntamahdollisuuksien oleelliseen kohentamiseen.
Kaupunki on jo myöntänyt noin
300.000 euroa suunnitelman toteutukseen. Nyt on laitettu kyläläisten mielestä tärkeysjärjestykseen ne toimenpiteet, mitä halutaan toteuttaa. Koulu
on tehnyt oman kyselynsä koulun oppilaille niistä toimista, joita koulu halu-

aa painottaa. Ja Kiinteistöyhdistys on
kartoittanut tämän päivän tasalle ne toiminnot, joita kylän aikuisväestö ja aivan
pienemmät lapset kaipaavat. Nyt on
menossa kustannuslaskenta ja toimintojen konkreettisen listan laadinta.
Päätoimenpiteenä on monitoimikaukalon rakentaminen Ilolan puistoon aivan koulun kupeeseen. Talvisin kaukalo toimisi jääkiekkoareenana ja sulan
kauden aikana kaukalossa voisi pelata
monenlaisia pallopelejä. Kaukalon viereen tullee avoin jäädytetty alue sekä
kylmä varusteiden vaihto- ja säilytystila. Kakkospainotteisena listalle tulee
Parkour-rata samalle alueelle. Ja nykytrendien mukainen kuntoilukeskus tai
kuntoilulaitteet samalle alueelle kaikkien kyläläisten käyttöön.
Kylätalon edustalla olevaa lasten
leikkikenttää toivotaan päivitettävän ja

leikkipuistoon odotetaan myös koira-aitausta, josta on jo viitisen vuotta sitten
tehty esitys Porin puistotoimeen. Jos
rahavarat riittävät, niin listalla on myös
esiintymislava Kylätalon pihaan sekä
kota Ilolan puistoon lähinnä koululaisten käyttöön. Myös frisbee-harjoituskorit (3 kpl) Ilolan puistoon ja täysmittainen frisbee-rata nykyisen urheilukentän
puistoon ovat toivomuslistalla.
Mutta raha ratkaisee kokonaistoteutuksen. Nyt on kuitenkin pää saatu auki ja investoinneissa myös Kyläsaari on
päässyt siihen asemaan, että meidänkin alueellemme ollaan panostamassa.
Suunnittelutyö jatkuu. Suunnitelma toteutunee viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä. Näin ajatellaan tänään.
Jorma Liiho

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
Kyläsaari
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Meidän koulu
LÄHILIIKUNTAPAIKKA

YSTÄVYYS
Kyläsaaren koulussa on paljon ystäviä, jotka viihtyvät
yhdessä. Ystävät ovat todella tärkeitä myös koulussa. Välitunneilla on kiva leikkiä ystävien kanssa. Myös
koulun ulkopuolella on ystävyyttä. Ei ole järkevää jättää ketään leikistä tai peleistä ulkopuolelle, vaikka jotkut voivat olla erilaisia. Jopa tytöt ja pojat ovat yhdessä
välitunneilla. Myös välituntivalvojat ovat kivoja. Tunnilla
kaikki auttavat toisia ja yhteishenki on hyvä. Opettajat
ovat todella mukavia. He auttavat monissa vaikeissa
tehtävissä. Ystävät auttavat toisia hädässä. Joskus ystäville voi tulla riita, mutta yleensä riidat sovitaan. Jotkut
myös kiusaavat, mutta opettaja puuttuu asiaan. Opettaja ei aina huomaa kiusaamista tai riitoja, joten kannattaa puuttua asiaa ja kertoa opettajalle. Välillä opettajalle ei sanota kaikkea ja riita tulee pahemmaksi. Mutta
yleensä opettaja huomaa riidat tunnin alussa. Ja myös
koulun ruoka on hyvää, ilmaista ja aina ystävät juttelee
hiljaa toisten kanssa. Ruokaa kuuluu ottaa mallilautasen verran. Mutta kaikesta huolimatta pysytään kaikkien ystävinä! Ruokajärjestäjät on kivoja, kun jokainen
luokka saa mennä ystävänsä kanssa. Aina ei tarvi olla
parhaan kaverin kanssa. Voi tutustua uusiin ystäviin.
Anni, Anna-Sofia ja Elisa 4A

Olemme myös
Facebookissa!

Lähiliikuntapaikka tulee
koulun pihalle koululaisten
ja muiden kyläläisten käyttöön. Siihen
kuuluu monitoimikaukalo. Me toivomme, että sinne tulisi myös stunt-rata.
Stunt-rata on parkour-tyyppinen rata. Liikuntapaikkaan tulee
ehkä myös kuntolaitteita. Tykkäämme siitä, että koulun pihaan tulee lisää liikuntalaitteita, koska on kivaa, että voimme
leikkiä ja liikkua.

MONITOIMIKAUKALO
Monitoimikaukalo tulee Kyläsaaren koulun
pihaan.
Talvella siellä voi vapaa-ajalla luistella. Siellä voi pelata myös
koripalloa ja jalkapalloa. Monitoimikaukalo on myös koulun
käytössä. Koululaiset käyttävät sitä, kun heillä on liikuntaa.
Välitunneilla siellä voi luistella, jos se on jäädytetty. Monitoimikaukalossa saa vapaa-ajalla käydä pelailemassa ihan
vapaasti, vaikka se on koulun alueella. Meistä on kivaa kun
koulun alueelle tulee monitoimikaukalo, koska talvella siellä
voi luistella, eikä tarvitse kävellä urheilukentälle asti. Monitoimikaukalo ei välttämättä ole samanlainen kuin kuvassa.
Aino ja Martta 4A

Tervetuloa ympäristöystävällisen
sähkön käyttäjäksi!

Porin Kyläsaari
Tykätkää meistä!
Mekin
tykkätään
teistä!

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

Virtaa puhtaasti
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porienergia.fi

Meidän koulu

TALVIURHEILUPÄIVÄ

CHROMEBOOK

(14.2.2018 Hiittenharju)
Kyläsaaren koulun talviurheilupäivä oli monipuolinen,
koska esimerkiksi sai valita pulkkailusta, hiihdosta tai
laskettelusta, mitä haluaa tehdä. Laskettelussa ensin,
kun tultiin Hiittenharjulle, niin valittiin sopivan kokoiset monot, sukset, sauvat ja kypärät. Sen jälkeen, kun
vermeet oli valittu, niin päästiin mäkeen. Hiittenharjulla oli hyppyrit, hyppyrimäki ja normaalimäki. Hiittenharjulla on ankkurihissi ja sompahissi. Siellä oli myös
mahdollisuus valita joko lumilauta tai sukset. Sompahissillä mentiin ylimpään mäkeen, mikä Hiittenharjulla
oli. Kesken laskettelun ja pulkkailun mentiin syömään.
Pulkkailussa oli kivaa. Mäki oli iso ja pitkä, ja turvallisuuden vuoksi pulkkailussa piti olla kypärä.

Me ollaan saatu Chromebookit eli tietokoneet neljännelle luokalle. Ne on meidän omia, mutta kaupunki
omistaa ne ja me saadaan käyttää niitä esim. koulutehtäviin ja kotona kotitehtäviin. Nämä tietokoneet
ovat hyvin käytännöllisiä ja niitä on helppo käyttää.
Kaikki Porin koulujen neljäsluokkalaiset saivat omat
Chromebookit. Me käytämme niitä huolellisesti, jotta ne säilyisivät ehjinä kuudesluokkaan asti. Meidän
opettaja lähettää omalla koneellaan meille tehtäviä
esim. Classroomiin ja Google Driveen.

Eetu ja Casper 4A

Pinja 4A

Hautaustoimisto
ANJA VIITALA OY

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

Puh. 0500 898 772

Perinteinen herkkupöytämme on
jälleen tarjolla la ja su klo 12-15
Yksityistilaisuudet tilauksesta.
Kallontie 4, Mäntyluoto

Raja-Hiltantie 3, Ulasoori

Käynti Satamakadun puolelta

Tehtaanmyymälä

Pitopalvelua myös Kylätalolle, puh. 0500 898 772
Kyläsaari

– kesäkuu 2018
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Yökahvila toiminta Kyläsaaressa
Meri-Porin Seurakannan Nuorisotyöohjaaja Terhi Räty vieraili Kiinteistönomistajien hallituksen kokouksessa
22.4.2018. Saimme katsauksen toiminnasta.
Vuonna 2006 alkoi yökahvilatoiminta Kylätalon uusissa tiloissa. Kiinteistönomistajien ja Pihlavan seurakunnan
vuoroviikkoina järjestämät illat alkoivat
heti alussa toimia hyvin. Illat vietettiin nykyisessä Kudontatilassa, jossa on Pihlavan koulun oppilaiden seinämaalaus.
Tiloihin on Meri-Porin Lions lahjoittanut
biljardin ja muita pelejä.
Toiminnan laajetessa Pihlavan seurakunta ja Seurakuntayhtymä järjestivät
yökahvilan. Kävijämäärä oli välillä satakinkin nuorta. Tila kävi pieneksi ja niinpä
yökahvila siirtyi keittiöön ja saliin. Välillä
oli hiljaisempaa, jolloin nuoria kävi 30-40.
Nyt Meri-Porin seurakunnasta Terhi
Räty ja vapaaehtoisena toimiva Jan Koivusilta toimivat pääsääntöisesti yökahvilan valvojina. Jan Koivusilta pitää illat hyvin aisoissa ja ansaitsee suuret kiitokset
aktiivisesta vapaaehtoistyöstä. Iltoja on
ollut perjantaisin klo 19-22.30 mahdollisuuksien mukaan. Kävijämäärä on noin
70-90 nuorta. Noin puolet on seurakunnan nuoria, mutta iltaan tulee nuoria ym-

Yökahvila iltoja vietetään muun muassa pelisalitilassa.
päri Poria. Illan aikana vierailee sosiaalipäivystyksen nuoriso-ohjaajakaksikko.
Heidän mukaansa Porissa ei ole vastaavaa nuorten kokoontumispaikkaa, jossa
kävijämäärä olisi näin suuri. Heidän mukaansa illat ovat rauhallisia ja tunnelma
on hyvä. Myös Kyläsaaren koulusta on
tullut viestiä, että koulun piha-alue on
rauhoittunut yökahvilan myötä.
Illat ovat päihteettömiä. Välillä kuitenkin joudutaan tekemään puhuttelua ja
antamaa nuhteita. Kevään aikana yksi
nuori jouduttiin toimittamaan ensiapuun.
Yökahvilailtaan tulee katkos, mikäli ongelmia esiintyy. Myös nuorten kesken

toimii aika hyvä sisäinen valvonta.
Yökahvila illat vietetään nyt pelisalitilassa ja entisessä kudontatilassa. Tilat
ovat pienemmät, mutta tunnelma tiiviimpi. Lisäksi valvonta on silloin helpompaa. Suuren kävijämäärän vuoksi tila on
ajoittain melko lämmin. Lisävoimille olisi
käyttöä. Varsinkin ulkotilan valvontaan ei
riitä resurssia.
Jos tunnet kiinnostusta yökahvilailtojen tukiryhmään, niin ota yhteyttä
Meri-Porin seurakunnan nuorisotyöohjaaja Terhi Rätyyn puh 0400 309 736.
Sinikka Ketonen

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

ä
Hyvä ä!
kesä

PARTURI-KAMPAAMO
JAANA LAMMINEN
KYLÄMETSÄNTIE 8 A, KYLÄSAARI
Puhelin 045 678 6674
Hyvää kesää kaikille!

Lue Kyläsaari-lehtiä netissä:

www.kylasaari.fi
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Mirella Vuorenpää
Sky-kosmetologi
mirella@vuorenpaa.fi

Kivinintie 40, 28760 Pori
www.kauneushoitolamirella.fi

Puh. 02 637 0570

www.lansipalkki.ﬁ

SK-Metalli Oy
Rantakulmantie 86
28600 Pori
050 466 9033

LUJA-NR kattotuolit
ja liimapalkit

myynti@skmetalli.com

www.skmetalli.com

• Ennen kesäruuhkaa
• Kaikkiin rakennuksiin
• Nopeat täsmälliset toimitukset

LIIMAPUUPALKIT
HETI VARASTOSTAMME!

ULASOORINTIE 8, 28600 PORI

Puh. 02 637 0570

www.lansipalkki.ﬁ

Meiltä kaikki
jätehuollon
palvelut!

Materiaalikierrätyksen
edelläkävijä.

TÄYDEN PALVELUN VENETALOSTA
KAIKKI TARVITTAVA VENEILYYN
JO YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA
VENEET, KONEET, VARAOSAT,
TARVIKKEET JA HUOLLOT
KÄTEVÄSTI SAMAN KATON ALTA.

Pidämme ympäristöä puhtaana.
Veikko Lehti Oy, Teljänkatu 10, 28130 Pori
puh. 02 631 6100
Kyläsaari

– kesäkuu 2018

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

Anne Rohkea-Ranula
Ajanvaraus: 040 519 3561
Metsäkulmanraitti 168
28760 Pori (Kyläsaari)

Ahaa!

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

 kaivuutyöt  salaojituksett
 pihatyöt

MERI-PORIN
M
ERI-PORIN KAIVUU OYY
0400-123 685
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Hymyile, olet Turvassa.
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SATAKUNNANKATU

Satakunnankatu 39, 28130 Pori,
www.k-rauta.ﬁ/pori
Puh. 02-631 3300,
Palvelemme ma-pe 7.30–19, la 9–16

Laadukasta palvelua
pääasiassa!

kampaamojakonen.fi
02 632 5200

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!
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