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Puheenjohtaj an
paista

KYLALAISET

Vuosi on kulunut melkoisten muutosten
merkeissä noin maailmanlaajuisesti ajatellen.
Tapahtumat itä-euroopassa, lähi-idässä ja
persianlahdella ovat olleet sitä luokkaa, että
kylasaarelaisena ei ama ole tahtonut pysyä

mukana. Kylasaaressa vuoden aikana ei ole tapahtunut kovin suuria muutok
sia. Uusi kaava-aluekaan el ole vetänyt rakentajia odotettuun malliin johtuen
kal rahan kovasta hinnasta. Yhdistyksemme on toiminut tavanomaisesti eli on
tavallaan loydetty toimintatapa jolla edetään. Kylasaaren kiinteistonomistajat
ry. on vuoden aikana järjestanyt yhdessa Kajastuksen kanssa Kylasaari-pai
van. Juhannusjuhlat Launaisissa, sekä uutena toimintamuotona olimme mu
kana Kajastuksen talviriehassa tarjoamalla kylalaisille hernekeittoa ilmaiseksi.
Tästä on tullut pelkkää myonteistä palautetta.

Vuosikokous pidettiin 7. 4. 1991 Kylasaaren koululla. Paikalle oh saapunut
runsas 20 osanottajaa. Toimihenkilöt saivat jatkaa yhtä varatilintarkastajaa lu
kuunottamatta. Tämä vaihdos tehtiin paikkakunnaltamuuton takia. Ahlekir
joittanut ilmoitti ottavansa puheenjohtajan tehtävat vastaan kymmenennen
kerran ja se minusta yhden henkilOn osalta riittänee.

Yhdistyksen johtokunta teki päätOksen hankkia ekohakkurin, jota jäsenet
saavat lainata 5,00 markan vuorokausihintaan. Muilta peritään 20,00 markan
vuorokausimaksu. Tarkoitus on myös hankkia muitakin laitteita jäsenten kayt
tOön kunhan rahavarat antavat slihen mahdollisuuden.

Yhdistys järjestää Kajastuksen kanssa taas Kylasaari-paivan 2. 6. 1991. Oh
jelma on tavanmukainen. Toivotaan kaunista ilmaa ja runsasta osanottoa näi
hin kylalaisten yhteisiin “rientoihin”. Kylasaari-paivilla tullaan taas valitse
maan vuoden 1991 kylasaarelainen.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia tukijoita ja lebden tekemisessa tavalla tai toi
sella avustaneita, sekä toivottaa erittäin aurinkoista kesää kaikille kylalaisille.
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KYSYTAAN
10 KYSYMYSTA
KYLASAARELAISELTA

Vastaajana tällä kertaa
Marja-Leena Kukkasmäki
1. Millainen on oliut Iapsuutesi Kyläsaari?

Turvallinen paikka kasvaa, missä luonto antoi virikkeet
leikkeihin. Kylassa oil myOs neljä kauppaa ja potku- ja
vesikelkkoj a enemmän kuin autoja.
2. Onko Kyläsaaressa riittävästi palveluja?

Postin lopetus oil menetys. Mutta muuten kyllä riittä
västi kunhan kirjasto ja iiikenneyhteydet sailytetaan.
3. Onko kyläläiset mielestäsi muuttuneet? Miten?

Eipakai perusihminen ole paljonkaan muuttunut sa
mat ilot ja surut. Tata aikaa ieimaava kiireisyys kylia nä
kyy.
4. Kuinka Iuonnehtisit Kyläsaarta tänään?

Nopeasti kasvava asuntoalue missä onneksi on viela
jaljeila vanhaa kyia idyllia ja vapaata iuontoa.
5. Mika on parasta — mikä huonointa?

Parasta ilta-aurinko Kiviniilä, huonointa kuoppaiset
tiet.
6. Pystyykö Kyläsaaressa mielestäsi kehittämään itseään
henkisesti ja fyysisesti?

Kylla pystyy, ihminen joka todeila haluaa kehittaä itse
aan tekee sen paikasta tai ajasta riippumatta.
7. Onko Kyläsaari saanut olkeudenmukaisen kohtelun
Porin kehityksessä?

Kun vertaiiukohteena on koko Pori, nun mieiestani on
saanut.

Kyidssa eteti yksinainen naishenkiio, joite oil siunaan
tunut jäikikasvua. Lastensuojeiuviranomainen meni nal
sen tuokse saadakseen selville lapsen isän. Han pyrki hy
yin hienovaraisesti esittämäan asiansa, katsetien pihassa
olevatie perunamaalle ja puhuen siemenen iaitosta. Nal
selia oil vdhän kuutossa vikaa, Jo ten kysymys jai vähan
kal epäsetvaksi, koska han katsol myos perunamaaite ja
vastasi: — “Johtonen siemenen iaittoi ja Harja-Maki
mullittL”

8. Pitäisikö Kyläsaarta kehittää ja jos, nun miten?
Kehittaminen on vahan kaksipiippuinen juttu, tälla

hetkeila minuila ei ole mieiikuvaa millaista Kylasaaren
kehittämisen pitaisi olla. Mutta tämä vanha kylamiljOo
pitaisi saiiyttaä. Eikä missään tapauksessa kerrostaio
asuntoja. Vanhustentalo olisi tarpeellinen, että voisi jat
kaa eiamaänsa tutussa ymparistössa voimien heikettya.
9. Mita mieltä olet ympäristostäsi?

Olen huolissani ympariston tuhoamisesta. Mutta mis
saän el linnut laula nun kaunlisti, eikä ruohonkorret heh
ku upeammin syksyn väreissä, kuin Kyiasaaren Kivinilla.
10. Kumpaa antaisit Porin päättäjille Kylasaaren kehityk
sestä ruusu]a vai risuja?

Ikinä el tehda nun hyvia päätOksia ettel parantamisen
varaa oiisi, eikä nun huonoja etteikO huonompia olisi. Iii
erittäin kaunlin kimpun yhdistaen ruusut ja risut.

Kajastus ja Kiinteistöyhdistys järjestävät Kylasaaripäivän 2. 6. 1991
kb 13.00—16.00 koulun pihalla. Olijelmassa mm. torvisoittoa, myyntiãja muu
ta ajanvietettä koko perheelle.

Julkaistaan vuoden kyläsaarelainen. Kyläsaarelaiset yrittäjät ja yhdistykset otta
kaa yhteys myyntipaikasta Pirjo Suniin, puh. 886 880.

Tervetuloa.

Kylãsaaren Kiinteistönomistajat ry

VUOKRAA
EKO-HAKKURIA

jasen 5 mk/vuorok., ei jasen 20 mk/vuorok.
Kysy Vilho Lankiselta puh. 886 083 tai limo
Ranteelta puh. 886 224.

NYT UUDESTANIITYSTA:
Grillikatokset, Rantasaunat,

Aitat, Vierasmajat, ym.
HÔYLAHI RSIRAKENTEET.

Nyrhintie 14. Uudennhityn teollisuuselua
Puh. 866 $64
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Unto Saariola

Kokemäensaari 1600 1700 luvulla

Liikkuessaan Kokemaensaaren seuduilla huomaa pian,
että toisilla paikoilla on hyvin selkeät suomalaiset nimet,
mutta toisilla paikoilla on taas nun oudot nimet, ettei nh
den merkitys selviä ilman muuta. Juuri tällaiset nimet he
rättävat ihmisten uteliaisuuden ja sen tähden mielenkiin
to kohdistuu niihin.

Moni nimi on hyvin vanha, joten se on vuosisatojen
saatossa kansan suussa paijon muuttunut. Vanhoista asi
akirjoista saadaan usein hyvin valaisevia tietoja nimien
merkityksesta ja historiasta. Muutamat nimet ovat nun
vanhoja, etteivät asiakirjat ylety niiden syntyyn saakka.

Kyläsaari

Kylasaari sijaitsee muinaisella saarella, joka jo v. 1460
oh madaltumaisiilaan kiinni mantereeseen. V. 1552 oh
kylassa 9 tiiaa. 1690-luvulla niitä oh vain enää 7 jaljella.

1. Klcemola. Tämän tilan vanha nimi on Tommila, Jo
ka on annettu Tuomas Mikonpojan mukaan. Han hallitsi
tätä tilaa vuosina 1628—1673. Hänen vanhimman poi
kansa vävy Klementti Jaakonpoika, kotoisin Mouhijar
velta Koivuniemestä, sai sitten than haituunsa. Sen jäl
keen tuli Kleemoia-nimi kayttoon. Kiemetti on iatinalai
nen etunimi Clemens, joka merkitsee lempeaa. Hyvin
varhain nimi tuli kayttOon Pohjolassa ja nun myos Porin
seudulla, missä se kuitenkin 1600-luvuila joutui pois kay
tosta.

2. Lantmeetari. Maanmittari Olof MOrt viljeli tatä ti
iaa 1690-luvulla, ja hanen kuoltuaan hanen leskensä Eli
sabetEnhoim meni uudelleen naimisiin maanmittari Jo
nas Ostringin kanssa, joka asui taalla vuoteen 1713, jol
loinka han muutti takaisin Ruotsiin.

3. Mattila. Mattila oh Matti Matinpojan tilana
1600-luvun alkupuoliskolla. Suomessa nun tavallinen
etunimi Matti on alkuaan heprealainen nimi Matteus, jo
ka merkitsee lahjaa. Mattila, nun nimena kuin tilanakin
on edelleen tunnettu Kylasaaressa.

4. P1111. Eras Carl Pill, joka kaytti sineteissaan nuolen
ja miekan kuvaa, sai 30 p:nä maalisk. 1663 luvan ottaa
viii eltavakseen tilan, joka oh ollut autiona noin 20 vuot
ta. Sen jalkeen ruvettiin sanomaan tata tilaa Piiiiksi. Pihi
on ruotsia ja merkitsee nuolta.

5. Rieskala. Tämä nimi on todennakOisesti syntynyt si
ten, etta Rieska tai Rieskanen ensiksi on ohlut omistajan
nimena. Pihlavan Hoyrysaha perustettiin aikanaan Ries
kalan tilalta vuokratuhle maahle. Sihloinen tilan omistaja
on ohiut herra Waihin. Tilaa hahlitsi i900-luvuhla herra
ThunstrOm.

Rlutta eli Pryssa. Ratsumestari JOren Prytzin leski Be
ata Grelsin-tytar sai taman tilan ehinkautiseksi elakkeeksi
v. 1612. Silioin sita ruvettiin sanomaan Pryssaksi. Han
kuohi ennen vuotta 1630, ja sen jaikeen Pryssa oil autiona
vuoteen 1670, johloin Mouhijarven Riutasta kotohsin ole
va Markku Laurinpoika otti sen viii eltavakseen. Sihloin
sitä alettiin sanoa Riutaksh. Tila on edehleen Kuuri-Riutta
suvun hahiussa.

7. Savo. Savon tilan nimi hienee oilut tilan omistajan
sukunimi. Tilan rakennukset ovat ohieet aikanaan Kuuri

Riuttan naapuri tontilla. Tanä paivana Savon tila sij alt-
see Ulasoorissa, jonne myös osa Kylasaaressa olleen Sa
von-tilan rakennuksista on shirretty.

Kun tarkastelee Kokemaensaaresta v. 1688 Bergmannin
iaatimaa maanviljeiyskarttaa, voi paatehla, etta maanvil
jelyksessa oheva peltopinta-aha tihaa kohti ei ole ohiut var
sin suuri taman paivan mittapuun mukaan. Tilojen halti
joiden ammatista voikin paatehla, etta varsinainen tuhon
lahde on ohiut muuahla kuin maanviijehyksessa. Ohihan
mm. Lantmeetarhn tilan haltija Olof MOrt maanmittarina
tunnettu maanmittaustehtavissa ja kartanlaatijana koko
Satakunnassa.

Kokemaenjoen suurista kalarikkauksista nama thiat
ovat myos vaatineet osansa. Tama kay hlmi mm. vuodeita
1545, joihoin Kylasaaren Jaakko etsikkokarajilha vaatii oi
keuksiaan ja valittaa, etta heidan olhessaan pelhoihlaan ja
nuityihhaan irtolaisnaiset, loismiehet ja koplakunnat kul
kevat ilman maanomistajien lupaa tai suostumusta hei
dan kalavesuilaan ja varsinkin pehottavat kahoja pois. Ka
hamajoja tiedetaan myOs olleen naihia tiloilla Kokemaen
joen varressa.

Porin ulkosatama sijaitsi naiden tihojen maiiia 1600—
1700 huvuilla. Satama tunnettiin silloin Hietanena (Kivi
ni) -nimisena. Onpa naiden tilojen maille vuonna 1811
suunniteltu suirrettavaksi Porin kaupunkikin.

Talonpoikaispurjehdusta ei Kyhasaaren tihoilla juuri
kaan ole harjoitettu, maakauppaa kaytuin jossakin maa
nfl.

Hietanenassa mainitaan vuosina 1776—1777 talvehti
neen kravehijahti “Johan Leijon” ja klinkkani “Ulrica”.
Samassa yhteydessa mainitaan Johan Prytz -niminen
henkihO, joka viittasi siihen, etta tiioilha ohisi harjoitettu
myos talonpoikaispunjehdusta.

On myos hyvin todennakoista, etta varsinaiset tyOt on
nailla tiloihla tehty palkkavaen turvin.

Tassa on hieman sehvitysta Kokemaensaaren tilojen
1600—1700 iuvun toiminnoista ja koko kyhankin kehitys
vaiheista. Tiedot oien kerannyt en tietolahteista, mukana
on myOs omia nakemyksiani menneista kylan vaiheista.

• OMPELURONEET
• NEULEKONEET
• SAUMUSKONEET

20
MATIN f
mpelukone

MATTI MAKELA

MYYNTITOIMISTO:
Niittykulmantie 26 E 15
28760 PORI

PUH. 939-886 441
(myös ut.)

Auto 949-224 721
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Haanpään kalansavustamossa telidään

Kalasta melkein mitä vaan
Aimo ja Anna Haanpään kalansavustamo

rakennettiin Ky]asaareen 24 vuotta takaperin.
Markkinat ovat vuosien varrella muuttuneet ja
koneet parantuneet. Vähittäiskauppaa Haan
päät eivät harjoita. Työtä jatkanee perheen
nuorimmainen, Mikko.

Aimo Haanpaa lähti kalatouhuun pulakautena. Silloin
ei tyottOmyyskorvauksia maksettu ja jostain se raha piti
nyyhtaa. Ensin ostettlin auto — sitten ruvettiin ajamaan
kalaa maakuntaan. Tuolloin asuttiin viela Ulvilassa. Nyt
takana on yhteensa 35 vuotta yritystoimintaa, josta 24
vuotta on hoidettu Kylasaaressa.

— Silloin Ulvilan aikoina kala ostettiin vaimlina. Vasta
Kylasaareen muutettuamme alkoi oma valmistus, Aimo
Haanpää huomauttaa.

— Pikkupoikana sOin usein hiillostettua kalaa. Siitä
kai jai kipina liikeideaan. Toista vuotta suunnittelin hiil
lostuslaitetta j a aloitimmekin ensimmäisinä Suomessa si
lakan hiillostuksen. Se kone olisi pitanyt salata, sillä jälji
telmiä alkoi syntyä ihmisten kaytyä katsomassa. Nykyaan
hiillostuskoneesta joutuu pulittamaan tuollaiset 30 000
markkaa, lupsakka isäntä kertoilee.

Vahittaiskauppaa Haanpaät eivät periaatteesta kay.
Kalat ostetaan kalastajilta — Reposaaresta, Makholmas

ta ja Turusta — valmistetaan savustamossa ja myydaan
porilaisille kauppaliikkeille.

— Ennen vietiin Jyvaskylaan, Rovaniemelle, Ouluun ja
pitkin maata. Mutta nykyäan savustamoita on joka puo
lella ja kuijetuskin on kallista, Aimo Haanpää toteaa.

Savustamossa valmistetaan melkeinpä mitä valmiska
laa tahansa. Kalastajilta ostetaan varsinkin silakkaa, sil
kaa, loha ja lahnaa.

— Kilpailua alalla on paijon, joten hinnat eivät pääse
nousemaan. Aimo Haanpää naurahtaa.

Tavallisena arkipäivanä Haanpaalla noustaan puoli vii-
den maissa. Kalat haetaan Reposaaresta ja Makholmas
ta; kiitolinja noutaa Turun saaliit. Lasti puretaan kuuden
aikaan ja koneet pannaan pyOrimään. Hyvassa lykyssa
paivä päättyy heti kuudentoista jälkeen. Ainoaksi kun
non vapaaksi jaa Iauantai-ilta.

— Helpolla tässä hommassa ei pääse. Ja jos nyt alkaa
yrittämään, nun melkein takaan, ettei vuotta pysy pystys
sa. Alkupaaoman pitaä olla melkoinen; fileerauskone
kustansi pan vuotta takaperin 300 000 markkaa, savustu
suunit maksavat 50—60 000 kappale — + matkat ja tyo
voima, Aimo Haanpaa luettelee.

Isänsä j alanj alkiä seuraa lapsikatraan nuorimmainen,
Mikko 25, joka ottanee ohjat käsiinsä vanhempien jaa
dessä elakkeelle.

— Joka vaiheen olen oppinut, mutta ei sitä firman job
tamista noin vaan aloiteta, tuumaa Mikko. Elintarvikea
Iaan tuntuvat isa ja poika luottavan. — Ruokatavaraa
menee kamasta riippumatta, Aimo Haanpaa tiivistää.

Aimo Haanpää tuli Kyläsaareen 24 vuotta takanaperin. Mikko seuraa isänsä jälkiä.
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TUNNETKO KOTIKUNTAASI?
Pori-ristikko
Pohjoisesta etelaan

1 Maakuntakasvi
2 Mantyluodosta pohjoiseen
3 Kolin ylapuolella oleva tila
4 El Timo eika Manu
5 Sanailua Porin ja Rauman kesken
6 Korkein kohta dyyneilla
7 . . . -luoto

8 Meren taideteos Reposaaressa
9 Suisto

10 Toinen nimi on Poolee
11 Oma maakunta, “Hundari”
12 Upposi 4. 10. 1925 myrskyssa Outoorin

edustalla
13 Hinaaja nlityn laidassa Reposaaressa
14 Vesikirppu-suku mm. Kallon lammikossa
15 tila Yyterin kylassa
16 Tarkein ruokakala
17 Porissa tehdaan nyt keskisyvyinen
18 Hienoa viettaa Yyterissa
19 Norjan kuningas, jonka mukaan Ulasoori

on saanut nimensä
20 “Maakuntakala”
21 Synnyttanyt Porinkin
22 Men . . . ja . . . luoto
23 Lintunlitty
24 Pitäa Iiukumaesta
25 Punanokkainen mustavalkea kahlaaja

meren rannalla
26 Mm. harmaahaikaran syksyinen levah

dyspaikka
27 Tapahtuu matalikoilla
28 . . .—Pori
29 Laaja ja kaunis
30 Kasvaa kosteilla niityilla

I
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31 Kesakuussa Etelarannassa
32 Luotojen väIilla
33 = Yyteri
34 Peittaa talvella rannikot
35 Pienin sorsalintumme
36 RapsoOn oma polka
37 Meidan oma vaakunaeläimemme

Lannesta itaan (ymparoidyt numerot ruudu
kossa)

Välttämaton satamassa
Reposaaren kainalossa
Erikoinen kivilajimme
Räfso
Vol saada raa’asta kalasta
Usean saaren Ioppuosa
Vol koukata paahasi luodolla
Pihiavan satama
Kallossa
Tuulen puuska
Myrskya ja silokalliolta
Pyha ja Yyterissa
C
Vanha satamapaikka Pihlavassa
1930-luvulla rakennettu nukkumalahiO
Meri-Porissa
Pori— tunnetaan maailmalla
SilakansyOja-ayriainen
Lepailevat liitteilla muuttoaikoina
Ennen Porin suurin naisten tyOllistaja
Tulee Raamattu mieleen
Luonnonvarainen maustekasvi niityilla
taallakin

22 Pesantekoaines
23 Aurinkoa, hiekkaa, lammikoita
25 Porin nimikkolintu
26 Porin edeltajä
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27 “. . valot majakan ne loistaa.
28 Meresta kohoava saari aluksi
29 Skriivarin palkkaetu 1500-luvulla lyhen

nettynä
30 Yyterin mättäitä muodostava kasvilaji
31 Pesii esim. Laiskarannin kaislikoissa
32 Lintutornin paikka
33 Tamankin tapaa Yyterissaa
34 Sahapaikkakunta
35 Satamapaikka ennen Pihlavaa
36 Uljas petolintu kaislikon ylla
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Vuoden kyläsaarelainen 1990

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pihiavan osaston
jasenyys, kuuluminen Kylasaaren vapaapalokuntaan,
Merihistoriallisen seuran parissa aktiivisesti puuhaami
nen, Maanpuolustusseuran mittausparistokillan jasenyys
seka tietysti Kylasaaren KiinteistOnomistajien hallituksen
varapuheenjohtajuus tyOllistavat ansiotyOstään jo muuta
man vuoden ejäkkeella olevaa Untoa. Puuhaa tuntuu rut
tävän.

Osan fyysisesta energiastaan Unto hankkii kaymälla
säännOllisesti neljasti viikossa uimassa. Vuoden mittaan
uitua matkaa ei kannata mitata kymmenissa eika sadois
sa metreissä vaan sadoissa kilometreissä. Unton vuotui
nen uimamäärä on kummankin puolen 200 kilometrin.
Se tietaä useimmiten uimakertaa kohden noin 2000 met-
nfl uimamatkaa.

Ja tämä ei viela riitä, vaan vuoden kylasaarelainen on
usein nahty vieras nun maanantai- kuin toisinaan myos
torstairastejakin koluamassa. Rasteilla kayminen on siis
suunnistusta, joka vie harrastajansa vipeltamaan sata
kuntalaiseen metsämaisemaan kerran tal pan viikossa.

Henkista paäomaansa Unto kayttaa kirjoittamalla mo
nia artikkeleita vuoden mittaan. Yksi merkittavimmistä
on Merihistorian seuralle tehty tutkielma “Pirkkalasta
Tahkoluotoon”. Tutkimus kertoo Kokemäenjoen tilasta
300-luvulta Iähtien päätyen meidän paiviimme. Myöskin
Kylasaari-lehden jokaisessa tähanastisessa numerossa on
Unton kirjoittama tai kirj oittamia artikkeleita.

Untoa ei niinkaan kiinnostaneet nimekkäät näkOala
paikat en toiminnoissa, vaan hänen tyOtapansa ovat ol
leet ama toiminnan puolella. Jos johonkin toimeen ryh
dytaan, nun homma myOs hoidetaan. Puurtaminen on
varmaan monesti ollut yksinaista taisteluakin, koska
yleensa ei vapaaehtoisissa yhdistystoiminnoissa tyOstään
saa minkäänlaista kiitosta taloudellisista korvauksista
puhumattakaan.

Vuoden kylasaarelainen 1990 nakyy ja kuuluu jatku
vasti. Aktiivisesti Unto istuu pallillaan jokaisessa kim
teistbyhdistyksemme hallituksen kokouksessa. Esittelee
kannanottojaan ja kantaa kortensa yhteiseen kekoomme
omaha rauhallisella tyylillaan.

Vuoden kyläsaarelainen on Kyläsaaren KiinteistOn
omistajat ry:n valitseman paikkakuntamme vaikuttaja
persoonan kunnianimitys. Nimityksen vol saada aktiivi
sesta toiminnasta Kylasaaressa paikkakuntamme par
haaksi tai vaikkapa vain olemalla oma persoonallinen yk
silOnsa kylalaistemme keskuudessa. Vuoden kylasaarelai
nen valittiin ensimmaisen kerran vuonna 1989, jolloin
kunnianimityksen sai Kalle Rintala.

Vuoden 1990 kytasaarelaiseksi valittiin keväällä 1990,
Kylasaaren paivana, maineikas paikkakuntamme puurta
ja Unto Saariola. Unton elämänkaaren tähänastinen tai
val on ankkuroitu vahvasti kiinni Kylasaaren kupeessa

________________________________________________

olevan Kokemaenjoen suiston mutaiseen pohjaveteen.
Unton satamapaikka on vankasti pysynyt lahes 65 vuotta
Kylasaaren tuntumissa. Nyt asuinpaikkana on Pihiava,
mutta Unton toiminnot ja sydan puurtavat jatkuvasti Ky
lasaareen liittyvien asioiden ja tapahtumien parissa.

Vuoden 1990 kylasaarelainen täytti 08.05. 1991 65-
vuotta. Unton vankka 186 senttimetrinen, 110 kiloinen
olemus täyttää fyysisihakin mitoiltaan merkittävän kyla
saarelaisen raamit. Psyykkisen puolen anti nakyy lähinna
runsaana osalhistumisena moniin kylamme yhdistyksiin
seka aktiivisena kirjoittelemisena monenkin alan en jul
kaisuihin.

_________________________________________________

1r1
I

ii It

aointtLiIki Qottut;iiir c!t’p
Pekka Collander

Uusinhitty Maalaiskunnantie
28760 PORI

puh. 886491

Satelli ittianten nit
Meriporissa
toimittaa

MERI-PORIN
ELEKTRONIIKKA
puh. 448714
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Seppo Nordling:

Lantin Jussi
Enne vanhaa oil joka tollis lehmä, ja porsas otettli joka

kevät kasvamaa, et seuraavan talven ohs ollu flaskisoosi
värkkii, ja lampaitaki pidettii siältaäl. Sub tarvittii tiä
tysti lahtareitaki, niiku sub teurastaijii nimitettil, us
seempi kylas. fleiviikinrannal oil Vikijalkku, Kivinil
Noolunti Pauli, minu kotonani kävi Vesterpaka Viku slat
pistamas, ja vei pikku vasikat.

Lantinkuja varrel kansakoulu takan asu Juho Frisk,
Lantin Jussi nilku sanottii, joka teki polkas kans myäski
lahtii. Varsinaiselt ammatiitaa ban oh maanviljehijä. Ha
nel oh maita; Metsakulmal oil Tankoori, Ulasooris oh
maata ja vial lisäks kaupunki mait vuokral. Jussi oil
Amerlikan käyny miäs, seliannu valtameret ja omisti au
tonki. Autoo varte oh pieni suuli, jonka laudaravoist me
sitä ihmetta kaytii pikkupoikana luuraamassa. Em mää
sitä koskaa liikkeel nahny, mut kerrottil, ett Jussi oh sil
joskus kaupunkis kayny. Sota aikan auto pyarist ja akse
leist tehtii kumipyorarattait, oliha Jussil ainaki kolme he-
yost ja siinä kaytOs ne pyOrät tietysti oil enemmä tarpee
see ku suulis pOlyttymäs. En tiä mihi auto moottori iou
tu, mutt kori jai Lantin pihhaa, mis tyttären lapset ja kul
makunna muut kakarat sen vähi en hajotti. Sehlaine rätti
katol ja taittuval tuulilasil varustettu Hoppa ohs ny ar
vaamattoma arvokas.

Jussi oil pirulilne mies, kurejas tayn, mutta turski mui
ja oh Jenniki, Jussin vaimo. Siihe aikaa hevose vaijaat
tuotli tietysti kOôkii, ku nut jouduttli huoltamaa ja kor
jaamaa, ja koskas naiset o siita hyvaa tykanny, että huus
hoilia rivastetaan ko just os siivottu. Oliskoha Jenni par
mäntanny että “Koht saa varmaa tuat hevosenki koOkii’
Aikas kuunneltuaa Jussi meni ja haki hevosen ja talutti
sen kOOkkii. Tarina ei kerro kui sit suu pantii. Vei se Jussi
sen puolee hevoses Hakala Kallenki uutee tahlil sisaltpai
kattomaa; Emma oil ehtoosti töis ja Kahle ja Jussi oil tiä
tysti ryypanny, en tiä mita oh puheltu, mut Jussi kum
minki oil hakenu hevoses ja taluttanu se Kalle uutee keit
tiöO.

Kerra ku äijat oil ryypänny ja pelannu korttii lanti sau
nas koko armaa pyhapäiva, oil Jenni ehtoo erel menny
seipää kans ja sohassu kiasi lapitte aijai punssimukit
maaha ja varmaa vähä kironnukki. Sub Jussi tempas
Iahtikirvee sauna porstuast, ja huusi ett se oil ämmä su
vilmine temppus, nyt mää tapa su. Jenni paasi kumminki
karkuu ja Jussi viha kuulemma iauhtu äkkii.

Jussi oil kova ryyppymias ja pirtualkan oil kovat ai
neet, mut kovat oh phlssivarkitki. Suoraa teurastettava
elukka kurkust päästettii vert tooppli ja siihe pirtuu jouk
koo, mikä sen kommeempi punssi oils oliu. Jussi poja ni
ml oil Martti, isäs polka; ryyppäs viinaa, peias korttii ja
kavi taloihiste piikakampis ja teki hapsil kyla tyttaril. 011
miehenki tappanu ja karsiny silt binna tuomlo. Kerra ku,
Martti ja naapuris asuva Viljase Hanski oil ryypänny yh
res, flu Martti sano et “mennaa mee kOOkii ryyppäamaä,
el me tääl pimmees viitit värjotel. Tarjotaa mee äijähiekki
ryyppy’ Jussi ja Jenni oil jo nukkumas, mut Martti alko
huutehemaa et tul Jussi ryypyl, mul o puhio. Kamari puo
leit el kuulunut muut ko krohinaa. Mut Marti aikas huu
reltuaa tuli Jussi kabsareitas kohotehie kööki puaiei, el pu
hunu mittää ko otti ohjasperat köOki seinalt ja alko vete
hemmaa poikil ympäri korvil ja kyi tuil pojii kiire. Martti
oil vereva ja kommee polka, mitas ko oil iihaa ja fläskii,
ja ryyppäs iämmint vert ko teurastettli, slina ko isänski,
vaikkei Jenni sapuskat am kelvannu, vetäsi kuuiemma
kasivarrehbas ruuat iattiai jos ei oiiu mialuisii.

Siihe aikaa oil tappebu yheinen huvitteiumuoto eikä
miehen tappaminen kyias oihu kovi harvinaist. Siinä ruu

mis odotti noutajaas Makitalon kehharin viäres usseemma
kerra. El Martin oilu tarkotus tappaa miast, mut ko tome
kannipais nukku ja jottai örisi han ajattehi, et han nappaa
kiveb paaha ni nukkuu vaha paremmi. Mut henki silt lab
ti. Poiisei harnaamine oil kans huvitus nuorilmiahii, mut
el slit am hyvvaa seurannu. Kerra oh ientavatpohiisit ha
kannu Viijase Hanski tainnoksii, kun el kerriinny sisal
karkuu. Aamusti oil vast heranny huoneen pääst ja vilk
kokaupal oil kumipampu jattämä paiko takaraivos puo
henpaan ympari.

Martil oil surkee ioppu. Kyiasaare sonniosuuskunnai
oil suuri vihane sonni, iota pidettil Eetu Mattiba tappuri
suuii viares olevas aitaukses. Slit bapsil varoteitli ettei sitä
saanu men kattomaa eres aitaravost. Slalt sonnikarsinast
Martti yhten aamun loyrettil pahasti murjottun ja hen
kettoman. Ehtooi oil peiattu korttii Mattiia Trenkikam
päs, ku Martti oil ehrottanu et iahretaa pojat harnaa
osuuskunna sonnii, kukkaa muu el innostunu asiast ja
Martti iähti yksi. Naapuri baste kans määki kavi slab son
nikarsina iaidab ihmettehmäs, muttel suäl ennaa mittää
ruumist oibu, eika oihu sonniikaa, nimittäi heti tapaukse
jahkee se bahdattii. Jussi oil sanonu et mää oie mont iiha
kuormaa Porrii kuskannu, mut se oil raskain kuorma ko
maa se poja ruumii Porrii vei. Kyl se kova paikka oil Jus
sib, vaikkei niitte välit mikkaa rakkaat olbu. Mont kertaa
oil Isa Pojahies seikää antanu ja hakannu henkihiavaruin
ki. Mut Jussi el rahojas saasteiby, vaa paikkas oikee Hei
sinkiiaise yksityisetsivä tutkimaa tapaust, ko tuntu mah
rottomait, et siiiai vaa karsinaa ientaa ja ko Marttiki oil
ohiu isoje eiukoitte kans tekemisis enneki. Ja toisest jai
tastaaki oii kirre jatsarisaapas pois ja seiiaas oil nilko
puuko haavoi. Kylalaiset arveil siiiaiki et ientävät se hak
kas ja heittuvät sin sonnikarsinaa. Tutkittii mitä tutkittii,
mut ei silt koskaa mittää seivaa saatu.

Vuosikokousmietteitä
Yhdistyksemme vuosikokous pidettlin sunnuntaina 7. 4.

i991 Kyiasaaren kouluhia. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Esa Pitkäiä ja sihteerinä Matti Biomsten. Kokouk
sessa oil osanottajia ainoastaan 21 vaikka yhdistyksem
me jäsenmaära on tahla hetkehhä n. 160.

Kokous aioitettiin perinteisesti kahvihia ja maukkaihla
ieivonnaisiiia. Tarjoibun hoiti huvitoimikunnan tytOt.

Vieraiiijan puheenvuoron kaytti Harri Nevaba joka ker
tol pihakiipaiiusta, jossa Kyiasaari on yhtena osaa otta
vana alueena. Periaate on, etta jokaiselta aiueelta vaiitaan
koime parasta pihaa. Tamän jaikeen paatuomaristo ar
vostehee kaikki esitetyt pihat, eu jokaisen aiueen kolme pa
rasta pihaa ja vahitsee niistä parhaan. Palkintojen jako
suoritetaan Porin-pauvana. Kokousväkea puhutti myOs
pahjon kyhan keskustassa ohevien jätelaatikoiden ymparus
tOn epasiisteys.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa edeibeen Esa Pit
kaia. Muutoinkin johtokunta saibyl ennaiiaan, koska
vuoroiset jäsenet vaiittiin uudeiieen. Jasenmaksuksu vuo
deihe -9i vahvistettiin 20 mk ja hiittymismaksuksi iO mk.
Tiiintarkastajiksi vaiittiin Pentti Lauriba ja Harri Nevala
seka heibhe varamiehiksi Sakari Paiomaki ja Raimo Nilni
viita. Huvitoimikunnan puheenjohtaj aksi vabittlin edeiieen
Hiikka Raita sekä jaseniksi Maija-Kaisa Coreib ja Harri
Sahminen.
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Se suuri taistelu
Kylasaareen muutti yksi perhe, ne osti sieltä Launaste

kulmalt semmosen pienviljelystilan.
Tämä kaveri oh ollut nuorena miehenä oikeen Amen

koissa asti ja sentähre kylalaiset alkoi kutsua häntä “far
mariksi”. farmani oh muuten luonikas ja mukava mies.

Sieilä Amerikassa oliessaan han oh oppinut sitä amen
kan kieltäki. Han kayttikin niitä sanoja puhuessaan. Ha
nen naapurinaan asui semmonen vähä yks oikee ja pirul
lisekatteine paniskunta, nimeä en muista. Hantä kiukutti
ja harmitti täma farmarin kayttama puhetyyhi ja hänehlä
niiti sanomista ja haukkumista.

Ii alkuun farmani asiasta paijoon perustehlu, mut vuo
sien aikana asia muuttui nun etta heiä vaiihla tuli ilmi ru
ta. Sit sattu semmone ikävä vahinko, kun farmari oil syk
syhla ehtoo karvanteel keraämässä ehoseipaita peilolta, he
vonen kavehi hiljakselleen ja farmari irroitti seipäät ja
heitti rattaihle. Mutta yhtakkii hevonen paasti kamahan
hirnasun ja lyhistyi poivilleen. Farmari peiasty kauheesti
et mikä Si! hevose!ie nyt tuli. Joku oil laittanut ehoseipaan
sih!aii ojasta vinnoo ja hevonen käveii suoraan sen sei
paan rinnasta sisähle.

Siinä nyyhkytti farmari kuoievan hevosen vierässä. El
kä se oiiut yksin se hevonen se oil meikoinen rahaliinen
kin menetys pienviijehijan perheessa. Farmasi aikol syyt
tää piruihista naapuriaan. Sitten eraänä aamuna kun far
man vei maitohinkkia maitoiavaiie sattui tämä naapuni
olemaan sieila. Farmari huutehi huomenta elkA saanut
vastausta silloin farmari suuttui. Ky! mäA su opeta vas
taamaan. SiittA syntyi sellainen taistelu aseina kaytettii
ensinnAkin molemmat huusi ja kirosi ja sitten kAsijA ja
jaikoja se oil semmonen painin ja nyrkkeilyn sekameiska,
mutta kun mo!emmat oh jo vanhoja miehia nun parin
minuutin pAAstä ne oh nun henkastyneita, ettA istuivat
ojanpyOrtyneeiia ja veti henkeensa. Muijat oii kuuiiu ta
mAn metelin ja tuiivat vA!iin ja taistelu pAättyi tAysin rat-

kaisemattomana. Kyl naapuri kehu jalkeenpAin ko mAA
olisi paAssy viA! vetAmAA o!isi mAA sen naama hakannu
vahla muodottomaks farmari sano ko mAA o!isi pAAssy
kayttamaA nut jujussui mitä mAA amerikas opi ohs se
menny sin ojan pohjaiie et kura oiis ientany vaa.

Varsinaisessa taistehussa ei ohlut haviajAA eika voitta
jaa, mut se ettA farmari menetti sen hyvan hevosen ko hA!
ei ollu nun hyvaa hevosta oliut edes Amerikoissa.

Kirjoitti Nesu.

Kylällä kuultua
ROnnin takana oil aikanaan suojeluskunnan ampuma

rata, jossa oil ampumaharjoitukset kaynnissa. Ryhma
kytan hevosmiehia oil ajeiuiia Jo kuuiee paukkeen, jot-
loin eras miehistä ehdottaa:

— “Mennaan pan kolme friskeenpaa miestä katto
moan keta sieiiä präiskii.”

xxx

Hevosmies tol kaupungin tuilaisina pirtua. Han tarjosi
siitä pirtupultosta ryyppya ystavdlieen varoittaen, että se
on vähän vakevää, ota varoen. Ystävä vastaa:

— “Kyiia sitä miehinen mies ryypyn ottaa vaikka tar
pattia.”

xxx

Kyian seurojentaiolla oil Juhlot meneiiidän. Eräät Va
hissa rahoissaan oievat nuoret miehet, esittivdt joiiekin
varakkoalie isanta-mieheiie, että tähdettaisko kimppaan
Jo hankittaisi pullo, johon isänta vastaa:

— “En mää mihinkdän kimppaan iahde, mutta tuossa
on rahot Jo kaykaä hakemasso puilo.”

xxx

Kyian kaksi tulevaa isäntämiestä iahti Eteiarannaiie
sorsaJahtiin. Sliloin sieila iaidunnettiin vieiä hevoslo. Kun
he sieild iliatia asettuivat passipaikoilieen rannatie, nousi
sankka sumu. Sumun seasto aikol näkya epamäaräisia
olentoja, joiioin sorsastaJat iähtivät juoksujaikaa rannal
Ia oievaon kamppaän Jo iukitsivat oven visusti. Sieila
kampässä he miettivät petonsekaisin tuntein mitä ne
olennot oiivot oiieet. Aamulia asia vasta seikesi, kun su
mu oil haihtunut, hevosethan sieiia oiivat iiiaita otleet.

xxx

KaksimastokaiJoasi Anna oil Kivinin satamasta iastan
nut lehteriiastin Jo tähti mereile. Sapin iuona myrsky yi
ldtti, iaiva Joutui merihätaän Jo uppoaminen näytti var
maita. Kapteeni Mattson kutsui miehiston kokoon Jo ky
syl, onko joukossa ketaän, Jotia oiisi mieiessä tai koke
musta uskonnoilisista tal kirkonnoltisista asioista. Vaka
vaitmeiset miehet olivot hetken hiiJoa, sitten laivamies
Tuomisto otti iokin päastaän Jo olkoi keratä koiehtia.

xxx

Kyiässd oil avottu uusi huoltoasemo, Johon 60-vuotias
Leo-n iminen mies tuli tankkaamaon uutta aut000n. Kas
sotia oil muuan mies, Joka sanoo Leolie, että ky/ia smut
lakin taytyy toto rahaakin oiia, kun otet taos uuden au
tonkin ostanut. Leo vetää rehvakkaasti tayteiUisen tomp
son takataskustaan Jo iyo sen tiskiin Jo toteaa.

— “Eliel sitä ole tässä iässä, nun sitä el ole koskaan.”

Niiaavat matalalattiab ussit tulossa
Porin Linjat Oy saa vuoden -91 akana kayttbOnsa yhteensa kol
me kappaletta uuden sukupolven mataIaIattiasia niaavia kau
punkibusseja. Kalustohankinnoissa onkin nyt ensisijaisesti huo
mioitu matkustajien mukavuus ja autoonnousun vaivattomuus
sekã matkustusajan nopeutuminen pysakkiaikojen Iyhentyessa.
Likuntarjoitteisten bussin nousu voi tapahtua pybratuolisiltaa
pitkin eikã lastenvaunujakaan tarvitse nostella, vaan ne voidaan
vaivattomasti kädenkäänteessä työntäã bussin.

Iarjoamme sis jatkossakin matkustusmukavuutta parhaimmil
Iaan Keski-Euroopan mallin ensimmäisenä paakaupungin ulko
puolella.

Nahdããn Porin Linjoilla ja tervetuloa matkalle.

POPlIN LIN7RT Dy
Presidentinpuistokatu 5

28130 Pori puh. 939-892 911
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P RAKENNUS Mattojen
VUORENPMOY • Tapettien9

Länsipuisto 26 A 28100 Pori

$ $U$IU$ HARH 10
Puh. 939- 331 900, 331 149

Keskuskartano,_28130_Pori,_puh._939-414_998

HAUTAKIVET Kyläsaaren Kukka
- sidontatyöt

Kaiverrukset, kultaukset, keittiö- ja päytätasot myos - viherkasvit-Ieikkokukat
kivestä, kaikki alan työt edullisesti. ILMAN kuljetus-

- teleflora
kustannuksia. Myynti myos suoraan veistämöltä. ark. kb 10.00—18.00

Ia 9.00—16.00Ulasoori
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KYLASAAREN GRJLLI JA Säliköasennusliike
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Puh. 939-338 71$, NMT 949-590 649
puh. 88604

HESSULLA ON
JAUHOPEUKALO...RAKENNUSALAN

...JA TUOTTEESSA ON
AM M ATT I LA I N EN

KOTOINEN MAKU!

AS-VALMISTE KY MYOS KOTIINKULJETUS
Gi1AflI

Maalarintie 4 Puh.
Kytasaari Avoinna

ArI 830-

28800 PORI Auto 949-323 339
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ELSEN HYVIA HAANPAAN KALA JA
PIKKULAMPIMIA \ VIHANNES
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PORI PUH.886095KY LASAARE N BAA RI KY LAS A A R I 886 468

ELSE SELIN • PUH. 886 115

Kampaamo Lola Silfver
PIDAMME

ark. 9—17PORIA
lau 8—13

PU HTA A N A
VEIKKO LENTI Osuuspankin tab

[• :U puh. 300 088
Kyläsaari, puh. 886 782

Kesalauantaisin suijettu
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Maunu Eerikinpojan
maanlaki 1347

XXIX. Mehilaispesistä.
Jos joku IOytaa mehilaisparven tiluksiltaan tai metsas

tä, jossa han on osakkaana, olkoon se hänen. Jos han
loytaa sen toisen tiluksilta aitauksen sisaltä, saakoon ku
tokset, mutta ei osuutta lOytoönsa. los han loytää sen toi
sen metsästä aitauksen ulkopuolelta, saakoon siitä kol
manneksen ja kaikki kylalaiset kaksi kolmannesta. Jos
kaksi väittää IOytäneensä yhden ja saman mehilaispar
yen, olkoon osuus slihen sillä, joka ensin ilmoitti lOydOs
tään.

§ 1. Jos mehilaiset parveillessaan lentävat toisen mie
hen metsään ja niiden omistaja seuraa niitä ja merkitsee
puun ja kolon, minne ne ovat asettuneet ja ilmoittaa siitä
kylalaisille, kellaan ei ole oikeutta ottaa niitä hänelta
pois. Jos joku toinen saapuu paikalle ja väittää mehilai
siä omikseen, oikea omistaja olkoon se, joka ensimmäise
nä ilmoitti niistä. Jos mehilaisparvi lentäa tammeen tai
pyOk kim, pesitettakOon se puuta vanhingoittamatta. Jo5
joku kaataa puun tal vahingoittaa sitä, maksakoon sak
koa kuusi ayriä. Jos mehiläisparvi Ientaa muuhun puu
hun, olkoon mehiläisten omistajalla olkeus kaataa puu
sakoitta ja ottaa mehilaisensä. Jos metsänomistajat syyt
tävät hanta ja väittävät, ettei mehilaisparvi ole hanen,
han vahvistakoon kolmen miehen valalla, että parvi on
peraisin hanen mehiläistarhastaan ja että han on seuran
nut sitä sen kololle. Jos han hankkii itselleen tämän Va
lan, ottakoon sakoitta haltuunsa mehilaiset. los han ei
pysty hankkimaan valaa, luopukoon mehilaisista ja mak
sakoon Iisaksi sakkoa kuusi ayria.

Ten’etu!oa

ENSOKOTIMYYNTI
Rakennusinsinööñt
Antero ja Ka Naskai
puh.939-84]160 fax 939-22107
auto 949-533296

§2. Jos mehilaiset tappavat toisen miehen mehulaispar
yen, niiden omistaja maksakoon sakkoa kaksi ayria tai
vapauttakoon itsensä syytteesta kaliden miehen valalla.
Jos ne tappavat viela toisenkin parven, omistaja maksa
koon sakkoa puoli markkaa (= 4 ayria) tai vapauttakoon
itsensä syytteesta kolmen miehen valalla. Jos ne tappavat
kolme parvea tai useamman, omistaja maksakoon sak
koa kuusi ayriä tai vapauttakoon itsensä syytteestä kol
men miehen valalla. Sen suurempaa sakkoa ei tarvitse
maksaa, vaikka tapettuja parvia olisi enemmankin.

§ 3. Jos joku menee toisen miehen metsään hunaja
syOtteineen houkutellakseen mehuläiset astiaansa ja saa
daan kiinni itse teosta, maksakoon sakkoa kolme mark
kaa, jollei han ole metsanomistajan palkkarenki. Jos jo
ku asettaa mehilaispesan omaan tai toisen metsaan, mak
sakoon nun ikaan kolme markkaa sakkoa.

§ 4. Jos joku varastaa toisen mehilaispesan ja saadaan
kiinni itse teosta, hanet koytettakoon ja vietakoon kara
jille saaliineen tuomittavaksi todistajien lausunnon pe
rusteella rikolliseksi ja sen jalkeen hirtettäkOon.

RAKENTAJAT - REMONTINTEKIJAT!!

Huom! Auki myös Iauanta.jn

ENSOKOIIIN
VOlT LUOUAA

YksilOllisiä Ensokoteja
on valmistettu Jo yli
50 vuotta. Kun tu
let Ensokoti-edustaja
Si luo, volt olla varma,
että rakennushank
keesi on varmoissa

.- kàsissä.

_ri
SUOMEN TALOTEOLLISUUS OY

Palveleva, turvallinen tuore
tavarakauppa Iähelläsi

CPIRKKAD

RAUThRI

K-KAUPAN DMA MERKKITUOTE
TAATUSTI LUOTETTAVA LMTU
TAATUSTI EDULLISET HINNAT TALLA MERKITMN K-KAUPAN
SELKEAST PAKKAUKSESSA PITKAN AJAN HNTAETUA
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Kylällä kuultua
Paarnoorissa eleti aikanaan poikarnies Niha, jolla oil

myos hevonen. Seudulla eleti rnyos sotaleski, joka kasvat
ti kanoja. Niha päatti iäh tea kosiornatkaiie lesken luokse
ja ehdottC

— “Kun siulla on tuota siipikarjaa ja miulta on tuota
raskaarnpaa karjaa, nun iyodaan kin taat yhteen.”

xxx

Ky/a/la oil aikanaan Vihtori-nirninen mies, joka kas
vatti sodanaikana presuja pussittaen ne JO g pusseihin ja
myl niitä Porin tori/la. Toripoliisi punnitsi hänen JO g
pussinsa ja totesi ne va/ian vajaiksi. Vih tori rnyi edeileen
sarnoja pusseja “vähän vajaa 10 grarnrnaa’ Tastä rnuo
dostul sanonta: Vähän vajaa kuin Vihtorin presut.

xxx

Kyian keskustassa eli perhe, joka oil Eurajoelta kotol
sin. Vairno oil pdivat/ä rniehen tyossaoiiessa keittanyt oh
rakryynivellia, joiloin vairnon huornaarnatta oil peilin
nokasta pudon nut pataan tiskikiuuti. Seurauvana päiva
nO tyornaalta keskusteltiin vairnojen va/rn istarnista ruttis
ta. joku kehui tihakeittoa, joku keh iii ohrakryyniveilia,
keskusteiuun osallistui rnyos Eurajoelta syntyisin 0/eva
mies: — “Ja kun oikke hyva ohrakryynivei/i kuort o, nil
ei saa harnppainka rik.”

xxx

Putkonen oil ahkera onkirnaan KokernOenjoeiia ottaen
ta/teen pienirnrnatkin kalat. Ohitsesoutava mies vdhdtteii
ka/ojen pienuutta ja kysyL “Kuinka sinO viitsit noin pie
niä kaloja kerOtä?” Putkonen vastasi: “El nun pienenpie
niO eika suurensuuria, mutta henki niissO kuitenkin on.”

xxx

Ky/an keskustassa toirni aikanaan seppa jo/ta oh poi
ka iota han opetti sepan arnrnattiin. Poja/ta oil tapana
kielellddn ottaa atasirnen p00/ta raudan jOtettO suuhunsa.
Kerran, kun polka oil ndin tekernassa, seppd rneni pajan
ovetie huutaen vairnotleen: “Title nyt rnutja plan katto
rnaan kun tuo polka syö mun alasirneni!”

xxx

Ky/an seppO oil ajan virtauksissa rnukana, kutiluen
inuun muassa suojeluskuntaan. Kun sotienjaikeen uudet
tuuiet aikoivat puha/taa, kornrnunistit tu/ivat rnuotiin.
Eras aktiivi tiedusteli sepdlta, miten han nyt suhtautuu
tahan uuteen aatteeseen.

— Ky/ia rninakin nyt meikein oien kornrnunistija ky/ia
sen rnelkein saa vie/a jattaa pols.

x xx

Ky/a/ia kavi eras Matti-nirninen polka “hakkai/ernas
sa” tyttoaan. Kuinka oilakaan seurauksena oil tyttövau
Va, jo/loin Matti oil jo haipynyt teilie tietyrnattorni/le.
Tytto sitten vietlin kastettavaksi, jo/loin pappi tiedusteli
audi/ta, mika annetaan tytoile nirneksl, äiti miettli hetken
ja vastaa: — “Laitetaan Nairna Muisto Mati/ta.”

Kyläsaaren Kiinteistoyhdistyksen
jäsenluettelo 30. 4. 1991

I. Arenmaa Jorma
2. Aronen Antero
3. Blomster Erkki
4. Blomater Matti
5. Boelius loivo
6. Borisoff Veikko
7. Brander Matti
8. Corell Maija-Kaisa
9. Dickman Lennart

10. Ek Joel
11. Ekhoim Matti
12. Ekiund Toivo
13. Elo Eino
14. Eriksson Vilho
15. Erkkilä Aimo
16. Fager Helmi
17. Frangen Olavi
18. friman Seppo
19. Gottberg Sami
20. Granhoim Jan
21. Grön Toivo
22. Haanpää Aimo
23. Haapanen Antti
24. Haapasaari Kari
25. Hankonen Arvi
26. Harju Tauno
27. Hauta-Heikkjlä Hannu
28. Hauta-Hejkkjlä Kauko
29. Heinonen Anja
30. Helm Esko
31. Henttinen Seppo
32. Hühto Rauha
33. Hissa Heikki

34. Huhtanen Autti
35. Huppunen Kal
36. Huppunen Viiho
37. Hyytiäinen Lasse
38. Inberg Ismo
39. Johansson Aarne
40. Johansson Osmo
41. Juhola Esa
42. Jylli Jarmo
43. Jámiä Mikko
44. Kaltiokoski Aipo
45. Karhunen Jaakko
46. Kaunisto Eeva-Liisa
47. Ketola Mauri
48. Kitkaia Pertti
49. Kivistö Mauno
50. Koivukangas Pentti
51. Korhonen Aarne
52. Korhonen Pcntti
53. Koski Pekka
54. Kostensalo Raimo
55. Kottonen Sirkka
56. Kukkasmäki Marja-Leena
57. Laaksonen Markku
58. Laaio Inkeri
59. Laasonen Kauko
60. Labtinen Martti
61. Lame I.eena
62. Lammi Timo
63. Lankinen Tuna
64. Lankinen Viiho
65. Larva Elno
66. Laurila Penttl

67. Lehti Bertta
68. Lehti Ella
69. Lehti Tapani
70. Lehti Vilho
71. Lengman Taisto
72. Lepistö loivo
73. Liiho Jorma
74. Cilia llkka
75. Lindfors limo
76. Lindfors Werner
77. Lotila Riitta
78. Cähteenmãki Seppo
79. Malmivuori Juhani
80. Mantere Arvi
81. Mattila Pentti
82. Mäkelä Heikki
83. Makelã Pekka
84. Mãki laisto
85. Naskali Valto
86. Nevala Harri
87. Niemeiä Eeva
88. Niemeiä Sven
89. Niiniviita Raimo
90. Niiranen Paavo
91. Nirhamo Juhani
92. Nordling Aki
93. Nordlund Raimo
94. Nordlund Rainer
95. Nordiund Reino
96. Nordstrom Harri
97. NordstrOm 0111
98. Nylund Antti
99. Ohisson Leila

100. Ollonqvist Rauha
101. Pakarinen Helkki
102. PalomOki Sakari
103. Peltomaa Martta
104. Peitomaa Olavi
105. Piirainen Jorma
106. PitkOiã Esa
107. Pukaralammi Kaile
108. Pääkkönen Eino
109. Pöilänen Aino
110. POilOnen Pertti
ill. POrsti Arvi
112. Raita Pentti
113. Ranne limo
114. Rantala An
115. Rantanen An
116. Reuna Syivi
117. Riikonen Sub
118. Rintala Kaibe
119. Rohkea Reino
120. Rosengren Aarne
121. Roshoim limo
122. Rosnebi limo
123. Rosnebi Leena
124. Ruokobainen Reino
125. Saarinen Mno
126. Saaniola Esko
127. Saaniola Seppo
128. Saarioia Unto
129. Sainio Hiikka
130. Salminen Harri
131. Salminen Liija
132. Sabonen Hibma

133. Sandebin Pentti
134. Sandebin Pãivi
135. Santanen Paubi
136. Siirtonen Eero
137. Slirtonen Simo
138. SiHanpOä Antti
139. Sinisaimi Martti
140. Sironen Vejkko
141. Soini Ella
142. Stenbacka VäinO
143. Stenman Risto
144. Suni Arto
145. SytjOlä Aipo
146. Synjälãinen Elno
147. Tamminen Pentti
148. lenhonen Elno
149. loivonen Aimo
ISO. luomela Vibjo
151. luominen Aarne
152. Urholin Reijo
153. Uusitabo Seppo
154. Uusitorppa Frans
155. Uusitorppa Heivi
156. Vahtera Sirkka
157. Vainio luija
158. Vaili-Jaakkoia limo
159. Venho Veikko
160. Wsterbacka Heikki
161. Viljanen Saimi
162. Virtanen Jonna
163. VuorenpOä Veikko
164. Vyyryiäinen Erkkl
165. Westerlund Veikko


