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omistajat ry:n tiedotuslehti
Toimitus kunta:
Yhdistyksen johtokunta

Kylalainen
Olemme tulleet uudelle vuosikymmenelle. Plan olemme jo uudella vuosisa
siihen ei mene enää kuin 10 vuotta ja se on lyhyt aika, kun ajattelee
dalla
taaksepain ajankulua.
Kylasaaressa uudelle vuosikymmenelle siirtymisen huomaa, kun katsoo kes
kustaa ja tulevana vuonna uusina asukkaina ns. Kausen metsaalueella.
Keskustaan saatiin vihdoin alikulkutunneli ennenkuin eliti tapahtua mitään
vakavaa. Alikulusta on kuulunut aika paijon arvostelua, mutta mielestani suu
rimmaksi osaksi aiheetonta. Kysymyksessa on vain asenne ja se pitäisi saada
muuttumaan alikululle myonteiseksi. MyonnettakOon, että alikulun mäet ovat
jyrkkia, mutta sekin on asennekysymys, kun on totuttu tasaiseen maisemaan.
Yhdistyksen toiminnassa on siirrytty uudelle vuosikymmenelle yhteistyOn
merkeissa Kajastuksen kanssa.
Järjestimme ensi kerran Kylasaari-paivan yhdessa ja se onnistui sen verran
hyvin, että paatimme jatkaa samaan malliin tanäkin vuonna. Tarkoitus olisi
etta Kylasaari-paiva olisi 3. 6. 1990, jossa valitaan taas vuoden kylasaarelainen
ja luvassa on myyntiä sekä lapsille erityistä toimintaa.
Yhteistyota on tarkoitus jatkaa muullakin rintamatla Kajastuksen kanssa Se
kä muidenkin Kylasaaressa ja muuallakin meriporissa toimivien yhdistysten
kanssa.
Hyvaa kevatta kaikille
—
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1.

Nfillainen on ollut Iapsuulesi Kyläsaaressa?
On ollut hvä asua, en ieakin.
Onko KIsaaressa riittävästi paheluja?
On, mutta jos apteekin ‘.ietä saisi.
Onko kylalaiset mielestasi muuttuneet? Miten?
On alkuperäisiä Kvlasaarelaisia. Patjon on muuttanut nuorisoa per
heineen takaisin.
Kuinka Iuonnehtisit Kyläsaarta tanaän?
Hvin kehittvtä ja kehityksessa mukana pysyva.
Mikä on parasta
Mikä huonointa?
Parasta koutu ja patvelut Iähellä
huonointa pienten lasten leikki
puisto puuttuu.
Pyst3kU Kylasaaressa mielestäsi kehittämään itseaän henkisesti ja fyysi
sesti?
KyIla pystyy.
Onko Kyläsaari saanut olkeudenmukaisen kohtelun Porin kehityksessä?
On, mutta kunnallistekniikan viemärOinti on pahasti jatjessa.
Pitäisikö Kyläsaarta kehittaä ja jos, nun miten?
Kehityksessä on pakko pysya mukana, el missään nimessä kerrostalo
j a.
Mitä mieltä olet ymparistOstäsi?
YmpäristO sailytettava mahdollisimman luonnonmukaisena.
Kumpaa antaisit Porin päattajille Kylasaaren kehityksestä ruusuja vai ri
S uj a.
Ruusuja
alikulkutunneli saatiin ja puomit pysakin kohdalle.
—
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Kajastus ja Kiinteistöyhdistys järjestävät Kyläsaaripäivän 3. 6. 1990
kb 13.00-16.00 koulun pihalla. Ohjelmassa mm. torvisoittoa, myyntiä ja muuta
ajanvietettä koko perheelle.
Julkaistaan vuoden kyläsaarelainen. Kyläsaarelaiset yrittäjät j a yhdistykset otta
kaa yhteys myyntipaikasta Pirjo Suniin, puh. 886 880.
Tervetuloa.

Sananparsia Launasista
Puhdasta paalle, sane Kaanaan Ersti kun joulusaunas
ta tuli ja pairan käansi.

Vapises Venaja maa tute täaft sane Viira Nub
Iähti.

ko sottaa

Kyl se kutluu ko sita veiataa sane Suome Tilta ko
maksu otti puhelime kaytOstast vaikkei vastattu.

NYI UUDESIANIIIY$IA:
u Grillikatokset, Rantasaunat, S
Aitat, Vierasmajat, ym.
A
HOYLAHIRSIRAKENTEET
tilauksesta toiveittesi mukaan.

soim
El tääl paran heltittää ovekripast, eikä parekopast, sa
ne Ekiunti ko Launasis myrskas.
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Kyläsaaren vanhin asukas:

SAAN MINA VIELA
KIRJEEN TOIMEKSI
Kviasaareiainen Anna Lehti on hauraan ja hennon nä
koinen istuessaan kammarinsa sohaiia. Haneiia on usein
edessaan paivan iehti, josta han suurennusiasinsa avuila
tiiviisti seuraa päian tapahtumia.
Toukokuussa 95 vuotta tayttava Anna Ihti on Kyla
saaren anhin asukas. Han asuu pojantyttärensä Virpi
Kiviheimon luona, paikassa, jonne han aikoinaan mie
hensä Viijon kanssa muutti.
Anna Lehden mummonkammari sijaitsee tismalleen
samalia paikaila kuin Lehtien ensimmäinen koti Kyiasaa
ressa. Kammarissa on hanen miehensä tekemät puiset
huonekalut. Ne tuotiin takaisin Annalle 12 vuotta sitten
Selinin talosta, jonne hanen miehensä ViIjo ne oil nikka
roinut.
Anna Lehti ei ole syntyperainen kylasaarelainen. Lap
suudenkoti sijaitsi Toejoella. Anna muistaa seivasti lap
suudenajan tapahtumat Kokemäenjoen rantamaisemissa.
Lapsia oil perlieessä kuusi ja minä olen ainut kansa
koulun kävijä. Mulla oil kova hinku opintielie, han jutte
lee.
Annan aiti oh aikoinaan sanonut, että pannaan vaan
Anna kouluun. Kumminkin se kuolee, kun on nun pieni
ja surkia. Mutta tyttöpä oil pienuutensa lisaksi sitkeä.
Koulun kaytyaan Anna paäsi lastenhoitajaksi opetta
jan perheeseen. Palkka oil kahdeksan markkaa ensim
maiselta kuulta.
— Mutta nousi myohemmin yhdeksäan markkaan, han
muistaa.
Kova tyb tuli Annalle tutuksi puuviliatehtaalia, jossa
han kulki vuoden verran tOissä. Tuievaan mieheensa Viljo
Lehteen Anna tutustui lapseniikkana oilessaan. Maalari
—

tOitä tehnyt Viijo oil kerran katsettuaan Annaa opettajan
iapsi syiissaan lausunut, etta siina on meidän lasten äiti.
Kyllä se sellaista sdameilista rakkautta oil, henkaisee
Anna muistojen nostattama puna poskiflaan.
Naimisiin pariskunta meni Annan oliessa 19-vuotias.
Vuonna 1927 he muuttivat Kytasaareen.
Ensimmainen iapsemme kuoli syntyessaan, Anna ker
too.
Perheessa oil yksi lapsi, kun Lehdet päättivät ottaa
kas\ attiiapsekseen tuttavaperheen aidittOmäksi jääneen
tyttaren, Lailan.
— Laps oh koimen kuukauden, kun hanen äitinsä kuo
Ii. Se oh nun nätti ja suioinen, kertoo Anna.
— KyHa semmoseen pieneen iapseen kiintyy. Maa olen
ama pitänyt lapsista. Multa on nun kaunlit tyttärentytOt
kin, kehaisee mummu osoittaen plirongin paaiia oievia
kuvia iastenlapsista.
Kyiasaaressa asuessaan Anna teki kasitOita. Han virk
kasi ja neuioi sekä teki miesten aiuspaitoja, housuja ja
jopa pukuja.
— Eiakkeeila ollessanikin vieiä virkkasin kymmenen
sankypeitetta. Nyt en enää pysty, han pahoitteiee.
Anna on joutunut nakokykynsa heikentymisen takia
jättamaan kasityot, lukeminen sitä vastoin sujuu vielä
mainiosti. Anna lukee paitsi iehteä myOs kirjoja ja on sel
villa paivän tapahtumista.
— Kylla minä viela kirjeenkin saan toimeksi
ja oien
siskon kanssa kirjeenvaihdossa. Sisko asuu Tampereella
ja Vaasassa on serkku, joile kirjoitan myös, kertoo Anna
Lehti.
—
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KYLASAARI
Iuontoihmisen näkemanä
Olemme asuneet Kylasaaressa yli 13 vuotta, ja olemm
e
taälla myOs viihtyneet. Näyttää silta, etta kaikki muutk
in
viihty\t. Useat täalta lahteneet nuoret palaavat takaisi
n
almistuttuaan tai muitten vaellusvuosiensa jalkeen.
Kvtäsaarelta on kaksi vaittia: luonto ja muu ympar
istO.

1. LUONTO
Porin ja osittain Suomen parhaat luontoharrastuskoh
teet sijaitsevat Kylasaaressa ja sen ‘alittOmässa laheisyy
dessa. Naita ovat Jokisuisto, Kivinin lehto ja Fleiviikin
nutty. Kauempana ovat Enäjarvi, Etelaranta, seka vielä
vahän kauempana Yyteri lietteineen, Herrainpaivineen ja
tuonnonystavan kannalta jo menetettyine Santoineen, Se
kä Kallo ja Reposaari. Moni edellamainituista alueista on
suojelukohde.
Kevainen aamu Fleiviikin niitylla? Kuulet kiutun liver
ryksen, kuovin “kuui-kuui-kuoovi-kuoovi’ ja punajal
kavikion “lyyky-tyyky-lyyky’huudot. Naet suokukkojen
soitimen, keltaiset rentukat ja vaaleansiniset suo-orvokit
vaatimattomina ruohoston joukossa. Voitko enää mitään
muuta toivoa keväiselta paivälta? Keskikesan iltoina kai
kuu satakielen taiturimainen laulu ja kaistikossa puhake
lee kaulushaikara, kuin sumusireeni jossakin. Loppuke
sallä näet korkea- ja ohutjalkaisia, harmaankiiltavia kit
johe]ttoja hajoavilla lantakasoitla, sieniä, jotka hoitavat
oman osansa luonnon kiertokulussa. Ia paijon, paljon
muuta.
Entä mitä lOytyy “Kausen metsastä”? Siella on raikasta
metsän ilmaa, rauhaa, puiden huminaa, kukkivia vana
moita ja metsatähtia, kypsia mustikoita ja puolukoita,
syksyisia isohaperoita, punikkitatteja, kangasrouskuja ja
suppilovahveroita, komeita kärpäs- ja kaulussienia, Kyla
saaren Kajastuksen tekemiä potkureitteja ja talvisia huh
tolatuja.
Luonnon opetuksen kannalta Kylasaari on loistava
paikka koululle: järviasiat opitaan Enäjarvi-retkitlä, jo
kiasiat suistoretkilla, metsiä pururadan ymparistossa,
jaakauden merkkejä, merenrantaa seka aallokon ja tuu
ten toimintaa retkella Kalloon ja Yyteriin.

2. MUU YMPARISTO
Kasite “ympüristO” sisältaa luonnon ohella rakennetun
ympäriston, kanssaihmiset ja oman kokemuspiirin:
siis
kaiken, mika meitä ympärOi ja mikä vaikuttaa mielialol
himme ja toimintoihimme. Siis kylasaarelaisten ympar
is
tca on se, mita taallä on, miten suhtaudumme kaikke
en,
mitä vaadimme ja mitä annamme, miten kylan patvetu
t
vaikuttavat toimintoihimme, miten me koemme toisem
me ja itsemme, miten naapurukset tulevat toimeen keske
naan. Ymparistolta toivotaan harmoonisuutta, viihtyi
syyttä ja puhtautta. Kylayhteisossa elaminen antaa tietyn
turvallisuuden tunteen. Apu on ama tahellä, jos sitä
tar
vitaan. Tarvittaessa loytyy talkoohenkeä nun pieniin kuin
suuriinkin asioihin. Lisäksi kylässamme on kaikki
tar
peelliset arkipaivän palvelut.
Onko Kylasaaressa toivomisen varaa? Joskus, varsin
kin kesalla tuntuu sakokaivoista liruvien jätevesien haju
peltojen ojissa, syksyn iltapimeydessa jateOljyn, muovi
n
tai muun kuin poltetun puun hajua. Päivallä silmäan pus
tavat roskat bussipysakitlä, atikulkukaytavalla ja
lasi
paperipisteessa keskella kylaä. (Miksi en heti kerää niita
itse...) Naapureitani hirinneät risut pihamaallamme,
ei
ka kompostini liene parhaiten hoidettuja...
Kylasaari, kotikylani, on hyva paikka asua ja eläa.
PIRKKO LILJA

• KYLASAARI-PAIVA
1989
Kvlasaaren Kajastuksen ja KiinteistOnomistajien jar
jestämä ensimmainen Kylasaari-päi’a osoittautui onnis
tuneeksi nvkvisten ja entisten kvlasaarelaisten tapaamis
päivaksi. Puuhan atkuperainen ajatuskin Iahti siitä, etta
KyIasaari-paiasta tulisi tapahtuma, joka keraisi nykyiset
ja emiset kvlalaiset vhteen muistetemaan nykyisia jo
menneitä asioita, ja nain se olisi omiaan korostamaan yh
teenkuuIuuuden tunnetta. Päiaa ei juurikaan markki
noitu laajemmin, \arsinkaan kaupallisessa mielessa,
aikka ci tietysti ollut mitaan estettä tulla kauempaakin
ja osatlistua mietenkiinwisen ja tapahtumarikkaan pai
an viettoon.
Tapahtumapaiva valkeni sateisena, joka vähän askar
rutti nun jarjestäjiä kuin yleisoakin, mutta sade kuiten
kin onneksi taukosi h-hetken lahestyessa. Asiaa lievitti
myos se, etta saatiin koulun sisatiloja kayttOon. Onnistui
han esimerkiksi kahvin juontikin oikein poydän ääressä
mid iyttavimmin.
Satakunnan Museolta Iainaksi saatu historiallisesti ar
vokasta ankkuria piti suojella kastumiselta, ja se tuli näi
noilen sijoittaa katoksen alle.
Kaupunginjohtaja avasi ensimmäisen Kylasaari-paivan
ja seivitti samalla kylan tutevia nakymiä. Meri-Porin
kunnanvaltuutetut seivisivat fyysisestakin testistä tyydyt
tävästi.
Vuoden -89 Kytasaarelaisen julkistaminen oh päivän
paatapahtuma. Jarjesteiytoimikunnalle valinta oil help
p0 ja myOs yksimiehinen. Korokkeeiie kutsuttiin Kajas
tuksen entinen pitkäaikainen puuhamies Kahle Rintala.
Kahlelle vielä onnittelut.
Heikki Kaisla oh varannut ison kasan vihdaksia, joista
han naytteeksi sitoi mainioita saunavihtoja. Vihdan oike
aoppinen sitominen on varsinkin nuoremmaile poiveile
outo asia. Vihdan Heikki kyhlä valmisti, mutta vihto
maan ei lupautunut.
Meri-Porin kiertoajelu, jonka Helena Kause oil junail
lut, sal runsaasti mielenkiintoa osakseen.
Iilaisuudessa ei oilut iapsiakaan unohdettu mm. tiuku
mäki osoittautul mieluisaksi paikaksi.
Tarjohla oil myös monenlaista suuhunpantavaa. Mainio
juontaja Timo Kankaanpäa hisasi viihtyvyytta ohjeimien
lomassa.
Kylasaaren-paivä tuntui onnistuneen, ihmiset nauttivat
ja viihtyivat.
Kylasaaren-paivaa vietetään jaHeen 3. päiva kesäkuuta
1990 samassa paikassa koulun kentählä. Tervetuloa naut
timaan, kokemaan ja näkemaan.

[.en(opallo-ottelu
Valiuusto
Kyläsaaren Kajaslus
—

Vuoden 1989 kyläsaarelainen.

Vihtakauppa käynnissä.

Jorma Liiho:

KYLASAAREN
HIUSTAITEILIJA
Lola SILFVER

—

Kviasaaren keskustan ilme atkoi muuttua kuusi, seitse
man vuotta sitten. Tehtiin tiejärjestelyja. Osuuspankki
tab nousi keskustaan. On rakennettu jalankulku päa
tiemme atitse urheitukentän kohdalle.
Uutta muutosiimettä Kyiasaari-kuvaan omatta osal
taan toi myôs LOLA SILFVER, joka toukckuussa 1984
meutti yrittajaksi Kyiasaareen. Lotan sisaren koutukaveri
asui Kyiäsaaressa tuolloin kuusi, seitsemän vuotta sitten.
Han houkutteli Porin Liinaharjassa tuohon aikaan kam
paaJana tyOskentelevaä Lotaa perustamaan omaa kam
paamoa kytaamme. Aviomies oh aluksi epailevän tuo
maan osassa. Tokkopa moinen toiminta kannattaa “maa
laispaik kakunnallamme”.
Lola oil kuitenkin sitkean itsepainen. Han vuokrasi
kampaamotilat Osuuspankilta. Sitten vahvaa puurtamis
ta pan vuotta ja kampaamo Lola Silfver alkoi olla tuttu
kaikille paikkakuntalaisillemme. Näin jalkikäteen mietis
keltyna Lola tuumaa tosiaan sisaanajovaihetta hanen yni
tyksehlaan olleen noin kaksi vuotta. Sisaanpainlampiavan
kylasaareiaisenkin totuttaminen uusiin ympyrOihin ottaa
aikaa ja panostusta.

-

-:
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I
Nyt kampaamoon tulee asiakkaita kaukaakin. Suunin
osa asiakaskunnasta on luonnollisesti Kylasaaresta, Uu
deltaniitylta ja Metsamaaita. Mutta tiensä Lolan heilaän
kasittetyyn loytavat lukuisat asiakkaat myUs Meri-Porista
ja kaupungista ama Luviaa myOden. Lola tyoskentelee
yksin. Lahes poikkeuksetta tulee etukateen varata aika
hanen kampaamoonsa. Joskus han tekee myös kotikayn
teja. Yieisin naisten hiusten kasitteleminen kestää panisen
tuntia.
Nykyinen vuokrasopimus on voimassa viela 4 vuotta.
Mutta Jo nyt Lolalla on suunnitelmissa rakentaa oma
kampaamorakennus Kylasaaren kukkakauppa- ja gnilli
rakennuksen välittOmään laheisyyteen. Tontti on jo varat
tu. Muutto uuteen, omaan kampaamorakennukseen baa
mOttaa ehkä panin vuoden kuluttua.
Vapaa-aika Lolalta kuluu etupäässä aviomiehen ja
15-vuotiaan pojan seurassa. Kerran viikossa han rentou
tuu Pihiavan tauiukuoroharrastuksen pyOrteissä ja muu
taman kerran vuodessa kokoontuu kampaamokerho Po
rin alueetla, jossa han on myOs mukana. Kesän saapuessa
vesi ja veneily vetäa puoteensa. Porilaisilte vielä meiko
harvinaiselle harrastuksetle veneilylle on oivat paikat Ko
kemaenjoen suistoalue lahiavovesineen. Täaita lOytaa ke
säisin usein myös Lolan.
Maaiaismaisemassa asuminen on Lotan asumismuoto.
Asiakkaat ovat mukavia. TOitä niittää. Ja kun asiakkaat
rilaavat ajan etukateen, ci kärsimättOmia odottajia ole
odotustitoissa. Lola saa taiiOin rauhassa taiteilla nyky
muodin mukaista potkkatukkaa, taittaa hieman ajan
hengen mukaista murrettua, tämminta kupaninhohtoista
\ania hiuksiin ja etenkin nuorilte muotoillaan niskahiuk
set ty’nkaiseksi.
Pojitie Lolalla ci ainakaan toistaiseksi ole tanjolla nor
maalia partunitoimintaa. Tarvittaessa poikienkin hiukset
saavat uuden ilmeen hanen kampaamossaan, mutta pää
toiminta tapahtuu naisten hiusten ympanilla.
Lolan tavoittaa puhetinnumerosta 886 782 ti—pe kb
9—t7 ja Ia 8—13. Maanantaisin hike on suijettuna.

Seppo Nordling:

“PUUROSPUSSI”
Nuijapoikana kävin usein suutari Hankosen tuona ken
kianj korjauttamassa ja sota-aikanahan kaikki tarvikkeet
kLiytettiin tyyni. Ama ci asiat kuitenkaan HankoseHa mo
nannu. Kerran olin saanut puupohjaiset kengat, joissa oil
olkein nahkapaalliset, pahaksi onneksi aan oil toisen
kengan pohja keskijalan kohdaita nun poikkisyista puu
ta, etta se meni poikki.
Menin toi\erikkaana Hankosen puheille, mutta mieli
pahakseni han totesi että, “ci tassä poikakuita ol minust
mittaa appuu” ja aikansa funteerattuaan ja katsottuaan
itkusiimaista pikkupoikaa totesi, että” menes Hatmisen
puheille, jos se raurottas tama”. Menin sepan pajalie ja
Halminen raudoitti kengan, kyilahan siiiä kutjettiin,
mutta ‘ahän harvahan se oil taiveila, varsinkin keväthOi
seen aikana pakkasi sohjo kenkään.
Useimmiten työ ei oliut vatmis kun sitä suutariita men
tim hakemaan, oil kiiruumpia tOitä ja isäntiä jotka voivat
maksaa muuliakin kuin rahalla. Mutta joskus jo kolman
neliakin kerralla varsinkin jos tyo oh pieni
Hankonen
saattoi sanoa että “istus fly orottammaan jos mää kattehi
si sita täs ko saä orottelet”. Hankonen oil hyvä jutun ker
toja, ja siinä kenkiäni odoteltessa kuuiin monet tarinat,
jotka hanen pikiiankaa vetäessäan ja “plikejä” naputel
lessaan suustaan päasteli.
Maa olin Mattilas suutarintOissä, muisteli Hankonen
—

kerran. Olin otiu jo yukon verran tais oi jo runsaastikin
toist viikkoo, se oh syksyl sun puintiajan jaikee, ehtoot
oh jo pimenneet ja mäa tel pit käa päivaa. Se Mattiha Vih
tori oil mukava miäs ja vähä semmone koiranteuka. Se
tuli sisal ja sano et mää iaitoi Hankonen sul väha puurok
sii ton aitaportaii pussif. Maä asul sub saunamutkas eika
siiio muut kulkuneuvoo suutareit oilu ko apostotikyyti.
No mää menin pimmeepäite kattomaa sin aita trappuii si
ta pussiani ja siel oii nil kauhee suuri ruvissakki et mää
sen jus kiruit sai aitaportalit seikaani mut en uskaitanu
koko matkan sitä iaskee pois et oils saanu huiiata, ko en
ohs kumminkaa saanu sita maast seikaani takasi, ei aut
tanu ko hissukissu kävei vaa saunamutkaa. Emmaa mit
täa puhunu aamusti pussin suuruurest mut ei puhunu
Vihtorikaan ko se oh antanu se suure pussi vaha niinko
emannait varkal.
Aikoinaan, kun Hankone tuli Kyiasaareen han oil
“kortteeris” minun tuffani luona vaikka pirtti ohiki pieni
ja iapsii paijo. El kulunu kovinkaa paijo aikaa ko tuli ha
ku peras, morsel tuii kattomaa, suutari el oiiu oikee tia
taakseenkaä mut kraatari ko oh aikas kattehlu millai päi
asiat on; oh sanonu et “saa nait Nestori tua ihmise”. Etta
siihe aikaa ko suutari asul saunamutkas han oh Jo per
heellinen mies ja kytmar ruvissäkkiki o kovinki tarpeehhi
nen vaik perhe ohs piänempiki.

Kylältä kuultua
Eras kylan torppareista oh ostanut isannältä torpan
laheisyydessa ohleen peitotlikun, joka oh isannäita jaänyt
hoitamatta, ojien Jo kasvaessa isohkoja puita. Kun he
muutaman vuoden kuluttua tapasivat kyiaila, kysyy isän
ta: “Mitenkas pelto on tuottanut?” Torppari: “Siitä voit
te iaskea, etta ojatkin tuotti 15 m3 halkoja, nun mita sitten peilosta tulikaan”.
Isa opetti nuorta poikaansa kaiastaJan ammattiin.
Naapuri oil utelias ja tiedustehi isäitä, mitenkäs poikasi
tuiee toimeen kalastajan ammatissa? Isa vastaa:
“Kyt
ia siinä pitaisi toimeen tuiemaan kun minä rysitän, ruuhi
tan, ruokitan ja vaatetan”.
Oil eras mies, joka ei osan nut iausua aiiaa, han kaiaste
—
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mpelukone
• OMPELIJKONEET
• NEULEKONEET
• SAUMAUSKONEET

MATTI MAKELA
M YYNTITO I MISTO:
Niittykulmantie 26 E 15
28760 PORI

PUH. 939-886 441
(myös lit.)
Auto 949-224 721

Ii joehla veivirysalla. Kun ban kalamatkaltaan palasi, oh
naapuri rannaila joka kysyy: “Tulikos kaioja”? Kaiastaja
vastaa: “El mitaän kavoja, vaan vitukanvehtia veivit
tays”.
Kaihe oh taitava kahastaja. Kun han aamuvirkkuna tuii
runsaine saaiiineen rantaan, oil kateethinen naapuri kysy
mässä: “Miten sinä saat ama noin hyvin kaboja”? Katie
ieikkisästi: “Se saa parhaan saaiiin joka ensinnä kokee”.
Kyhaiia oh aikoinaan viiJeiija, joka oil puheissaan byyin ieikkimieiinen. Kun hanelta kerran kysyttiin, minka
hainen sato tanavuonna tuii? Han vastaa: “Sen verran tu
Ii, kun syd ja myy, siemenet sitten ostan”.

SIlT KALASTUKSEST
Kalastaja Vikin perhees alettlin valmistua siihen kevät
kaiastukseen Jo heti joulun jalkeen kun ne edeilisen suten
rysat ja verkot tavtv korjat ja parantaa ja sit täyty kutoa
uusia. Vikiiiä oil 7 flikkaa ja 2 poikaa. Viki oil opettancit
mukulas kutomaa erkkoja Jo viide vuode vanhast. \Iut
kyl kutojii tarvittiiki kun joka taivi kudottii nut lohirysia,
kriirnuverkkoja Ja ilakkaverkkoja, kun se siiaLkaerkko
oh 9 metria svä ja 5—60 metria pitka, nun kyt siina sai
pienet kadet kayda taajaa, että Sc siiakkaverkkokin tuli
kudottua.
Sit ko se ket tuli ja jäat iahti, ne tuii kovahia voimalla
Kokemaeit saakka, kun ci ollu eieiä nhitä patoja ja voima
iaitoksia edes. Ne jaat tuil Fieiviikin tanna kohdai koime
metriä korkeena ja koko Joe te\eydeit. Sit ko se vesi ‘aha
setkes ja nut lohirysia ja kanttirvsi laskettli sin jokkee.
Mut kyl nut lohia tuli paijo ja mull kaloja kans, ja nhist
lohist tuli kans rahhaa, et kyl sietla Vikin perheessa hyvin
voitli. Mutta nun kiiru oil Vikii joka kevät, ettei se ker
runny edes peltojas kyivaa Joiiei muija ja mukulat ohs
kyivoi tehny ja perunoit istuttanu nun kylvamati oils jäa
fly. Sit kose keätka1astus loppu, sit iahdettii sin rääki
merree nut sitakoit katastamaa. Slit silakan kaiastuksest
sen verran vol sanoa etta esimerkiks silio 1918 suvella tuii
sliakoita nun hyvin Merikarvia, Ahlaiste Ja Reposaaren

edustaita ja kun kalastajat iaahas nut ton Porch. Mut jol
tel nut siiiai oils tuilu nh puoiet Porin tyOiäisist ja kOyhist
oils kuollu ntkää, et kyt sil kaiastukseh on joskus oilu
jottal merkitvst, aikkei sita tanä paiäna oikkce miksi
kaa ärteerat, mut sit tuhi se paperitehdas ja rupes iykkää
mään sita paskaa sinne jokkee. Mutta siiloiset fleivhikin
ja Lvttyiän kaiastajat haastoivat paperitehtaan herrat oi
keuteen, etta tehdas tahrii kaiaedet ja tuhoaa heidan am
mattinsa ja eiinkeinon tekemisen Ja kun ieiä hoviolkeus
tahisti tämun caastuan päatOksen. Sen Jaikeen paperi
tehtaan herrat ‘atitti asian korkeampaan halhinto
oikeuteen. Vieiä kaiken kukkuraksi sihloinen Form kau
punginhahhitus, kaupunginJohtajan painostuksesta iaati
todistuslausunnon ettel se paperitehdas miiiaän Iaiiia tah
ci niitä kaiavesiä. Nun sen Jaikeen sal kaikki muutkin teh
taat paästäa paskas Jokkii, jarvii ja merree. Nun paattyi
tuhansia vuosia kestäneet puheet siita suuresta hohijoesta
ikuisiksi aJoiksi. Täta kurJuutta ci katastaja Vikin tarvin
nut koskaan nähdä, kun han oil siirtynyt sinne ikuisiile
puhtailie kahavesihie.
Kirjoitti NESU!

Vaatival le.
AIfa-ölj yt.
Dieselmoottorjjsj Delta CD
20W/30
API CD/SE

Kylan raitilla
Kivet niljakkaiset,
ia/at väsyneet ja
a ,lamar aa.

pysahtya kesken
inatkan, koti-ikdvädnsä
sisin nyyhkyttaa.
Matka jatkuu katse
hakee kauas,
intitta sumu peittää
raittini tutuz.
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frain asket kerrallaan,
kohti kotia astelen.
Kuitenkin turvaisasti
kotikylan raittia,
kutkea saan.
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V. ERKKILA

TIMO ROSHOLM

Puh. 886 178

union
Satelli ittianten nit
Meriporissa
toimittaa

Palveleva, turvallinen tuore
tavarakauppa Iähelläsi

t/X
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PIRJU(4
KKALPAN CMA MERKXITUOTE
TAATUSTI WOTEITAVA LAATU.
TAATUSTI EDULUSET HINNAT
SELKEAST PAXKAUKSESSA!

\

TACLA MERKTMN K-KAUPAN
PITKAN AJAN HINTAETUA

MERI-PORIN
ELEKTRONIIKKA
puh.448714

o;nu1iih ot1iitcr QDp
Pekka Collander

I

JYLLIN KAUPPA
KYLASAARI

PCH. S86O3

Uusiniitty Maalaiskunnantie
28760 PORI

puh. 886491, autop. 949222628

Unto Saariola:

Matin heinän
tekomatka

Ko tisaaren I

Vaikka itämainen sota käytiin arsinaisesti Turkin ja
Venajan rajoilta, ei Kokemaenjoen Kivinin rannoilta jaa
ty sita kokematta. Englannin ja Ranskan Iiityttya ko. so
taan aikoivat naiden taivasto-osastot liikkua myOs Koke
maenjoella aiheuttaen pelkoa ranta-asukkaiile ja vieden
maalaisten lehmia, tasikoita ja lampaita laitumilta.
Englantilais-ranskaiainen laivasto-osasto oh vuonna
1855 kesalla Porin satamassa haitysmatkah1a ja sielta pa
latessaan pitkin Kokemaenjokea aiaspäin he tapasivat
Matti-nimisen miehen perheineen heinäntekupuuhissa.
Kokemaensaaren juovan varrella eraallä matalalikotla
saarella oil eras Matti-niminen sodan Ievottomuuksista
tietämätOn mies perheineen heinanteossa. Heinaä vaan
kaatui kaatumistaan ja hiki valul heinävaen ruumiista au
ringon kovasti porottaessa. Silloin nhittoväen kauhuksi Ia
hestyi saarta paatti, jossa oil vihollisen meriväkea. Men
miehet astuivat maalle ja viittauksilla ja merkeilla ko
mensivat Matin vakineen, vilkatteineen, haravoineen, pa
toineen ja pannuineen niittoväen omaan paattiin, joka
sitten tyonnettiin vesille. Merimiehet sitoivat Matin paa
tin kiinni vihollisten paattiin ja Iahtivät hinaamaan Mat
tia kimpsuineen ja kampsuineen kohti Reposaarta. Matti
ja hanen perheensä, istuivat totisin naamoin paatissaan,
naiset parkuivat ja nostivat surkean huudon. Jo kiiti nut
tovaen miehikuvitus kaukaisiin vieraisiin maihin, missä
saivat suruhla muistehla rakkaita kotoisia majoja ja hasten
temmellysta kujihla ja kartanoilla seka ennen kaikkea
mielipahalla muistella Kokemäenjoen varrella olevaa nut
tyaan. Mutta aivan vaan Iähemmäksi tullaan vihohlisen
Jaivoja ja yhä loittonee heinäntekopaikka. Sihloin Kivinin
kohdahla menimies nousee ensimmäisessä paatissa ja kat
kaisi juhiaflisesti paatteja yhdistavan koyden. Matille ei
tarvitse sanoa kahdesti, mitä nyt oil tehtäva. Niittovaen
paatti lensi silmanrapayksessa ympäri merimiesten iloi
sesti taputeliessa käsiään. Väkevien kasien tennättamäna
kiitää paatti kohden Poria eikä pysahtynyt ennenkuin
omassa kotirannassa. Kenrotaan etta heinänteko ei enaä
sinä vuonna onnistunut.

0/en opetellu t tun tern aan sin ua,
kotisaareni, koska saan asua
sin tin kainalossasi.
Tiedan ettd o/et, ja pysyt.
0/en nahnyt sinun /eppeänä
kesapaiuana, kaunilna kuin
neitsyt, peilaa van itseäsi
joen pin taan.
0/en nähnyt sinun vihaisten,
vihurien keske/tci, seisovan
seisovan tujana
turvaltisuutta /uoden.
0/en nahnyt smut ta/yen tuiskussa,
ja sen tyvenessa, pakkasen
paukkuessa.
Nyt olet verhoutunut valkoiseen
pukuun, sinun vehreyttasi ei nay.
Eikä kaunista kesäasi vol
aistein kuvailla.
1Vytko epäitisin että sinua ei ole?
Näin olen opetellut tunternaan
sinua, kotisaareni.
Vaikka joskus tuntuu kuin,
verhoilisit itsesi.
Sittenkin tiedän että sinä se olet,
otet lähellä, koska saan asua
sinun kainalossasi.
TIMO ROSHOLM
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MAKSUPALVELU
paikallispankista
säästät
aikaa ja rahaa
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900- 1300
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KALA JA VIHANNES KY
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Arenmaa, Jorma
Aronen, Ammo
8lomster, Erkki
Olomster, Maui
Boelius, Toivo
Borisoff, VeiI(ko
Brander, Matti
Corell. Maija-Kaisa
Diskman, Lennart
Ek, Joel
Ekholm, Malt!
Elo, Eino
Er,ksson, Vilho
Erkktla, Aimo
lager, Helmi
Frangen, Oiavi
Friman, Seppo
Gottberg, Sam!
Granholm, Jan
Grdn, Toivo
Haanraa, .,imo
Haapanen, Anui
Haapasaari, Kari
Hankonen, Arvi
Harju, Tauno
Hauta.Heikkila. Hannu
Hauta-Hetkkila, Kauko
Heinonen, .-nja
Helm, Esko
Henttinen, Seppo
Hnhto, Rauha
Hisa, Hmkkt
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JSmid, Nlikko
Kalliokoski, Alpo
Karhunen, Jaakko
Kaunisto, Eeva.Liisa
Ketola, Mauri
Kitkala, Pertti
KivistO, Mauno
Koivukangas, Pentti
Korhonen, Aarne
Korhonen, Pentti
Koski, Pekka
Kistensalo, Raimo
Kottonen, Sirkka
Kukkasmaki, Marja-Leena
Laaksonen, Markku
Laalo, inkeri
Laasonen, Kauko
Lahtincn, Niarsti
Caine, Leena
Lankinen, Tuna
Lankinen, Vilho
Caia, Eino
Caurila, Pentil
Lehti, Bertia
Lchti, Etla
Lchti, Tapani
Lehit, Vilho
Lengman, Taisro
l.episto. tcoo
Liiho, Jorma
Cilja, llkka
ndfors, limo
Lindfors, \Vcrner
Lot la Riitta
Lahteenmaki, Seppo
\talmouori, Juhani
Mantere, Arsi
Nlatttla, Pentti
\lakel9, Heikki
\lakelti, Pekka
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19.
120.

Niaki, Taisto
Naskalj, Valto
Nevala, Hart!
NiemelS, Eeva
NiemelS, Sven
NiinisJita, Raimo
Niiranen, Paavo
Nirhamo, Juhani
Nordling, Ak!
Nordlund, Raimo
Nordlund, Rainer
Nordlund, Reino
NordstrOm, Hart!

Nordstrom OIl!
Sylund, ntt!
Ohllsson, Celia
O!Ionqvist, Rauha
Pakarinen, Heikki
Palomaki, Sakari
Pe!tomaa, Ntartta
Peltomaa, Olavi
Plirarnen, Jorma
Pitkala, Esa
Pukaralan,mi, Kalle
Paakkonen, Eino
Poltilnen, \ino
Pollanen, Pertti
Porsti, Arvi
Raita, Peniti
Ranne, limo
Rantala, Art
Rantanen, .\ri
Retina, Stsi
Riikonen, Sub
Rintala, Kalle
Rohkea, Reino
Rosengren, Aarne
Rosholm, Timo
Rosnell, limo
Rosnel!, Ceena
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Ruokolainen, Reino
Saarinen, Aino
Saariola, Esko
Saariola, Unto
Sainio, Hilkka
Salminen, Hart!
Salminen, Cilia
Salonen, Hilma
Sandehn, Pentti
Santanen, Paul!
Siirtonen, Simo
Stllanp3a. Antti
Sinisalmi, Nlartti
Sironen, Veikko
Soini, Ella
Stenbacka, VlinO
Suojanen, Esa
Syrj5l1, Alpo
Srjallinen, Eino
lamminen, Pentti
Tenhonen, Eino
Toivonen, Aimo
Tuomela, Viljo
Tuominen, Aarne
Uhlbeck, Cccvi
Urholin, Reijo
Uusitalo, Seppo
Vusitorppa, Franc
Vahtera, Sirkka
Vanio, luija
Valli-Jaakala, limo
Venho, Vejkko
Wcsterbcka, Heikki
Vtljanen, Saimi
Virtanen, Jorma
Vuorenph8, Veikko
Vvrlainen, Erkki
Westeriund, Arto
Vesterlund, Veikko

