IKyLASAARI11t3t0m8tt

:

x .x
•
,.•

:...%‘
•

.

Mietteitä menneiltä aloilta
kyiasaaren
k/in teistayhdistyksen
perustava kokous pidettiin 17. mar
raskuuta 7968. Yhdistys viettää s/is
tänä syksynä 7 6-vuotissyntymäpäivia an.
Yhdistys on nhinsanotusti naimaiäs
sä ja konkreettisena osoituksena täs
tä on yhdistyksemme kääntynyt Uu
dennhityn Ia Mooskerin kiinteistöyh
distyksen puoleen yhteisten pirskei
den pitämiseen Kylasaaren kouluila
kuluvan syksyn aikana.
Yhdistyksemme perustavassa ko
kouksessa oil ‘79 kyiäläistä koolla.
Johtokuntaan valittiin heistä 9jäsenta. Perustajajäsenistä ovat aktiivi
sessa kiinteistöyhdistystoiminnassa
edelleen mukana Unto Saariola, A/
mo Erkkllä ja Rainer Nordlund. En
simmäisenä puheenjohtajana to/mi
Unto Saarioia.
Vuosikokouksia pidettlin vuosina
1969-77 ja johtokunta käsitteIi lukul
sia tärkeitä kyläamme koskevia asi
olta, mutta niistä lisää myohemmin.
Jäsenmäärämme 01/ vuoden 7977
lopussa 77.

Vuosi 7972 oil toiminnan vuosi. Sil
loin tehtiin kaupun gin en lautakun
n/lie aloitteita mm. ulkovalaistuksen,
teiden sorastuksen ja aurauksen te
hostamiseksi kaupun gin kunnos
sapitämiliä teillä.
Vaihdettiin vuoteen 7973 ja Rainer
Nordiund tarttui puheenjohtajan nul
Jan varteen.
Vuodet 7 974-76 01/vat hiljaiselon al
kaa. Näinä vuosina ei p/detty edes
sääntömääräisiä kokouksia.
Vuonna 7977 pidettlin elvytysko
kous. Kokouksen avasi ViIho Lehti.
Yhdistyksen toimintaa päätettiin jat
kaa ja vetotöihin ryhtyi puheenjohta
jana Vilho Lehti.
Kymmenvuotisjuhlat pidettlin Taisto
Mãen toimiessa puheenjohtajana.
Mäki luotsasi yhdistyksemme to/
mintaa ama kauden 7981 Ioppuun
asti.
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KYLASAAR I
1. vuos/kerta, numero 7/7 984
Kylasaaren KiinteistönomistaJat ry:n tiedotuslehti
Tama on tiedotuslehtemme ensimmäinen numero. Leht/ tulee jatkossa
ilmestymäan kerran vuodessa. Lehteen tulevat kirjoitukset on toimitet
tava johtokunnan jãsenille.
Ki/tokset kaikilie ilmoittajiliemme.
Toimituskunta: Matti Blomster, Jorma L/iho, Jussi P/tkälä
Vastaava toimittaja: Jorma LI/ho
Kansikuva: Matti Blomster
Pa/no: Mainosponi

Kyläsaaren vanhempaa kouluympäristöä

Toiminta aktivoitui entisestään Jussi
Pitkälän ryhtyessa puheenjohtajaksi
vuonna 7982. TäIIäin pidettiin ky/a
IäisiIIe tiedotustilaisuus jätehuolto
järjestelyistä ja liltyttlin Porin kiln
teistöyhdistysten keskusjärjestOön.

tia. Tämä on yksi tarkeimpiä saavu
tuksiamme. Tänä vuonna kaupunki
laatinee kylaamme yleiskaa van, joka
va/kuttahee myas asemakaa van kä
sittelyyn.
Muita tärkeitä esityksiä ovat olleet
mm.

Vuonna 7983 pidettiin yleinen kes
kustelut/laisuus Kylasaaren kaavoi
tusasloista ja Ulasoorin Iämpovoima
lahankkeesta.

-

-

-

Asemakaavan laadinta on yhdistyk
semme alkuajoista Iähtien puhutta
nut runsaasti ihmisiä kokouksis
samme. Vuonna 7979 kaupunki Iaati
alustavan
asemakaavaluonnoksen
alueellemme ja se on helpottanut ra
kentajiemme poikkeuslup/en saan

-

teiden kunnossap/to ja aura us
rinnakkaist/e Ulasoori-Vähärauma
kevyenl/ikenteen väylä
K/v/nm ruoppaustyöt

Koonnut ViIho Lehti

Kansikuvan puun juurella oil kintaat. Etana •9li juuri
menossa kintaaseen, kun toinen etana varoitti: “Ala mene
sinne, ne on tyokintaat”. Slihen toinen etana vastasi: “Kyllä
tänne vol mennä, tule sinäkin nama on Elkan kintaat ja ne
on tässä maanantaihin”.
-

Johtokunta 1984
Pitkälä Jussi
puh.johtaja
Irnja-autonkulj.
puh. k. 486 150

Nordlund Rainer
varapuh.johtafa
teknikko
puh. k. 448 117
t. 17741

Blomster Matti
sihteeri
insinööri
puh. k. 486 506
t. 37217

Liiho Jorma
taloudenhoitaja,
jäsenkirjuri
insinööri
puh. k. 486 496
t. 37277

-

-

-

-

-

-
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Lehti Vilho
-johtokunnan
jasen
elakelainen

Saariola Unto
johtokunnan
jäsen
työnjohtaja

Erkkilä Aimo
johtokunnan
jäsen
teknikko

Lankinen Vilho
johtokunnan
jãsen
talonmies

-

-

-

34
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-

-

Vaarapalo Ensio
johtokunnan
jäsen
eläkeläinen

-

-

Ranne limo
johtokunnan
jäsen
työnjohtaja

-

-

-

-

A rvoisa kyläläinen
stä.
Kylasaari-Iehti on nyt ensi kertaa kãdessäsi, mutta toivottavasti ei viimei sa.
Tarkoituksena on, että tällainen avilsi ilmestyisi ainakin kerran vuodes
teistän
Tämã siksi, ettà haluamme kertoa kylalaisille mikà on Kyläsaaren Kiin
omistajat ry Ia mitä se tekee.
tia si!
Oman kasitykseni mukaan meidän ensisijainen tehtävämme on huoleh mpia
ta, että asuinympäristömme säilyy viihtyisänä ja samalla saamme pare
paiveluja alueellemme.
laan
Tämä asia onkin juuri nyt ajankohtainen, kun Kyläsaareen suunnitei
asemakaavaa. Sen pitäisi toteutua Jo tänä vuonna ja me/dan tulee huolehtia
siitä, ettei kaavoitus tapahdu kylaiäisiä kuuiematta. Olemmehan Jo kerran
n
onnistuneet palauttamaan täysin epäonnistuneen iuonnoksen, jonka mukaa
näin
kaikki vanhattiet oils! häv!tettyja uusia vaitateitä rakennettu lap! ky/an
kyläiime oils! kokonaan p0/s pyyhkä!sty.
Onhan mel/là vähän muutakin toimintaa, mutta katson sen ky/là olevan toissi
Jaista, vaikkakaan ei turhaa,
koska siilä pyritään saamaan
aikaan yhteishenkea. KyIäiäis
ten kesken täilaista on juhan
nusjuhlat Launaisten rannassa,
tea tteriretket keväisin ja nyt uu
tena yrityksena joulujuhlien p/
to yhdessa uusiniittylaisten ja
mooskërilaisten kanssa.
-

Mel/là on vähän toistasataa jäsentä yhdistyksessa ja savuja on Kyiäsaaressa
yli 400 Jo ten on vielä monia, jotka eivät joko tiedä tällaisen yhdistyksen ole
massaolosta tal eivät ole kiinnostuneet asuinympäristöstään.
Tarkista sinäkin oletko jäsen. Jos et ole, toivoisin, että liittyisit, koska mitä
isomp1 joukko me/ta ky/ala isiä on vaikuttamassa omlin asloihimme, s/ta pa
remmin meitä kuunnellaan.

Hyvää syksyn jatkoa
toivoo
Esa Pitkàlà
puheenjohtaja

Vetreä veteraani
VIIho Lshti, paikkakuntamme pitkä
aikainen vaikuttaja, täyttää 77.
marraskuuta 70 vuotta.
Han on ollut kiln teistöyhdistyksem
me jäsen 74 vuotta. Vuodesta 7977
Iähtien han on osallistunut johto
kunnan työntekoon to/mien väIiIIä
myös puheenjohtajana.
Hänet tunnetaan myös kunnallisten
luottamustoimien ho/tajana runsaan
30 vuoden ajalta. Han on osallistunut
Iähinnä rakennus- ja kiln teistölauta
kuntien toimintaan. ViIho Lehti on
saanut useita tunnustuksia luotta
musmiestoiminnoistaan.
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n
johtokunnan kautta kaikki paikka
kuntalaiset toivottavat vetreitä paivia
80-ikIuvuIIe siirtyvälle ViIho Lehdel
le.

PIKAPANKMMME
Sinun Iähikauppasi
kylan keskustassa.
Joka paiva edullisia
tarjouksia ja Iaadukkaita
tuotteita.

PORISSA
palvelevat ma—la kb
*
*
*
*

7—23

Gallen-Kallelankatu 9
Itäpuisto 7
Satakunnankatu 39
YrjOnkatu 10

STAKUNNAN

SAASTOPANKKI
•

PORIN SUOMA1AINEN

SAAST1PAMUU

pope
POPIN SEUDUN OSUUSPANKKI

]

EDULLDiEN
PALVELEVA

Kyläsaaren
Talouskauppa

0466086

Palvelemme
arkisin 16-22
perj.-Iauant. 16-01
sunnuntaisin 12-22

TUOMELAN KIOSKI KY
puh. 486 604

Kyläsaaren Baari

LASSEN KLAPI
Mentäskö linja-autoll kaupunkii?
Ja mikä ettei. Kylasaarest se
maksaa 50 matka sarjalipull vaa
36 p/km.

ROPIN LINORT DY

puh. 486 115
om. Else Selin

KOTILEIPOMO
Heikki Hissa

Avoinna joka päiva
kb 11.00-21.00.

PORI, puh. 486 466

POSh
PANKKI___
TAVOITTEISTA TOJTA

Autokorjaamo ja -maabaamo

I. ROSNELL

I.

Kysy Kylasaaren kotipostista!
Kampaamo Lola Shiver
Osuuspankin tab
Kyläsaari, puh. 486 282

puh. 486 508

AH-NEULE Ky
puh. 486 469

Jussi oil sodan jälkeen lainaamassa “Pihiavan ämmäitä” polkupyoraa
kaydakseen Porissa, mutta ämmä valitti renkaiden kuluvan. Siihen Jussi sanoi:
“Anna vaan pyörää lainaksi, takaan, etteivät renkaat kulu”. Ja nain kavi; Jussi
kantoi polkupyoraa selässään mennen tullen Poñssa kaydessaan.

Kyläsaaren Kiinteistönomistajat
ry jäsenluettelo 1984
-

]äsenluettelossa ovat henkilät, jotka ovat 15.70.1984 mennessä maksaneet
jäsenmaksunsa (10 mk). Kolmen henkilön nimi puuttuu listasta, koska heidän
nimistään maksulapuissa ei saa selvää.
Jos huomaat kohdallasi virheen tal los et Iöydä listalta nimeäsi Iainkaan,
mutta haluat kuulua yhdistykseemme, toimita Iiitteenä oleva anomus johto
kunnan jäsenhlle.
Jorma Aremaa
Antero Aronen
Arvi Blomster
Erkki Blomster
Matti B!omster
Veikko Borisoff
Maija-Kaisa Core!!
Joel Ek
Matti Ekholm
Elno Elo
Vilho Eriksson
Aimo Erkkilä
Olavi Fran gen
Seppo Friman
Aimo Haanpää
Antti Haapanen
Karl Haapasaari
Arvi Hankonen
Tauno Harju
Celia Heino
Pekka Heinonen
Seppo Hen ttinen
Rauha Hiihto
Antti Huhtanen
Lasse Hyytiainen
ismo lnberg

Osmo Johansson
Esa Juhola
Mikko Jämiä
Irma Kaapeii
Alpo Kalliokoski
Jaakko Kachunen
Arvi Kaski
Mauno Kiv,stö
Pen tti Korhonen
Pekka Koski
Raimo Kostensalo
Markku Laaksonen
Vilho Lankinen
Eino Latva
Pen tti Laurila
Bertta Lehti
Tauno Lehti
Vi!ho Lehti
Voitto Lamb
Taisto Len gman
Toivo Lepisto
Jorma Liiho
ilkka Lilja
Werner Lindfors
Esko Coven
Juhani Malmivuori

Arvi Mantere
Pen tti Mattila
Taisto Mäki
Vaito Naskali
Toivo Nevala
Felix Niemelä
Sven Niemelä
Paavo Nüranen
Juhani Nirhamo
Ky R ja A Nordlund
Rainer Nordiund
Reino Nordlund
Antti Nylund
Rauha Ollonquist
Heikki Pakarinen
Sakari Palomäki
Martta Peltomaa
Olavi Peltomaa
Jorma Piirainen
Esa Pitkälä
Kalle Pukaralammi
Aino Päl!änen
Pertti Pö!Iänen
Pen tti Raita
limo Ranne
Hilkka Ran tala
An Rantanen
Alarik Reuna
Aarne Rosengren

limo Rosneil
Reino Ruokolainen
Aino Saacinen
Unto Saariola
Hilkka Sainio
Pen tti Sandelin
Olavi Seittinen
Eero Slirtonen
Antti Sillanpaa
Martti Sinisalmi
Veikko Sironen
VäinO Stenbacka
Esa Suojanen
Alpo Syrjaia
Eino Syrjaiäinen
Pen tti Tamminen
Elno Tenhonen
Aimo Toivonen
Viljo Tuomela
Aarne Tuominen
Leevi Uhibeck
Reijo Urholmn
Seppo Uusitalo
Frans Uusitorppa
Ensio Vaarapalo
Emil Vaippala
Veikko Venho
Saimi Viljanen
Jorma Virtanen
Markku Vänttinen

Kiln teistönomistaja,
Iiity yhdistykseemmel
Yhdistyksemme jãsenmäärä on vilme vuosina pysytellyt 720 jäsenen
tuntumassa. Kyläsaaressa on kuitenkin vielä lukuisa määrä kiln teistö
nomistajia, jotka ovat yhdistyksemme ulkopuolelia.
TalIä kirjoituksella lahestymme juuri sinua, joka et ole vielä yhdistyk
sessämme.
Yksi tapa tukea tai osallistua ponnisteluihimme yhteisen asuinympä
ristömme hyväksi on tulla vaikuttajaksi yhdistykseemme.
Liittymisohjeet: Täytä Iiitteenä oleva jäsenanomus ja toimita se jolle
kin johtokunnan jäsenelle. Me otamme sitten yhteyttä sinuun.
Huom! Jäsenmaksu on tãnä vuonna 70 mk ja Iiittymismaksu uusilta
jäseniltä 7 mk.
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