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lulta, että kaikki säästötoimet kohdistetaan
Kyläsaaren kaltaisten pienten kyläyhteisö-

Toimikunta

jen asukkaisiin. Näillä toimilla saavutetut

Yhdistyksen johtokunta

säästöt ovat kuitenkin hyvin pieniä verrattuna niiden aiheuttamiin haittoihin.
Vapaaehtoistoiminta ja yhteishen-

Kansikuva

ki ovat onneksi säästötoimien ulottumat-

Kuvia kyläsaaripäiviltä / Jorma Liiho

tomissa. Näiden ansiosta meillä on KyläJakelu

saaressa mm. hieno Kylätalo. Talo tarjoaa

1000 kpl

mahtavia mahdollisuuksia monenlaisiin
harrasteisiin. Toimintansa ovat jo vakiin-

Paino / sivunvalmistus

nuttaneet Porin seudun kansalaisopiston

Ai-Ri Offset ky 1/2013

jooga, soittokunta ja käsityöpaja, sekä Otsolan kankaankudonta. Myös ikäihmisten

Kyläsaaren

Viimeksi kuluneen vuoden aikana Kylä-

tuolijumppa ja tasapainoryhmä kokoontu-

kiinteistönomistajat ry:n

saaressa on saatu kokea Porin kaupun-

vat säännöllisesti. Kesällä tarjolla on taas

toimihenkilöt vuodelle 2013

gin säästötoimia. Ensin suljettiin neuvo-

zumbaa kylätalon pihamaalla. Talven iloi-

la kovalla kiireellä syksyllä 2012 ja kohta

na olivat mahtavat ladut ja luistinrata, ja

Johtokunta:

perään ilmoitettiin koululaisia palvelleen

kesällä kutsuvat lenkkipolut.

Minna Haavisto puheenjohtaja

hammashoitolan sulkemisesta. Vuoden

Vielä kun saisi kaikki kanssaihmiset-

Vesa-Matti Ketola varapuheenjohtaja

vaihteessa kaupunki lopetti yksityistei-

kin arvostamaan tätä yhteistä ympäristöä ja

Sinikka Ketonen sihteeri

den kunnossapidon ja energiajätepistekin

pitämään siitä huolta. Kevään paljastamat

Jarmo Jylli taloudenhoitaja ja jäsenkirjuri

poistettiin. Energiajätteen keräyslaatikon

karkkipaperit ja kaljatölkit ojien reunoil-

Tuija Huhtasalo

menettäminen johtui kyllä enimmäkseen

la eivät oikein sovi tähän kauniiseen kylä-

Mervi Ilomäki

siitä, että kyläläiset eivät oppineet käyttä-

maisemaan. Ei ole liikaa vaadittu, että jokai-

Heli Vannemaa

mään sitä oikein. Kustannukset karkasivat

nen kantaisi roskansa kotiin tai lähimpään

Paula Viikinkoski

käsistä, kun laatikossa oli jatkuvasti sinne

roskikseen. Pieni ripaus muiden huomioon

Minna Teeri

kuulumatonta tavaraa.

ottamista tekisi hyvää itselle ja ympäristölle.

Jorma Liiho
Harri Salminen

Myös pitkään menestyksekkäästi jat-

Pidämme Kylätalon ympäristössä sii-

kunut kylätalkkariprojekti riutui rahan-

voustalkoot la 25.5. klo 9.00 alkaen. Ter-

puutteessa ja lopulta se lopetettiin koko-

vetuloa kaikki mukaan haravoimaan ja

naan. Tuntuu, että kertaheitolla kyläläiset

keräämään roskia! Pidetään yllä yhdessä

pudotettiin oman onnensa nojaan. Kaupun-

tekemisen meininkiä ja hoidetaan yhteinen

ki tarvitsee säästöjä, mutta tuntuu epärei-

ympäristömme kuntoon mukavan rupattelun siivittämänä.

Minna Haavisto

Tänä vuonna maksuton
Metalliromu- ja energiajätekeräys
Kylätalolla 25.05.2013 klo 9-15
Lavat toimittaa Kuusankoski Oy ja Veikko Lehti
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YöKahvila
Seurakunnan järjestämät yökahvilaillat
Kylätalossa jatkuvat syksyllä,
jolloin paikalla on erityis- ja nuorisotyöntekijöitä seurakunnan toimesta.

L AUA N TA I N 8 . 6 . 2 0 1 3 TA PA H T U M AT

Kyläsaaripäivän
ohjelma
lauantaina 8.6 klo 13-15:30
LAPSILLE
pomppulinna, poniajelua
ESIINTYJÄ
Meri-Porin soittokunta
kierrätys/jäteasiantuntijoita
paikalla
käsityö/taidenäyttelyä
torimyyntiä

Kylätalo on varattavissa juhlatilaisuuksiin. Vapaat päivät ja hinnat voi käydä
tarkistamassa Kylätalon varauskirjasta. Hinnat ja varausehdot myös www.kylasaari.fi
sivustossa. Jokaisesta varauksesta kirjataan vuokraussopimus.
Kiinteistönomistajien oma liittymään voi soittaa ja mikäli kukaan ei vastaa niin jättää
vastaajaan viestin tai lähettää tekstarin. ”Päivystäjä” tuo sitten tarvittaessa asiat
hallituksen kokouksiin.
Tilaisuuksiin on myös varattavissa tarvittaessa 50-100 hengen kahvinkeitin.

Kylätalonvaraus puhelinnumero on 044 3311 759

Kudontapaikka
Kylätalolla

Muuttanut uuteen tilavampaan tilaan.
Mahdollisuus kutoa poppanaa tai mattoa.
Ota yhteyttä Tiina 050-369 0993
Sukkulassa vaikka poppana tai räsyä,
kudontapaikalla ei mieli eikä sydän saa väsyä

Kyläsaaren
neuvola suljettiin
Kyläsaaren neuvola suljettiin syksyllä 2012 muilta kuin koululaisilta, ja koululaisvastaanottokin siirtyi 1.4.2013 Kyläsaaren koulun tiloihin. Ratkaisu liittyy Porin
kaupungin säästötoimiin ja perusturvan
palveluiden keskittämiseen. Kyläsaarelaiset saavat jatkossa neuvolapalvelunsa Pihlavan terveysasemalta. Kyläsaarelaisten terveydenhoitajana jatkaa Katja Katajamäki ja
hänet tavoittaa arkisin klo 12-12.30 välisenä aikana puhelinnumerosta 044-701 4005.
Muina aikoina puhelu saattaa ohjautua keskukseen.
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Kyläsaaripäivien
kuvasatoa
Vuoden 2012 ohjelmassa musiikista huolehti Meri-Porin soittokunta. Päivän aikana saimme seurata Porin naisvoimistelijoiden Mini
Dragons Cheerleadingryhmän
sekä Jenni Jaakkolan kahvakuulajumpan esittelyä.
Vierailijoina olivat Vanhojen
neuvoston menninkäiset Valve
ja Nenni sekä rottinkimiekkailun
miehistä menoa juhlaväelle esittelivät Matti Salonen ja Arto Naskali.
Pirkko Liljan sieninäyttelyn
ihania tauluja oli Kylätalon sisätiloissa. Tänä vuonna on esillä tulossa perhosten värileikkiä. Esa
Reunan perinteiset vihdat olivat
myös tuomassa koivun tuoksua
päiviin.
Lapsille oli ilmaista poniajelua
ja pomppulinna. Perinteisesti oli
myös Torimyyntiä sekä Marttojen
kahvila. Grillimakkara myyntiä
oli toivottu ja hyvinhän se maistui
kesä kuumallakin. Tietenkin julistettiin vuoden kyläsaarelainen.
Vuoden 2012 kyläsaarelaiseksi oli
valittu vanheimpainyhdistyksen
puheenjohtaja Pertti Tuomola.
Tänä vuonna pidetään poikkeuksellisesti Kyläsaaripäivät lauantaina. Päivät alkavat vanhempainyhdistyksen ja paikallisten
ajoneuvoharrastajin Rompetori ja Wanhat Wehkeet näyttelyllä.
Tähän päätyttiin, jotta taattaisiin
molempiin tilaisuuksiin riittävästi osallistujia. Katsotaan miten tässä onnistutaan.
Tervetuloa viihtymään lauantaina 8.6.2013 Kyläsaaripäivien
tunnelmasta.
teksti: Sinikka Ketonen
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Vuoden Kyläsaarelainen 2012

Pertti Tommila valittiin vuoden Kyläsaa-

on saatu kerättyä myös Kyläsaaren ulko-

maan. On mentävä mukaan touhuamaan

relaiseksi 2012. Hän on tehnyt arvokasta

puolelta. Yksi hyvä esimerkki on auto-päi-

koululaisten arkeen, hän toteaa.

työtä Kyläsaarelaisten lasten hyväksi mm.

vän järjestäminen Kyläsaaren koululla yh-

Tommila on toiminut aktiivisena myös

aktiivisena Kyläsaaren koulun vanhem-

dessä mobilistien kanssa. Tänä kesänä on

Kyläsaaren Kajastuksessa. Hän kuuluu

painyhdistyksen puheenjohtajana. Tässä

luvassa jo 6. auto-päivä. Tapahtuma on

edelleen Kajastuksen johtokuntaan. Ka-

tehtävässä hän toimi peräti 8 vuotta. Sitä

kasvanut vuosi vuodelta ja se kerää osal-

jastus on yrittänyt saada Kyläsaarelaisia

ennen hän oli ollut jo muutaman vuoden

listujia jo laajasti ympäri Satakuntaa. Tänä

lapsia innostumaan yleisurheilusta, järjes-

yhdistyksen johtokunnan jäsenenä. Pesti

vuonna Kyläsaaripäiväkin tullaan järjestä-

tämällä mm. yleisurheilukoulua. - Pieniä

päättyi vuonna 2012, kun hänen nuorin

mään auto-päivän yhteydessä, sillä kahta

lapsia onkin helpompi saada innostumaan,

lapsensa siirtyi yläasteelle.

kilpailevaa tapahtumaa ei peräkkäisinä

mutta kiinnostus lakkaa yleensä siinä 10

päivinä Kyläsaaressa kannata järjestää.

vuoden iässä, Tommila kertoo. Yleisurhei-

Olen aina ollut valmis vapaaehtoistoimintaan. Sitä kautta pääsee vaikuttamaan

- Onhan puheenjohtajalla iso osa yh-

lu häviää kilpailussa nuorten vapaa-ajasta

asioihin ja vanhempainyhdistyksessä pää-

distyksen toiminnassa, mutta on innos-

esimerkiksi tietokonepeleille. - Mistähän

see ennen kaikkea ajamaan lasten etua,

tavaa saada muutkin vanhemmat ide-

löytyisi lisää sellaisia urheilijoita kuin Noo-

Tommila sanoo.

oimaan. Mitä aktiivisempaa väkeä on

ralotta Neziri, joka muuten aloitti yleisur-

Vanhempainyhdistys kerää varoja

mukana, sitä helpompaa on puheenjohta-

heilu-uransa Kyläsaaren kentältä.

erilaisilla tempauksilla ja rahoittaa niillä

jalla, Tommila toteaa. Vanhempainyhdis-

Pertti Tommila on alun perinkin Me-

niin koululaisten luokkaretkiä kuin erilai-

tyksessä on onneksi ollut aktiivista väkeä

ri-Porin miehiä. Lapsuutensa hän vietti

sia hankintojakin: mm. soittimia, äänen-

mukana. Aktiivinen porukka on kuitenkin

Kaanaassa. Muutama vuosi kerrostaloasu-

toistolaitteita, kirjoja, pelejä ja urheiluvä-

pieni, kuten muissakin yhdistyksissä, ja

mista Porin keskustassa riitti ja kaipuu rau-

lineitä. Koulun määrärahat ovat nykyään

mukaan aktiviteetteihin kaivattaisiin van-

hallisempaan ympäristöön sai nuoren parin

niin pienet, että ne eivät riitä kuin aivan

hempia laajemminkin, myös johtokunnan

muuttamaan Kyläsaareen vuonna 1991. Lap-

välttämättömimpiin asioihin. Vanhem-

ulkopuolelta.

set ovat saaneet varttua Kyläsaaressa, joka on

painyhdistys mahdollistaa pienen extran

Tommila on onnistunut puheenjohta-

Tommilan mielestä oikein mukava ja rauhal-

tarjoamisen koululaisille. Yhdistys esim.

jan tehtävässään erinomaisesti ja avainteki-

linen asuinpaikka. Vastapainoa aktiiviselle

PDNVDD ÀOPLHQNDWVHOXOLVHQVVLQ MRND WDU-

jänä tähän hän näkee varsin mutkattoman

järjestötoiminnalle tuo mökkeily Lampaluo-

joaa mahdollisuuden elokuvapäivien jär-

keskusteluyhteyden niin rehtorin, kuin op-

dossa. Kalastus ja metsästys kuuluvat Tom-

jestämisen.

pilaidenkin kanssa. Aktiivinen vuoropu-

milalle tärkeisiin harrastuksiin, jotka auttavat rentoutumaan ja rauhoittumaan.

Tommila on puheenjohtajakaudellaan

helu ja läsnäolo ovat todella tärkeitä. Kun

laajentanut yhdistyksen varainkeruutoi-

Pertti aina välillä poikkesi koululle juttele-

mintaa sellaisiin tapahtumiin, joilla rahaa

maan, alkoivat oppilaatkin jo morjestele-

Minna Haavisto
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Haasteita yksityisteille
Porin kaupungin yksityisteiden avus-

kautta tulla kaupungin avustuksen piiriin.

tuskäytäntö muuttui vuodenvaihteessa.

Kun osakkaita on enemmän ja tiet pi-

Käytännössä kaupunki siirtyi avustus-

dempiä, asioista sopiminen ja tien kun-

käytäntöön, joka pääsääntöisesti vallitsee

nossapito on hankalampaa. Tiekunnan

suurimmassa osassa Suomen kuntia ja

perustaminen on usein ainoa vaihtoehto

kaupunkeja. Kaupunki avustaa jatkossa

hoitaa asioita. Samalla tulee mahdollisuus

raha-avustuksin toimivia tiekuntia. Poris-

saada kaupungin kunnossapitoavustusta.

sa monelle yksityistielle tiekunta on uusi

Tiekunnassa päätökset tehdään tiekun-

asia. Järjestelmä tuo haasteita myös kau-

nan kokouksessa enemmistöperiaateella.

pungille.

Tieosakkailla on tieyksiköitään vastaava

Yksityistielaki ei määrittele esim. osa-

äänimäärä. Kokouksessa paikalla olevat

kasluvun tai tien pituuteen perustuen mil-

tekevät päätökset, jotka sitovat kaikkia

loin tiekunta tulee perustaa. Asiat voidaan

osakkaita. Valitusajan jälkeen mm. pää-

hoitaa sulassa sovussa ilman tiekunnan

tetyt maksut ovat ulosottokelpoisia. Tie-

perustamista. Jos tieosakkaat kuitenkin

kunnan perustamiskuluista on valitetta-

haluavat kaupungin kunnossapitoavus-

vasti jaettu virheellistä tietoa julkisuuteen.

tusta, niin se on avustuksen ehtona niin

Tämä on johtanut siihen, että on jossain

Porissa kuin monessa muussakin kunnas-

tehty jopa omien etujen vastaisia päätök-

sa. Kunnossapitoavustuksen ehdot jokai-

siä. Tiekuntia tullaan perustamaan ja yh-

nen kunta määrittelee itsenäisesti.

distelemään myös tulevaisuudessa. Pro-

Tiekuntaa osakkaat eivät voi keskenään perustaa, vaan se vaatii joko

kuva Jorma Liiho teksti Sinikka Ketonen

sessin läpivieminen vie oman aikansa,
useimmiten useita kuukausia.

maanmittauslaitoksen tai kaupungin tie-

Tiekuntaan voi kuulua useita osoite-

lautakunnan pitämän tietoimituksen. Tie-

järjestelmässä erinimisiä teitä tai tien osia.

lautakunta on toimivaltainen kuitenkin

Osoitejärjestelmän mukaiset nimet tule-

vain lain ehdot täyttyessä. Käytännössä

vat kaupungilta ja tiekunnan nimi taasen

useimmat tiekuntien perustamiset vaati-

päätetään osakkaiden kesken kokoukses-

vat maanmittauslaitoksen tietoimituksen.

sa. Maanmittauslaitos pitää yksityistie-

Porissa on huomattavan paljon lyhyi-

rekisteriä ja sinne tulee ilmoittaa tiekun-

tä 100 – 300 m pitkiä yksityisteitä, joissa

nan voimassa olevat yhteystiedot ja nimen

osakasmäärä on myös vähäinen. Lyhyi-

muutokset. Kaupungille tulee ilmoittaa

den yksityisteiden kunnossapitokustan-

samat tiedot. Usein asia unohtuu ja rekis-

nukset vuositasolla ovat melko pieniä.

tereistä löytyy edesmenneiden henkilöi-

Näiden osalta tiekunnan perustaminen

den nimiä.

Kyläsaaren kiinteistönomistajien
järjestämässä ”Muuttuvan
yksityisteiden avustuskäytännön”
tilaisuudessa 11.6.2012 oli väkeä
runsaasti. Tiekuntia on nyt perustettu
Kyläsaareen puolisen tusinaa.
Tiekuntien perustaminen sujui
melko mallikkaasti Veikko Kuntsin
opastuksella ja ohjeilla. Suuri osa
tiestöstä hoidetaan kuitenkin ilman
tiekuntaa. Porina keskuksessa
on neuvontapiste avustusten
hakemiseen.

on mietittävä tarkkaan. Perustamisesta ai-

Metsäkeskuksen tiekuntapalvelut on

heutuu kustannuksia ja avustus jää vuo-

selvitellyt Porissa noin 30 tiekunnan pe-

sitasolla pieneksi. Lyhytkin yksityistie

rustamiseen liittyviä tietoja. Osa sovituis-

vaatii kuitenkin kunnossapitoa esim. tal-

ta selvityksistä on kesken tai aloittamat-

viaurausta, josta aiheutuu kuluja. Kulut

ta ja kyselyitä tulee edelleen. Meri-Porin

pitäisi jotenkin jakaa osakkaiden kesken.

suunnalta selvitystä on tehty huomatta-

Tie voidaan yksiköidä ja kulut jakaa yk-

van paljon. Moneen tiekuntaan tulee use-

muutama vuosi sitten Raumalla, Kokemä-

siköiden suhteessa perustamatta virallis-

ampi eri nimellä oleva tie. Parhaimmillaan

ellä ja Huittisissa. Muutos aiheutti näissä

ta tiekuntaa. Tämä toimii kunhan asioista

lähiseudulta selvitettyyn tiekuntaan kuu-

kaupungeissa melkoista keskustelua.

pystytään sopimaan kaikkien osakkaiden

lui 23 eri nimistä tietä. Kaupunki on myös

Poriinkin on tehty vuosien saatossa

kesken. Allekirjoittanut on laskenut yksi-

osakkaana monessa tiekunnassa maan-

erilaisia teitä, useimmiten kulkemista var-

köt useammalle lyhyelle yksityistielle, joi-

omistajana tai erityisliikenteen osalta.

ten. Pidetään ne käyttökelpoisina.

hin ei kuitenkaan ole lähdetty tiekuntaa

Kaikenkaikkiaan yksityisteiden avustus-

perustamaan. Lyhyt yksityistie voi kui-

käytännön muutos on otettu vastaan yllät-

Veikko Kuntsi

tenkin olla osa isompaa tiekuntaa ja sitä

tävänkin hyvin. Sama muutos käytiin läpi

Suomen metsäkeskus, Metsäpalvelut
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PKK:n ”Kylätalkkari projektit”
Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:llä (PKK) on ollut

palkkakustannuksiin ja muihin hyväksyttyihin kustannuksiin

vuodesta 1999 alkaen kokemusta pitkäaikaistyöttömien työllis-

75 prosenttisesti. Kustannuksista jäävä 25 prosentin omarahoi-

tämisestä Satakunnan Ely-keskuksen (ent. TE-keskus) ja Porin

tusosuus, sekä ELY-keskuksen avustuksen ulkopuolelle jääviä

kaupungin rahoittamien projektien kautta, joita oli ennen Piha-

kuluja varten avustusta myönsi Porin kaupunki v. 2008 - 2012

ja toimistoapu –projektia (2008-2012) yhteensä neljä. Projekteissa

työllisyyden hoitoon varatusta määrärahasta. Avustuksia anot-

oli työllistynyt satoja porilaisia pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä.

tiin Satakunnan ELY-keskukselta ja Porin kaupungilta vuosi ker-

Aikaisemmat etupäässä kiinteistöhoitopalvelua antavat
työllistämisprojektit olivat osoittautuneet tärkeiksi ja arvostetuiksi niin työntekijöiden kuin palvelua saavienkin keskuudessa.

rallaan.
Hankkeen palkkatuettuja työsuhteita v. 2008 – 2012 oli yhteensä 84.

Työntekijät olivat tunteneet työnsä mielekkääksi, koska heidän
antamansa palvelut olivat olleet tarpeellisia. Kiinteistöhoitotoi-

Kiinteistönhoitajien sijoittuminen alueille.

minnassa oli kyse perustehtävistä ja asiakaskuntaa olivat van-

Pori on pinta-alaltaan laaja kaupunki, jossa on Suomenkin olois-

hukset ja liikuntarajoitteiset omakotiasujat. Palveltavia talouk-

sa paljon pientaloalueita. Keskustan ulkopuolella välimatkat

sia oli satoja Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:n eri

ovat pitkiä ja etenkin talvisaikaan pääseminen kotoa asiakkaiden

jäsenjärjestöjen omakotialuilla.

luo vaatii aikaa ja vaivaa. Hyvin harvalla kiinteistönhoitajalla on

Porin Kiinteistönomistajain keskusjärjestö ry. päätti jatkaa
1.1.2008 alkaen Piha- ja toimistoapu – projektissaan pitkäaikais-

ollut mahdollisuus auton käyttöön. Lähes kaikki ovat hoitaneet
kulkemisen polkupyörillä.

työttömien henkilöiden työllistämistä kiinteistöhoitotehtäviin

Kiinteistönhoitajien siirtymisiä helpottaakseen hanke otti

sekä ottaa uutena palvelumuotona käyttöön toimistotyöntekijöi-

alusta alkaen periaatteekseen työllistää työntekijä mahdolli-

den edelleen sijoittamisen yhdistyksiin tai yrityksiin. Hankkeen

simman lähelle omaa asuinaluettaan ja mieluummin juuri täl-

tavoitteena oli työllistää palkkatuella 25 – 30 pitkäaikaistyötöntä

le alueelle. Näin työmatkoista saatiin huonoissakin olosuhteissa

kerrallaan, sekä tukijakson aikana antaa henkilökohtaista ohja-

siedettäviä mikä paransi työmotivaatiota. Lisäksi oman asuin-

usta ja tukea työntekijälle työssä selviytymisessä, elämänhallin-

alueen kadut ja usein osa asiakkaistakin olivat tuttuja. Läheises-

nassa, koulutus- ja urasuunnittelussa sekä opastaa ansioluette-

sä toimintaympäristössä oli helpompi toimia. Pitää muistaa, että

lo- ja työhakemuksien laatimisessa ja tukea työnhakua avoimille

pitkäaikaistyöttömyys on toisinaan johtanut sosiaalisten suhtei-

työmarkkinoille.

den karttamiseen. Asiakasverkoston luominen on tällöin ollut

Hankkeen kokonaiskestoksi suunniteltiin 1.1.2008 –
31.12.2012. Satakunnan TE-keskus (Ely-keskus) hyväksyi hank-

haaste. Lähellä toimiessaan kiinteistönhoitajat ovat kuitenkin
olleet ”omalla kentällään”.

keeseen rahoituksen ensimmäisen kerran 17.12.2007. Tämän jäl-

Lähipalvelutoiminnan hyödyt ovat olleet selvät. Kiinteistön-

keen rahoitusta haettiin vuosi kerrallaan koska edellytyksenä

hoitajat ovat saaneet alueittensa ikäihmisten avustamisesta hy-

oli että eduskunta osoittaa toimintaan tarkoitetun määrärahan

vää mieltä ja itseluottamusta joka on näkynyt elämänhallinnan

jokaiselle vuodelle erikseen. Vaatimuksena Ely-keskuksella oli

parantumisena. Aktivoituminen omien asioiden hoitamiseen ja

myös että hankkeen toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti.

jatkomahdollisuuksien selvittelyyn on myös ollut havaittavissa.

Hankkeen projektivastaavana toimi koko hankkeen toimi-

Lopettaessaan työt kiinteistönhoitajille on jäänyt asiakkaista ys-

kauden ajan Riku Luomanen ja projektisihteerinä Anne Ketola.

täviä, joita moni näistä on pienimuotoisesti auttanut myöhem-

Hankkeen ohjausryhmän jäseninä toimivat Satakunnan Ely-kes-

minkin. Asiakkaille kiinteistönhoitajat ovat olleet luotettavia työ-

kuksen työvoimapalveluiden asiantuntija Ritva Sillanterä (ent.

miehiä joiden kanssa on töitten lisäksi vaihdettu kuulumiset ja

Kaijo), Porin kaupungin työllisyyssihteeri Juha Laine, Porin

juotu kahvit. Kasvaneesta sosiaalisuudesta ovat hyötyneet mo-

seudun TE-toimiston toimialapäällikkö Keijo Kangassalo, kes-

lemmat osapuolet. Tämä pääoma kantaa myöhemmässäkin elä-

kusjärjestön puheenjohtajat Ari Seikkula (v.2008-2009) ja Raimo

mässä.

Suominen (v.2010-2012), sekä Riku Luomanen ja Anne Ketola.

Kiinteistönhoitajien työ on suurelta osin omakotitalojen pi-

Ohjausryhmä kokoontui vuosittain kaksi kertaa. Kokouksissa

hanhoitoa. Kesäisin nurmikoiden ja pensasaitojen leikkauksia,

käsiteltiin hankkeen etenemisestä suunnitelmien mukaisesti,

puutarhanhoitoa, puuhommia, pieniä korjauksia jne. Syksyisin

työllistämiseen liittyvät asiat, sekä tuleviin rahoitustilanteisiin

tehtävät ovat käsittäneet haravointia ja pihasiivousta. Talvisin on

ym. liittyvät asiat.

lähinnä kolattu lunta ja hiekoitettu pihoja. Keväisin on palattu

Hankkeen rahoittajina on toiminut Satakunnan ELY-Keskus

haravointiin ja pihasiivoukseen sekä pensasaitojen ja oksien leik-

ja Porin kaupunki. Satakunnan (TE-keskus) ELY-keskus myön-

kauksiin. Myös pienet asioinnit ovat kuuluneet tehtäviin. Kaik-

si v. 2008 - 2012 työllisyyspoliittista avustusta projektivastaavan

kia työhön kuuluvia tehtäviä on lähes mahdotonta yksilöidä. Ne

palkkakustannuksiin 100 prosenttisesti, sekä projektisihteerin

ovat asiakkaan kotona tapahtuvaa palvelutyötä.
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Kiinteistönhoitotyöllä oli myös rajoitteita. Asiakkaat kyseli-

le työmarkkinoille ja/ tai koulutukseen.”

vät kiinteistönhoitajilta monenlaisia palveluita. Kiinteistönhoi-

Alkuperäinen ajatus työntekijöiden sijoittumisesta avoimille

tajien työhön eivät ole kuuluneet omakotitalojen kattotyöt (ylin

työmarkkinoille ei ole koko aikana käytännössä laisinkaan toteu-

työskentelykorkeus on 2 metriä), remontit, sähkötyöt eivätkä

tunut, joten uusia ”polkuja” pitääkin hakea. ”Talkkari” toiminnalla

putkityöt. Asiakkaat kysyivät keväisin ja syksyisin rännien puh-

yms. kotiavulla on yhä kasvavat markkinat. Mitä mahdollisuuksia

distusta. Tämän työn kieltäminen kiinteistönhoitajilta perustuu

asiassa on? Voitaisiinko asia ratkaista perustamalla esim. sosiaalinen

lakiin. Katoille ei ole asiaa ilman turvavaljaita ja apumiestä. Kun

yritys? Se avaisi ehkä uusia työllistämismahdollisuuksia, toisi järjes-

tämä on kerrottu asiakkaille, niin he ovat ymmärtäneet sen. Vaa-

töille ehkä varoja ja auttaisi kotiavun puutteesta kärsiviä.

ratilanteita ei esiintynyt.

Näkisin toisenlaisen mahdollisuuden olevan helpompaa. Jossain muualla Suomessa on vastaavissa lumenluonti ym. asioissa

LOPPUSANAT

mahdollisuus saada sosiaalitoimesta esim. 100 euron vuosimaksul-

Kaikkiaan PKK on työllisyysprojekteissaan työllistänyt vuosien

la / ”setelillä” tehdyksi talven lumityöt. Maksukyvyttömille /ve-

1999-2012 aikana yli 600 porilaista pitkäaikaistyötöntä.

teraaneille ym. tietysti halvempikin maksu. Kaupunki kilpailuttaa

Vuonna 2004 aloitettu asiakasveloituksen tuotto on käytetty
kokonaisuudessaan työntekijöiden jatkotyöllistämiseen.

W\|WMROODLQÀUPDOODMDQlLQNLQDVLDWYRLOXRQQLVWXD7lPlQWDSDLQHQ
järjestely toisi koko Porin omakotiasukkaat tarpeissaan ns. ”samal-

Hankkeen ensisijaiseksi tavoitteeksi voidaan katsoa työnte-

le viivalle”. PKK:n projektien ongelmana oli kaiken aikaa palvelu-

kijöiden sosiaalinen kuntoutus, jonka koemme saavutetuksi. Tär-

jen saannin epätasaisuus. Projekteissa oli koko ajan alueita, joihin

kein kuntouttavaa voimaa antava seikka työntekijöille on ollut

ei löytynyt yhtään talkkaria.

vanhusasiakkaiden antama kiitos heidän suorittamastaan palvelusta. Palvelusta tullut hyöty on ollut moninkertainen ja useille

Raimo Suominen

tahoille ulottuva.
Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry kiittää yhteistyöstä, Satakunnan ELY-keskusta, Porin kaupunkia, Porin seudun TE-toimistoa, projektin ohjausryhmän jäseniä, keskusjärjestön jäsenyhdistysten aktiiveja, ja kaikkia muitakin hankkeen
tukena toimineita tahoja. Erityisen kiitoksen haluamme antaa jokaiselle hankkeeseen palkatulle kiinteistönhoitajalle ja toimisto-

Valoisa yö

työntekijälle, joiden tunnollisen työpanoksen ansiosta hankkeet
ovat kuluneina vuosina toteutunut onnistuneesti.
Kaikki projektit ovat olleet määräaikaisia, eikä uutta projek-

Sinitaivas kaartuvi korkealla,
sen loisto silmiä häikäisee.

tia vuosille 2013 -2017 saatu. Perusteluissa todetaan seuraavasti:

Ja luonto vehreä kaikkialle,

”Työnjohdollisesti hankkeen töitä on ollut hankala valvoa alueen

satoa runsasta enteilee,

laajuuden vuoksi. Koska palkkatukimäärärahat ovat tänä vuonna ja myös jatkossa pienemmät, vähenevät myös hankkeeseen

Juuressa ruohon, mullassa aivan,

palkkatuella työllistettävien määrä ja TE toimistossa on tarkkaan

on monta kulkijaa.

mietittävä määrärahojen suuntaamista. Palkkatuella työllistämi-

Ne kantavat päivän helteen ja vaivan,

sen lisäksi toiminnassa pitäisi olla enemmän konkreettista yritys-

kun kotiaan koettavat valmistaa,

kontaktointia ja palkkatuella työllistettävien ohjaamista avoimilMyös pesissä, piiloissa salaisissa,
on kodit perheillä lintujen.
Vedessä, tyynessä lahdelmissa

Jättipalsami

ui parvet tuhannet kalojen.
Myös eikö ihminen iloa kaunistais,

Jättipalsami on haitallinen kasvi luonnonvaraisil-

keskellä arkisen taakan ja työn.

la aluilla sen voimakkaan leviämisen vuoksi. Muu

Kiitoslaulunsa kaikua antais,

kasvillisuus jää kasvin varjoon ja kasvusto yksipuo-

edestä lämmön ja valoisan yön.

listuu.

Timo Rosholm 2012
Huolehdi ympäristöstäsi ja kitke kasvi luonnonalueita vuoden 2011 lehden ohjeiden mukaan
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Meiltä saat
tutkitusti parasta
palvelua.

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

ä
Hyvää!
kesä

EPSI Rating Asiakastyytyväisyys
2011, 2012

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
01019 5110
www.turva.ﬁ

Pysytään tasapainossa !
Harva tulee ajatelleeksi, että ihminen tarvitsee kaikissa arkisissakin toimissaan tasapainoa ja ikääntyessä sen merkitys vain lisääntyy..Normaalisti perusterveelläkin jo 40
ikävuoden jälkeen alkaa rapistuminen ja lihasvoiman heikentyminen 5 -15 % vuosikymmentä kohti.
Tasapainon ylläpitämisessä on mukana
ihon-, lihasten- ja nivelten asento- ja liiketunto, välikorvan tasapainoelimet ja näköaisti,
kaikki voi siis vaikuttaa kaikkeen.Paljain jaloin kävellessä jalkapohjan ihotunto aistii
pinnan muodot , jos laittaa silmät kiinni kävellessään, huomaa heti kuinka epävarmaksi
liikkuminen muuttuu ja alkaakin käsien tuntoaistin avulla etsiä tukea. Tasapaino ja siihen pyrkiminen kehossa onkin automaattista ilman asian erityisempää miettimistä.
Tasapainon hallintaa voi heikentää mm.
liikuntatottumukset, heikko lihaskunto,kipu
ja monet sairaudet, lääkkeet, jopa henkinen
vireystila.Ilouutinen on, että tasapainon hallintaa voi harjoittaa missä ja milloin vain, eikä
koskaan ole liian myöhäistä aloittaa.Fyysisen
kunnon kuten tasapainonkin hallinta on päivittäin ylläpidettävä taito ja ominaisuus.
Meillä Kyläsaaren kylätalolla on toiminut jo neljä jaksoa oma tasapainoryhmä, jonka Porin kaupungin Perusturvan fysiatrian
yksikkö järjestää.Ryhmä on uutta suuntausta vielä kotona asuvien kaupunkilaisten keskuuteen.
Tasapainoryhmässä tavoite on ylläpitää
kehon eri asentoja ja reaktiokykyä ulkoisille ärsykkeille.Osallistumisen ainoat kriteerit ovat ikääntyminen ja kylätalon muutama
porras . Alaraajojen lihaskunto on jokaiselle

tärkeää, joten harjoitukset sisältävät paljon lihasvoimaa ylläpitäviä liikkeitä,koordinaatioharjoituksia ja kehon hallintaa.Palkinnoksi hiki, hyvä mieli ja uusia tuttavia.Hyvä tasapainon hallinta
voi ehkäistä myös kaatumisia.
Sirpa Haapatie
(Artikkelin kirjoittaja ja ryhmän vetäjä kuntohoitaja Porin Perusturvan
Fysiatrian yksiköstä)

Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n tiedotuslehti - 9

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
arkistossa.

Pientaloasujaa koskevia lainmuutoksia tulossa
Energiatodistuslain muutos koskettaa myös

säksi mm. ulkovaipan eristys, ikkunoiden

tuksen muuttamisesta tai teknisten järjestel-

pientaloasujaa. Energiatodistus tarvitaan 1.

ja ovien energiatehokkuus ja ilmanvaihto.

mien uusimisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi

kesäkuuta alkaen myös pientaloille, silloin

Laskennallisella ostoenergiankulutuksella

laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulko-

kun asuntoa myydään tai vuokrataan. En-

eliminoidaan asukkaiden elintapojen vaiku-

vaipan korjaukset ja teknisten järjestelmi-

nen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille

tus, sillä ”tuhlarien” ja ”nuukasten” elinta-

en uusiminen, jolloin tarvitaan rakennus-

todistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen

voilla voidaan päätyä huomattavan erisuu-

tai toimenpidelupaa. Kiinteistön omistajan

yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen. Uudis-

ruisiin kulutuslukemiin.

ei tarvitse ryhtyä erikseen tekemään ener-

rakentamisessa energiatodistus on tarvit-

Energiatodistusuudistuksen tavoittee-

giatehokkuutta parantavia toimenpiteitä,

tu osana energiaselvitystä jo vuodesta 2008

na on entistä selkeämpi ja luotettavampi työ-

jollei hän itse niin halua ja kiinteistön omis-

lähtien.

kalu erilaisten rakennusten energiatehok-

taja päättää, milloin ja missä laajuudessa

Energiatodistus kertoo rakennuksen

kuuden vertailuun ja parantamiseen osto- ja

hän ryhtyy korjaamaan ja mitkä ovat par-

energialuokan ja sisältää myös suosituk-

vuokraustilanteissa. Energiatodistuksissa

haat keinot parantaa energiatehokkuutta

sia energiatehokkuuden parantamiseen.

käytetään jatkossa aina samanlaista loma-

säädösten puitteissa. Energiatehokkuuden

Energiatodistuksessa energialuokka mää-

ketta, ja todistus on voimassa 10 vuotta. Mi-

huomioiminen on järkevää minkä tahansa

ritellään niin sanotulla E-luvulla eli samal-

käli kiinteistö on arvoltaan hyvin vähäinen,

toimenpiteen yhteydessä. Lupaharkinnan

la tavalla kuin heinäkuussa 2012 voimaan

vuokra on pieni tai kohdetta ei esitellä julki-

tekee kunnan rakennusvalvontaviranomai-

tulleissa uudisrakentamisen energiamää-

sesti, energiatodistus voidaan laatia valmiin

nen ja sinne kannattaakin olla yhteydessä

räyksissä. E-luku muodostuu laskennalli-

lomakkeen avulla niin kutsutun kevenne-

hyvissä ajoin.

sesta vuotuisesta ostoenergiakulutuksesta

tyn menettelyn kautta. Energiatodistusta ei

Prizztechin hallinnoima Energianeu-

energiamuodon kertoimella painotettuna.

tarvita muun muassa kesäkäytössä oleville

vonta Satakunnassa –hanke on alkoi vuon-

Näin kiinteistöt luokitellaan erilaisiin ener-

loma-asunnoille, suojelluille tai pienille, alle

na 2010. Hanketta rahoittaa Työ- ja Elinkei-

gialuokkiin parhaimmasta eli A:sta G:hen,

50 m² kokoisille rakennuksille. Vanhan lain

noministeriö ja se on osa valtakunnallista

samaan tapaan kuin kodin sähkölaitteita

mukaiset energiatodistukset ovat voimassa

energianeuvontahankekokonaisuutta, jota

luokitellaan niiden sähkönkulutuksen mu-

voimassaoloaikansa mukaisesti. Energia-

Motiva koordinoi. Hanke antaa kuluttajille

kaan. Kertoimet ovat uusiutuvilla energia-

luokka tullee vaikuttamaan myynnissä ole-

ajantasaista ja puolueetonta neuvontaa hen-

muodoilla kuten puulla ja pelleteillä 0,5,

vien omakotitalojen kiinnostavuuteen.

kilökohtaisesti ja erilaisissa tapahtumissa.

kaukolämmöllä 0,7, öljyllä 1,0 ja sähköl-

Toinen pientaloasujaa koskettava lain-

Neuvonnan aihealueet ovat kotitalouden

lä 1,7, eli sähkölämmitys on huonoimmas-

muutos on energiatehokkuuden huomioon

energiansäästö, lämmitystavan valinta ja

sa asemassa. Toteutunut energiankulutus

ottaminen korjausrakentamisessa. 1. syys-

energiatehokas rakentaminen. Energianeu-

mainitaan todistuksessa, mikäli tieto on

kuuta voimaan tulevassa laissa energia-

vojana toimii Marjo Kekki ja hänet löytää Po-

satavissa, mutta energialuokka muodos-

tehokkuudelle on määritelty vähimmäis-

rin kaupungin ympäristöviraston rakennus-

tuu laskennallisen kulutuksen mukaan. Sii-

vaatimukset, kun kyse on rakennuksen

valvonnasta. Sovi aika tapaamiselle tai ota

hen vaikuttavat lämmitysjärjestelmän li-

luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoi-

\KWH\WWlPDUMRNHNNL#SRULÀWDL
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Kuulumisia Kyläsaaren jätevesiosuuskunnalta
Vuosi 2012 oli jätevesiosuuskunnan toi-

johtuen Verohallinto vaati jätevesiosuus-

rantaa jätevesiratkaisunsa täyttämään la-

minnassa normaali jätevesien siirtopalve-

kuntaa maksamaan 21.1.2013 takaisin val-

kien ja asetusten mukaiset vaatimukset.

lujen tuotantovuosi niille 139 kiinteistöl-

tiolle saamansa rakentamisinvestointien

Jotta täydennysrakentamisen liittymis-

le, joille liittymät on rakennettu vuosien

ALV palautukset n. 163 000 €. Tämä me-

kustannukset saataisiin kohtuullisiksi,

2009 – 2011 aikana. Jätevesiosuuskunnan

netys nostaa vastaavalla summalla jäte-

toivoo jätevesiosuuskunta mahdollisim-

21,6 km viemäriverkosto ja pumppaamot

vesiosuuskunnan poistettavaa investoin-

man monen kiinteistönomistajan teke-

ovat toimineet hyvin ja vuoden aikana

tiarvoa ja liittymien kustannuksia.

vän myönteisen liittymispäätöksen to-

tarvittiin vain yksi takuukorjaus kiinteis-

Jätevesiosuuskunnan viemäriver-

teutettavaksi kertahankintana ja yhtenä

töpumppaamon paineyhteelle suunnitel-

koston vaikutusalueella on vielä useita

rakennushankkeena. Tällöin on myös pa-

tujen vuosihuoltojen lisäksi. Kustannuk-

kymmeniä kiinteistöjä, joiden jätevesi-

remmat mahdollisuudet anoa ja saada

set saatiin pidetyksi alle talousarvion ja

ratkaisut eivät täytä siirtymäajan loppu-

täydennysrakentamishankkeelle avus-

siten voitiin suorittaa poistojakin suunni-

essa vuoden 2016 alussa voimaanastuvia

tuksia. Rakentaminen toteutettaneen vuo-

teltua aiemmin.

vaatimuksia. Tästä tietoisena jätevesi-

den 2014 aikana.

Rakentamisinvestointien ALV veron-

osuuskunta on päättänyt käynnistää tänä

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta toi-

palautusten osalta koettiin merkittävä

vuonna täydennysrakentamishankkeen

vottaa kaikille alueen asukkaille muka-

tappio, kun KHO 2011:106 ALV verolli-

suunnittelun ja tulee yhteistyössä Porin

vaa kevättä ja antoisaa vuotta 2013.

suuden päätöksen mukaisiin kelpoisuus-

kaupungin Ympäristöviraston kanssa

ehtoihin sopivaa yhteistoimintamallia ei

esittämään ehdotuksensa niille toiminta-

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

saatu sovituksi Porin Veden kanssa. Tästä

alueensa kiinteistöille, joilla on tarve pa-

psta Juhani Malmivuori

Nuorisoseuran liikuntatoiminta
Heti sodan jälkeen kun yhteiskunnan toi-

kuudenmiehen joukkue, toisena kilpaili-

Siirtolaisten tulo kylään oli melkoi-

minnot alkoivat elpymään, alkoi Kyläsaa-

jana oli Kouvolan joukkue jossa oli vain

nen piristysruiske seuratoiminnalle, Arvi

ressakin vilkas monipuolinen nuorisoseu-

neljä miestä ja oli sekin SVUL:än alaisen

Mahkonen oli yleisurheilija ja teline voi-

ratoiminta. Joka ilta oli seuratalolla jotkut

urheiluseuran joukkue. Näin ollen meidän

mistelija opetti pojille voimistelua rekil-

harjoitukset usein jopa kahdet tai kolmet-

joukkueen piti ilman muuta voittaa,

lä ja renkailla. ”Topi” ja Välkyn ”Väikkä”

kin päällisin. Liikuntatoiminta oli voima-

Kouvolan joukkue pantiin kuitenkin

omaksuivat nämä lajit hyvin. Åke Gus-

kasta, oli permanto ja telinevoimistelua

vastoin sääntöjä ensimmäiseksi. Ei autta-

tafsson joka oli nyrkkeillyt Viipurin Voi-

nyrkkeilyä ja kansantanhuja ja näytelmä

nut protestikaan vaikka meidän joukkue

mailijoissa, opetti meille nyrkkeilyä. Ki-

toimintaa.

oli kuitenkin aivan huippuluokkaa. Ei tul-

vinin pojilla oli vanhat nyrkkeilykintaat

Toivo Boelius ”Ojalan Topi” joka oli

lut kuitenkaan voittajajoukkue pokaali-

mutta ne oli hakattu niin piloille ettei me-

näytelmätoiminnassa innokkaasti muka-

aan palkintojenjaossa hakemaan. Meidän

riheinä täytteistä ollut kuin vähän ruume-

na, voimisteli myös rekillä ja renkailla

joukkueemme esiintyi juhlien päätösilta-

nia jäljellä. Mutta seuralle hankittiin uudet

sekä ohjasi muun muassa permanto voi-

missa jossa esiintyi eri alojen voittajajouk-

hienot kintaat, niin tuli siihenkin harras-

mistelua. Kyläsaaren nuorisoseuran mies-

kueet saaden esiintymispalkkion.

tukseen mielekkyyttä. Nyrkkeilykehää ei

voimistelujoukkue osallistui Satakunnan

Se oli meille tärkeää kun seuramme

ollut mutta pitkät penkit laitettiin neliök-

laulujuhlien voimistelukilpailuun voitta-

kassa oli niin kuivilla että jouduin seu-

si, ja siinä sitten hakattiin kahden minuu-

en monasti. Myös Suomen Nuorisoliiton

ran esimiehen ominaisuudessa, perheeni

tin eriä monet illat. Nyrkkeilynäytös oli

miesten voimistelukilpailun kiertopalkin-

ruokarahoista ostamaan voimistelijoille

myös iltamien yksi ohjelmanumero, niin

toon oli meillä jo kaksi kiinnitystä. Kil-

junaliput niin kuin seuramme johtokun-

kuin torvisoittokunnan musiikkiesitykset-

pailusäännöt oli laadittu kuudenmiehen

ta oli päättänyt.On kai melkoinen saavu-

kin. Pikkujoulujuhlat pidettiin usein Puu-

joukkueille ja komea pokaali kolmesta

tus pieneltä kyläseuralta, joka ei ole edes

rojuhlan nimellä istuttiin oikein pöydissä

poikki. Nuorisoliiton suvipäivät jotka pi-

varsinainen urheilu seura, pitää yllä kor-

ja syötiin Riisipuuroa, pääsyliput tehtiin

dettiin joka neljäs vuosi olivat silloin Kou-

keatasoista voimistelujoukkuetta ainakin

käsin ja myytiin etukäteen

volassa meidän joukkueemme oli ainoa

viisitoista vuotta.

Vuonna 1947 Satakunnan Nuoriso-
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seurojen Liitto järjesti ensimmäiset liikun-

avustajana häipynyt hämärässä ja aloin

loa. Myöhemmin todettiin että projekti on

taohjaaja kurssit Eurajoen seuratalolla,

jännimmässä kohdassa karjumaan hir-

liian suuri yhden seuran hartioille. Arvo

olin siellä mukana, lähinnä kansan tan-

veästi. Se oli muutenkin vaiherikas reissu

oli Porin maalaiskunnan kunnanvaltuus-

hujen vuoksi. Siellä oli nuoria eripuolil-

ensi ajettiin kiven yli niin että perän kala-

tossa ja ajoi asian niin että saatiin kenttä-

ta Satakuntaa ja heistä sitten tuli monista

rauta vääntyi ja vene alkoi vähän vuota-

asia sälytettyä kunnan haltuun. Nuoriso-

minulle henkilökohtaisia ystäviä. Myö-

maan. No sitten vedettiin vene perä edellä

seuran lahjakirja peruutettiin ja Heikki

hemmin järjestettiin tanhukursseja omas-

ylös johonkin kariin ja tilkittiin halkeama,

Laurilan perikunta osaksi lahjoitti osaksi

sa seurassa joihin saatiin ohjaaja liitosta.

siihen jäi kuitenkin pieni vuoto. Pilssive-

myi kenttäalueen Porin maalaiskunnalle,

Muualla valitettiin ettei saada poikia mu-

si nousi ja pinnalla ollut öljy syttyi kuu-

niin saatiin Kyläsaareen kunnon urheilu-

kaan tanhuharjoituksiin, meillä oli asia

masta pakoputkesta palamaan. Satuin

kenttä juoksuratoineen

päinvastoin poikia oli kyllä mutta tytöistä

olemaan moottorin lähellä ja sain tulen

Nuorisoseura järjesti myöskin urhei-

oli pulaa. Ohjasin tanhuja monet vuodet ja

anorakillani hakkaamalla sammumaan

lu, suunnistus ja hiihtokilpiluja, ja niin-

opetin nuoret tanssimaan valssit jenkat ja

mutta anorakin hiha meni magneeton ket-

pä hiihtojoukkueemme osallistui ainakin

polkat. Soittajia ei ollut mutta joskus saa-

jun väliin ja sytytys meni sekaisin, oltiin jo

kerran

tiin Laurilasta gramofooni lainaksi, mank-

melkein perillä. Pari kalastaja nuorukaista

talvipäivillä hiihtokilpailuun sekaviesti

kaa ei olut vielä keksittykään, mutta minä

tuli auttamaan kun huomasivat että vene

joukkueella. Ne talvipäivät olivat Mou-

rallatin, ohjasin, ja tanhusin mukana. Lau-

oli tyttöjä täynnä, ja hinasivat meidät ran-

hijärvellä, sikäläiset maastot ei Kyläsaa-

lujuhlilla oltiin yhteisesityksissä mukana

taan, niin oli sekin päivä illassa. Seuraa-

ren tasamaahiihtäjille sopineet niin eihän

joskus jopa kilpailuissakin. Laululeikit

van aamupäivän konemiehemme teki-

siellä häävisti pärjätty, mutta hauska reis-

ja vanhat tanssit olivat myös tärkeä osa

vät töitä ja saivat sytytyksen kohdalleen

su se oli.

seuratoimintaa. Naisten puvut vanhoi-

ja vuodon korjattua, niin että päästiin läh-

hin tansseihin saatiin lainaksi Tunströmin

temään sunnuntai-illaksi kotiin.

Satakunnan nuorisoseuraliiton

Kun oli saatu urheilukenttä tarvittiin tietysti urheiluseura, ja niin sai alkun-

mammalta joka nuukana ihmisenä oli

Arvo Laurilan ollessa seuran esimie-

sa Kyläsaaren Kajastus, ja nuorisoseuran

säilyttänyt vanhat pitkät juhlapukunsa.

henä hän alkoi puuhaamaan kylään urhei-

urheilutoiminta hiipui. Minun muistini

Kansallispuku on tanhuissa tärkeä osate-

lukenttää. Hän puhui veljensä Heikin les-

aikana Nuorisoseuran esimiehinä on toi-

kijä, tytöillähän tietysti oli omat kansallis-

kelle Lainalle, että Heikin perikunta voisi

mineet Eero Valli-Jaakola, Arvo Laurila,

pukunsa, mutta miesten kansallispuvut

lahjoittaa nuorisoseuralle vanhan arvot-

Jorma Sainio, Seppo Nordling, Toivo Boe-

ovat harvinaisuus, niinpä seuralle pää-

toman hiekkakuopan pohjan josta käyt-

lius, Antti Uusitalo, Reima Urholin ja Ola-

tettiin hankkia miesten kansallispuvut,

tökelpoinen hiekka oli käytetty loppuun.

vi Peltomaa

Liitosta saatiin Säkylän puvun kaavat ja

Siitä saataisiin talkoilla tasoittamalla ky-

liivikangas tilattiin Vuorelmalta Hämeen-

lään urheilukenttä. Hiekkakuopan pohja

linnasta. Tytöt tekivät puvut talkoilla, Aal-

oli erittäin epätasainen se oli

tosen sisarukset etunenässä.

täynnä allikoita joissa sam-

Kesäiset veneretket oli tärkeä osa

makot keväisin pitivät hää-

toimintaa, Säpissä käytiin useana kesä-

menojaan ja konserttejaan ja

nä. Bastuskerissa käytiin kerran Grana-

pikkupojat niitä puukeihäil-

tin Kallen halkojaalalla, soittokuntakin

lään metsästivät. Arvo teetät-

oli mukana, puhalteli ruumassa hyväs-

ti oikein lahjakirjan jolla Heik-

sä laitamyötäisessä säveliään. Lähtö Ki-

ki Laurilan perikunta luovutti

viniltä oli vähän ongelmallinen kun jaala

hiekkakuopan nuorisoseuralle

ei päässyt rantaan vaan väki piti kuljet-

urheilukentäksi. Sitten alkoi-

taa rannasta pikkupaateilla. Bastuskeris-

vat kovat talkoot, pajupuskat

sa jaala ajoi niin pahasti kiville ettei sitä

raivattiin ja allikkoja alettiin

meinattu saada millään konstilla irti. Sig-

täyttää. Taloista saatiin hevo-

rid Toivosen huvilalla Porinluodossa, käy-

sia ja komirattaita lainaksi ja

tiin usealla moottoriveneellä. Ainakin pari

lapiot vaan heilumaan. Vä-

kertaan käytiin suurella kalapaatilla Ha-

hitellen alkoi kenttä tasoittu-

minaholman lähellä Faakerinkarissa joka

maan, ei se kuitenkaan vielä

oli Simo Fagerin isän lapsuuden koti, siel-

urheilukentältä vaikuttanut,

lä Uudentalon Antti kertoi kummitus jut-

sen verran kuitenkin oli ta-

tuja ja sai tytöt hysteerisiksi, kun minä olin

saista että voitiin potkia pal-
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Nuulinki Seppo

Kolme kysymystä
koulutetulle hieroja Anne Rohkea-Ranulalle

Poikkesin pääsiäisen aikoihin radan toi-

ovat henkeäsalpaavat moottoripyörän

Tasapainoryhmä voisi jatkua pidempään-

selle puolelle Metsäkulmanraitille muka-

takaa katsottuna.

kin, sillä Kyläsaaressa on ikäihmisiä, joille

nani kolme kysymystä kyläsaarilehteen.

Anne teki uranvaihdon keittiötöis-

liikunnallinen harrastus tuo iloa ja terve-

Lehdessä on aiemmin ollut kymmenen

tä. Hän kouluttautui hierojaksi Tampe-

yttä. Toivottavasti syksyllä ja keväällä ta-

kysymystä mutta nyt säästösyistä on vain

reen urheiluhierojakoulussa 2002 -2003.

sapainoryhmä jatkuisi koko kauden.

kolme. Tänä vuonna haastatteluun on va-

Tämän jälkeen hän perusti oman yrityk-

littu hieroja Anne Rohkea-Ranula.

sen vuonna 2004. Kyläsaaren uuden alu-

2) Miten Kylätalo on muuttunut vuosi-

Istuimme keittiön pöydän ääreen ja

een rakentamistyöt olivat silloin täydessä

en varrella?

pian virisikin jo vilkas keskustelu. Anne

vauhdissa ja asiakkaita tuntui riittävän.

Anne on seurannut Vanhan koulun

on paljasjalkainen kyläsaarelainen, ko-

Yritys lähti hyvin liikkeelle eikä mainos-

vaiheita pihapiiristä varsin pitkään. Hän

toisin Launaisista. Naimisiin mentyään

tustakaan tarvittu suuresti, koska sana

on asunut Vanhan koulun talousrakennuk-

hän muutti Maurin mummun kotipai-

kiersi. Asiakkaita on ympäri Poria mut-

sessa vanhempiensa kanssa vuonna 1965-

kalle, jossa nyt asustavat kahden kesken.

ta Kyläsaaresta ja Meri-Porista pääsään-

1967 ja seurannut kansalaiskoulun tun-

Tytär on perustanut perheen Kaarinaan.

töisesti. Ja sitten ne kysymykset.

teja sen luokkahuoneissa tiiviisti. Hänen

–”Nautimme isovanhemmuudesta Mim-

mielestään on mukavaa, kun talo on saa-

min loma-aikoina, sillä lapsenlapsi Mim-

1) Miten kylätalo on palvellut perhekun-

mi on silloin täällä. Vietämme silloin yh-

taasi ja mitä toimintaa toivoisit lisää?

teistä laatuaikaa”, kertoi Anne.

Kylätalossa Anne on käynyt lähinnä

nut “uuden elämän” TALKOOVOIMIN”.
3) Miten kuvaisit Kyläsaarta yrittäjän nä-

Annen harrastuksiin kuluu kunto-

vieraana erilaisissa tilaisuuksissa. Kyla-

sali, uinti, hiihto, lenkkeily sekä penk-

VDDULÀVLYXVWRDNDWVRHVVDDQKlQROLKlP-

Yrittäjänä hän on tyytyväinen Kylä-

kiurheilu ja jooga. Etukäteen laaditus-

mästynyt, kuinka paljon talolla on toimin-

saareen ja täällä olisi tilaa uusillekin yrit-

ta listasta uupui kuitenkin ehkä rakkain

taa. Eikä hän keksinyt, mitä toivosi lisää.

täjille.

harrastus ja se on moottoripyöräily. Ke-

Annen äiti Irma Rohkea toimii tuolijum-

säisin he tekevät moottoripyöräretkiä

pan vetäjänä. Tuoli- ja tasapainoryhmä

Anne ja Mauri toivottavat kyläsaarelaisille

Suomessa ja ovat käyneet muutamia ker-

täydentävät toisiaan. Maaliskuun lopussa

rentouttavaa kesää !

toja Norjan puolella. Lapin maisemat vie-

loppui tasapainoryhmän tunnit, koska sii-

hättävät, mutta Norjan jylhät maisemat

hen oli varattuna vain 10 kertaa kaudessa.

kökulmasta?

Teksti Sinikka Ketonen
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KYLÄSAARI
Kauppa, veikkaus,
toto ja posti samalla
käynnillä
K-Market Kyläsaari, 28760 Pori, (02) 6301 340
Palvelemme ma-pe 8-21, la 8-19, su 12-21

Puutyö Johansson
Enäjärvenranta 17, Pori
Puh 0500 597 313

Yyteri Golf
Pohjarannantie 3, 28800 PORI
puh. (02) 648 0730, 0400 568 009

GOLF REIKÄ 19

KOTILEIPOMO
HISSA

A-oikeudet
maukas lounasruoka seisovasta pöydästä
Palvelemme joka päivä
Avoinna kaikille.

KYLÄSAARI
Puh. 648 6466

Enäjärvi 85
Karhuluodontie
Pitopalvelua
Puh. (02)myös
630 Kylätalolle
8324
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Puh. (02) 630 8324

TIINA KUDJOI
Lisensoitu Ohjaaja

zumba.com

Tmi Dance & Fitness Good Joy
Puh. 0400-430202
thetiinuli@gmail.com
Tunnit Kyläsaaren Kylätalon pihalla pe
Tunnit Kyläsaaren
Kylätalon
pihalla
klo 17-18.
Tervetuloa!!!

perjantaisin klo 17-18. Tervetuloa!!!

Liiketilani ovat keskustassa
ja kenneltilat Kyläsaaressa
***
Koirien trimmaus- ja hyvinvointipalvelusta
pesut, trimmaukset ja kynsienleikkuut.
Keski-Porin Kirkon vieressä
Yrjönkatu 5, Pori
(HERKKUTASSU)
***

ACORNHILL’S
TRIMMAUSPALVELU

Kyläsaaren
Kiinteistönomistajat ry:n
jäseneksi voit liittyä ilmoittamalla
yhteystietosi jäsenkirjurillemme
Jarmo Jylli tai kiinteistöomistajien
hallituksen jäsenille.

Ajanvaraukset 044-017 0286

www.acornhills.fi

puh. 0400 - 292 886 tai
jarmojylli@suomi24.fi
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Hyvää kesää!
Toivottaa Kyläsaaren
Kiinteistönomistajat ry.
porienergia.ﬁ

Satakuntalaista
pääomaa

Lähisähkö virtaa
puhtaasti
Pori Energia tarjoaa työtä suoraan lähes 300 henkilölle
ja välillisesti vielä paljon useammalle.

