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Kannen kuva: Mimmi Virtanen/Satakylät 

Tiedotus
Vuosikokouksista ilmoitetaan postilaatikkojakeluna ja ilmoitus-
tauluilla sekä Kyläsaaren nettisivustossa www.kylasaari.com ja 
facebookissa porinkylasaari. Vuosikokoukset pidetään yleensä 
keväällä ja loppusyksyllä, joten seuraa ilmoittelua.

Hallitus

Liity nyt!
Liity Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n jäseneksi. Jäsen-
maksu on 12 € vuodessa ja liittymismaksu on 5 €. Jäsenenä tuet 
toimintaa Kyläsaaren hyväksi ja saat jäsenetuja yhdistyksen järjes-
tämissä tapahtumissa sekä alennusta kylätalon tilojen ja muiden 
tuotteiden vuokrahinnoista. 

Jäseneksi voit liittyä maksamalla liittymisjäsenmaksun 
17 € Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n tilille 
FI42 5701 3944 9717 09 
Maksun viestiksi tulee laittaa uuden jäsenen nimi ja osoite.
 
Voit myös ottaa yhteyttä yhdistyksen jäsenkirjuriin 
Jarmo Jylliin p. 0400 292 886 tai jarmojylli@suomi24.fi , 
joka toimittaa liittymismaksulaskun. Jäsenyys on talouskohtainen. 

Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta saat verkkosivulta 
www.kylasaari.com ja facebookista porinkylasaari.
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Rompetori ja 
Wanhat Wehkeet -näyttely
8.6.2019 klo 9–15 Kyläsaaren koululla

Mörtintie 4, Pori

ESITTELYSSÄ:
AUTOJA  MOOTTORIPYÖRIÄ  MOPOJA  TRAKTOREITA

Sulo Wilènin hinausauto televisosarjasta Tankki täyteen 
ym. Wanhoja Wehkeitä

Linja-autoajelua Satakunnan Mobilistien linja-autolla
Konepyöräklubi ajeluttaa moottoripyörän kyydissä

Tapahtuma-alueelle vapaa pääsy!

Rompetori
Myyntipaikat 2 €/käytävämetri
Tiedustelut ja paikkavaraukset

Markku Vehmas, p. 0400 226 234

Kirpputorikauppiaat ovat 
myös tervetulleita!

Järjestäjinä Kyläsaaren koulun vanhempainyhdistys 
sekä paikalliset ajoneuvoharrastajat.

Opasteet Pori-Mäntyluoto-tieltä (Vt 2)

Buffetti
Buffetti

36. vuosikerta 1/2019
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n tiedotuslehti

kylasaari.pori@gmail.com
Toimituskunta: Yhdistyksen johtokunta

Jakelu: 1300 kpl

Ulkoasu ja painatus: Maisan paja
040 503 6149, maj-lis@maisanpaja.info

Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n 
toimihenkilöt vuodelle 2019

 
Johtokunta:

Jarmo Huhtasalo puheenjohtaja
Vesa-Matti Ketola varapuheenjohtaja

Sinikka Ketonen sihteeri 
Jarmo Jylli taloudenhoitaja ja jäsenkirjuri

Tuija Huhtasalo
Tiina Raitanen

Paula Viikinkoski
Raili Marjamäki 
Harri Salminen 
Heikki Lehtinen
Tiina Lankinen

Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n nettisivut 
uudessa osoitteessa www.kylasaari.com

Löydän meidät myös facebookista

Kylätalon puhelin 044 331 1759
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Puheenjohtajan palsta

Meri-Porin seurakunnan järjestämät 

YÖKAHVILAILLAT 
KYLÄTALOLLA 
jatkuvat syksyllä, jolloin paikalla on 

erityis- ja nuorisotyöntekijöitä  
Meri-Porin seurakunnan toimesta. 

ETSINTÄKUULUTUS! 

WANTED
AIKUISIA VALVOJIA 

 
MUKAAN YÖKAHVILATOIMINTAAN! 

Ota yhteyttä Terhiin 
ja tule juttelemaan!

terhi.raty@evl.fi 

KYLÄSAARIPÄIVÄ
sunnuntaina 2.6.2019 klo 12-17

Kyläsaaren Kylätalon pihassa, Mörtintie 7

on mukana 
Kyläsaari-
päivillä!

Tervetuloa viihtymään!
Järjestäjänä Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry.

Torimyynnissä kukkia, käsitöitäym.

KAHVIO

GRILLI-MAKKARAA

VOHVE-
LEITA

Ohjelmaa kaikenikäisille
• Musiikista vastaavat Meri-Porin soittokunta 

sekä Tuomas Koivuviita, Erkki Lundgren 
ja Reijo Nevaranta

• Porivointi Naakkakuoro
• Voice of Finlandiasta tuttu Mikko Törmälä 
• Runoilija Jaana Mäki 
• Pomppulinna
• Ponit klo 15-17
• Meri-Porin perhepoijun lasten toimintaa klo 14-16.    
• Lapsille Poks-ohjelmapalvelun tuottamia kilpailuja 
• Arvonta

YM.

ILMAINEN 
ARPALIPPU

300 ensimmäiselle! 
Palkintoina kaksi 50 € 
K-ryhmän lahjakorttia!
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30-VUOTISJUHLAVUODEN 
KUNNIAKSI ILMAISEKSI 

SOPPATYKILLINEN 
LOHIKEITTOA KLO 12 ALKAEN 

niin kauan kuin keittoa riittää!

Viime vuosi oli kylällämme tapahtumarikas. Kesäkuussa oli 
kyläsaaripäivä ja marraskuussa vietettiin Kylätalolla yhdis-
tyksen 50-vuotisjuhlaa, joka onnistui loisteliaasti. Kiitos kai-
kille juhlijoille. Te teitte juhlastamme juhlan. Vuosi vaihtui 
kaupalla upean ilotulituksen saattelemana.

Viime vuoden aikana olemme myös puurtaneet erilaisten 
hankkeiden kanssa, josta näkyvin on valmistelut 18-korisen 
frisbeegolfpuiston rakentamiseksi Kyläsaaren maastoon. 
Samassa hankkeessa saamme kauan odotetun pyörätuo-
liluiskan sekä induktiosilmukan Kylätalolle.

Kiitän jo tässä vaiheessa hankkeessa mukana olevia ja mu-
kaan ilmoittautuneita vapaaehtoisia sekä hallituksen jäseniä 
pyyteettömästä työstä kylämme hyväksi. Olen ylpeä siitä, 
että olen kyläsaarelainen. Toivottavasti sinäkin olet. Meil-
lä on täällä kylässä paljon hyvää. Toivomme vielä lisää tal-
kooväkeä yhteisten hankkeiden läpivientiin ja Kyläsaaren 
asuinympäristön parantamiseksi. 

Tervetuloa viettämään Kyläsaaripäivien 30 -vuotisjuhlaa Ky-
lätalolle! Saimme yhteisen Kyläsaaripäivän järjestämiseen 
Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahaa, joten luvassa on 
paljon ohjelmaa vauvasta vaariin ja soppatykillinen lohikeit-
toa niin kauan kuin keittoa riittää.

Kesää toivottaen

  Jarmo Huhtasalo

Tervehdys kyläsaarelaiset

Kyläsaari  –  kesäkuu 2019 3



P uheenjohtaja Jarmo Huhtasa-
lo aloitti Kyläsaaren kiinteistön-
omistajien 50-vuotisjuhlan toi-

vottaen kaikki tervetulleiksi juhlaan. 
Kutsut oli lähetetty koko kylälle. Kut-
suvieraina olivat Kylätalolla toimivat 
yhdistykset, yhteistyökumppanit sekä 
kaupungin ja keskusjärjestön edustajat. 
Juhlavieraita oli paikalla kaiken kaikki-
aan 60. 

Tilaisuuden juontajana toimi porilai-
nen murrekirjailija ja -pakinoitsija Elina 
Wallin. Aino ja Sanni Lehtinen soittivat 
tilaisuuden aikana tunnelmallista taus-
tamusiikkia pianolla sekä Heikolan nuo-
ret haitaristit sulattivat juhlaväen sydä-
men. Varapuheenjohtaja Vesa-Matti 
Ketola kertoi juhlapuheessaan Kiin-
teistönomistajien 50-vuotisen taipaleen 

Juhlapuheiden aika
keskeisistä taitekohdista ja Kyläsaaren 
alueen kehittymisestä. Paljon on tapah-
tunut vuosien varrella. Kyläsaareen on 
muuttanut paljon uusia asukkaita ja Ky-
läsaaren koulu on säilynyt elinvoimai-
sena. Huolta aiheuttaa lähinnä Meri-
Porin alueen työllisyystilanne. Moni 
yrittäjä on lopettanut toimintansa. Myös 
Venatorin tehtaan sulkeminen mietityt-
tää alueen asukkaita. 

Porin kaupungin toimialajohtaja Lau-
ri Kilkku totesi puheensa aluksi, että 
syntyvyyden laskun vuoksi sekä koulu-
verkostoa että päiväkotien sijoittelua pi-
tää harkita pitkällä tähtäimellä. Tulevai-
suudesta ei pidä kuitenkaan olla huolis-
saan. Kyläsaari on keskeisellä paikalla 
koulujen ja päiväkotien sijoittelua mie-
tittäessä. 

Positiivista on, että Meri-Porin sata-
maan on satsattu, Mäntyluodon telak-
ka on saanut uudet toimijat ja junarataa 
Mäntyluotoon ja Tahkoluotoon sähköis-
tetään. Myös Pihlavan saha on vakaal-
la pohjalla. Harjavallan kehityksellä on 
suotuisa vaikutus sataman toimintaan. 
Kun infra on kunnossa, niin silloin myös 
toimintaa voi kehittää. Yyterin kehittä-
minen lisää alueen matkailua ja veto-
voimaa. Lauri Kilkku totesi, että hyvin 
toimiva yhdistys luo turvallisuutta sekä 
lapsille että ikäihmisille. Hän piti vapaa-
ehtoistyötä erittäin arvokkaana.

Kyläsaaren koulun rehtori Tapani 
Vuonokari kiitti vuorostaan yhteistyö-
tä Kiinteistönomistajien ja koulun vä-
lillä. Varsinkin liikuntapuiston etenemi-
nen oli erittäin tärkeä asia koulun toi-
minnassa. Entinen puheenjohtajamme 
Minna Haavisto puolestaan nosti esille 
puheessaan hallituksen jäsenten aktii-
visen toiminnan. Hallitus toimii hänen 
mielestään yhteistyökykyisesti. 

Kyläsaaren kiinteistönomistajat ha-
lusivat muistaa perustajajäseniä Aimo 
Erkkilää ja Rainer Nordlundia sekä Heli 
Salokangasta, Minna Haavistoa, Jorma 
Liihoa, Irma Airestoa ja Elli Laaksosta 
aktiivisesta mukana olosta yhdistyk-
sessä. Tilaisuus päättyi kahvitukseen ja 
iloiseen puheensorinaan.

Toiminta jatkuu aktiivisena ja 
jäsenmäärä on kasvussa. 
Kylätalolla toimii useita harrasteryhmiä 
ja pidetään kokouksia. Iltistoiminta on 
erittäin tärkeää iltapäivisin koulun lo-
puttua. Yökahvila-illat perjantaisin ke-
räävät nuoria myös muualta kuin Kylä-
saaresta. Yökahvilaan kaivattaisiinkin 
aikuisia lisäkäsiä. Mikäli tunnet kiinnos-
tusta, yhteyttä voi ottaa Meri-Porin seu-

Annabel ja Samuel Heikola lumosivat juhlakansan

Pöytä oli koreana Kyläsaaren kiinteistönomistajien juhlapäivänä 24.11.2018

Aino ja Sanni Lehtinen soittivat 
tunnelmallista taustamusiikkia
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Kiitos lahjoittajille. Kyläsaaripäivän juhlan muistamiset toivottiin Satakunnan 
lääkäriauton hyväksi. Luovutustilaisuus oli kylätalolla 27.12.2018. 
Kuvassa Satakunnnan sairaanhoitopiiristä Katja Jokela ja Niko Vehkalahti sekä 
Kiinteistönomistajista Jarmo Jylli, Sinikka Ketonen ja Vesa-Matti Ketola.

rakunnan nuorisotyötekijä Terhi Rätyyn.
Uuttakin toimintaa on vireillä. Vuo-

den 2017 lopussa Kyläsaaressa my-
häiltiin. Kyläläisten ja kyläyhdistyksen 
pitkään lobbaama lähiliikuntapaikka oli 
vihdoin otettu Porin talousarvioon vuo-
delle 2018. Pettymykseksemme saim-
me huomata, että lähiliikuntapaikkaa ei 
näkynytkään. Lukuisten palaverien, pu-
helinsoittojen ja sähköpostien jälkeen 
saimme kuin saimmekin päätöksen oi-
kaistua ja lähiliikuntapaikan rakentami-
nen voitiin aloittaa. Syksyllä hankkees-
ta valmistui monitoimikaukalo. Talvella 
luisteltiin vielä vanhassa urheilukentän 
kaukalossa, jota jäädytettiin sekä tal-
koolaisten, että kaupungin kentänhoita-
jien voimin.

Marraskuussa saimme Leader Kar-
huseudulta odotetun päätöksen. Meille 
oli myönnetty tukea 18-väyläisen fris-
beegolf-puiston rakentamiseksi sekä 
Kylätalon esteettömyyden parantami-
seksi. Vuodenvaihteen jälkeen myös 
Porin kaupunki päätti lähteä tukemaan 
hankettamme. Tulevan kesän ahke-
roimme metsässä ja Kylätalon luiskan 
parissa, loppuvuodesta vietämme toi-
von mukaan jo Frisbeegolf-puiston ava-
jaisia. Toivottavasti saamme avajaisiin 
radan suunnittelussa mukana olleen 
Euroopan mestari Seppo Pajun mu-
kaan ja heittämään avausheittoa.

Tammikuussa 2019 valmistui Po-
rin palveluverkkouudistuksen selvitys. 
Kyläsaarelaisilla oli jälleen aihetta hy-

myyn. Pitkään alueelle toivottu ja myös 
yhdistyksen vahvasti esillä pitämä päi-
väkoti Kyläsaareen oli esityksessä mu-
kana. Nyt näyttää siltä, että saamme 
yksityisen ryhmiksen rinnalle kunnalli-
sen päiväkodin koulun viereen. 

Helmikuussa avattiin yhdistyksen 
uudet www-sivut www.kylasaari.com, 
joilla pyrimme informoimaan kyläläisiä 
kylän tapahtumista. Sivusto tukee hy-
vin myös tulevia hankkeitamme. Lisäk-
si käytössämme on facebook-sivusto, 
jota seuraa jo yli 360 kylän toiminnasta 
kiinnostunutta.

Alkuvuonna 2019 haimme Porin 
kaupungin hyvinvointirahaa Kylätalon 
sekä koulun viihtyvyyden parantami-
seen. Myös kylätalon toisen päädyn 
harrastetilan remontti etenee.

Kesäkuussa on taas juhlien aika. 
Kyläsaaripäiviä vietetään perinteitä 
kunnioittaen kesäkuun ensimmäisenä 
sunnuntaina nyt jo kolmattakymmenet-
tä kertaa. Kyläläisille on tarjolla moni-
puolista ohjelmaa ja soppatykillinen lo-
hikeittoa. Tervetuloa!

  Sinikka Ketonen ja Heikki Lehtinen

Kuvassa kukitettuina Minna Haavisto, perustajajäsen Aimo Erkkilä sekä Heli Salokangas, 
Elli Laaksonen ja Jorma Liiho. Hallituksen jäsenet puheenjohtaja Jorma Huhtasalo ja sihteeri 
Sinikka Ketonen ilman kukkia.

Porin murteen taitaja Elina Wallin
osoitti kotiseuturakkautta Poria
kohtaan, kuten me kyläsaarelaiset
Kyläsaarta kohtaan.
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Keväällä 2018 yhdistyksen kokouksessa kypsyi ajatus fris-
beegolfradan rakentamisesta Kyläsaareen. Toukokuussa 
aloitimme keskustelut Porin kaupungin eri tahojen kanssa 
ja hankimme tarvittavat tunnukset Maaseutuviraston Hyrrä-
järjestelmään, oltiinhan tätä kautta hakemassa Leader-tukea 
hankkeelle. Leader-tuki oli suunniteltu hankkeen tärkeim-
mäksi rahoituskanavaksi. Hyrrä pyöri, keskusteluja käytiin, 
mutta hanke eteni harmillisen hitaasti. Tarvittavien lupien 
saaminen osoittautui aikaa vieväksi. Syksyksi haaveillut ra-
kennustyöt voitiin unohtaa.

Marraskuussa hanke nytkähti kunnolla eteenpäin. Leader 
Karhuseudun hallitus hyväksyi rahoituksen radalle. Lisäksi 
Euroopan ja Suomen mestari, Suomen kovin Frisbeegolf-
tykki Seppo Paju piipahti Kyläsaaressa. Pajun vierailulla oli 
suuri merkitys. Saimme alustavan väyläkartan ja näytimme 
kaupungille, että olemme tosissamme.

Keväällä 2019 saimme tarvittavat luvat ja Porin kaupun-
ki teki päätöksen tukea hanketta myös taloudellisesti. Huh-
tikuussa Dick Lampinen, lajin Ruotsin mestari saapui Kylä-
saareen hoitamaan Pajun aloittaman ratasuunnitelman lop-
puun. Edes takatalvi ei estänyt Lampista suunnittelemasta 
ensiluokkaista rataa tuleviksi vuosiksi. Rata sisältää eri pitui-
sia, molempiin suuntiin kaartuvia väyliä niin aloittelijoille kuin 
kokeneemmillekin heittäjille.

Huhtikuussa Porin kaupunki kaatoi väylien alle jääneet 64 
puuta, jonka jälkeen aloitettiin risujen raivaus. Talkoilla rai-
vaamme risut, siistimme väylät ja perustamme heittopaikat. 
Heittopaikkoihin sahataan 360 metriä kakkosnelosta ja 1400 
metriä terassilautaa. Sitten väylä- ja kulkuopasteet paikoil-

Mestareiden frisbeegolfrata 
nousemassa Kyläsaareen

leen, viimeiseksi korit.
Ilman kyläläisten vahvaa panosta emme rataa pysty ra-

kentamaan. Talkoolaisia tarvitaan monenlaisiin töihin. Jokai-
selle innokkaalle löytyy sopivaa työtä. Halutessasi voit tulla 
yhdessä perheen tai ystävien kanssa. Talkoorinkiin voi liittyä 
lähettämällä viestin tai soittamalla Kylätalon puhelimeen 044 
331 1759. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.ky-
lasaari.com. Ilmoittautumalla et vielä sitoudu mihinkään, mut-
ta saat tietoa koska ja missä talkoillaan. 

Rata antaa meille kaikille uuden mahdollisuuden harras-
taa koukuttavaa lajia luonnon helmassa. Rata lisää myös ky-
län vetovoimaa ja tuo alueelle uusia ihmisiä. Kuka tietää, Ky-
läsaaresta saattaa tulevina vuosina nousta vaikka uusia pa-
juja ja lampisia.

  Heikki Lehtinen
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FRISBEEGOLFIN ETIKETTI

1. Pelaaja on vastuussa heittämästään kiekosta - varmista aina ennen heittoa, että
    väylällä ei ole muita pelaajia tai ulkoilijoita.
2. Pidä rata siistinä, ÄLÄ ROSKAA! 
3. Kasvien tai oksien katkominen on ehdottomasti kiellettyä.
4. Mikäli takaa tulee huomattavasti nopeammin pelaava ryhmä, heidät on
    kohteliasta päästää ohitse. Jos taas itse olet ripeämmin pelaavassa ryhmässä, voit
    ystävällisesti kysyä jos voisitte mennä hitaamman ryhmän ohitse.
5. Palauta radoilta löytämäsi kiekot löytölaatikkoon tai omistajilleen.

FRISBEEGOLF PÄHKINÄNKUORESSA

Frisbeegolf on laji, joka on helppo aloittaa ja sen perussäännöt nopea oppia. 

mukaan lajin pariin. 

1. Tarkoitus on saada kiekko heittopaikalta koriin mahdollisimman vähillä heitoilla.
2. Jokaisen heiton jälkeen,  kauimpana korista oleva pelaaja heittää ensin.
3. Seuraava heitto heitetään siitä,  mihin edellinen heitto on pysähtynyt.
4. Kun kiekko päätyy koriin,  on väylä pelattu loppuun.
5. Vähiten kierroksella heittoja heittänyt pelaaja on voittaja.

Heittopaikka

Väylänumero

Mando 

Väylän muoto

Siirtymä

181

Maalikori

Polku / tie

OLET TÄSSÄ

(pakollinen kierto)

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Väylä Total182 3 4 5 6

3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3Par 57

114 82 96 70 97 90 100 172 78 141 78 65 83 92 151 60 67 76 1712Pituus (m)
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KYLÄSAARENTIE

Frisbeegolf on laji, joka on helppo aloittaa ja sen perussäännöt nopea
oppia. Alla tiivistelma frisbeegolfin säännoistä, joilla aloittelija pääsee 
helposti mukaan lajin pariin.
1. Tarkoitus on saada kiekko heittopaikalta koriin mahdollisimman vähillä 

heitoilla.
2. Jokaisen heiton jälkeen, kauimpana korista oleva pelaaja heittää ensin.
3. Seuraava heitto heitetään siitä, mihin edellinen heitto on pysähtynyt.
4. Kun kiekko päätyy koriin, on väylä pelattu loppuun.
5. Vähiten kierroksella heittoja heittänyt pelaaja on voittaja.
6. Frisbeegolissa noudatetaan reilun pelin periaatteita.

FRISBEEGOLF PÄHKINÄNKUORESSA
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Väylä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total

Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 57

Pituus (m) 114 82 96 70 97 90 100 172 78 141 78 65 83 92 151 60 67 76 1712

OLET
TÄSSÄ

Maalikori

Heittopaikka

Väylänumero

Mando

Väylän muoto

Siirtymä

Polku / tie
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Oletko sinä huomannut, että porukassa 
syntyy monia uusia ideoita? Tarvitaan 
vain mahdollisuuksia kohdata muita 
ihmisiä; tapahtuu se sitten sattuman-
varaisesti kylän raitilla tai varta vasten 
järjeste tyssä tilaisuudessa tai vaikkapa 
sosiaalisessa mediassa.

Lennokkaimmistakin ajatuksista 
syntyy yhteisen pohdinnan tuloksena 
toteutuskelpoisia ideoita. Osa ideois-
ta toteutuu ilman rahaa esimerkiksi in-
nokkaiden talkoolaisten voimin, joiden-
kin asioiden toteuttamiseksi rahoitus on 
välttämätöntä. 

Tässä voi auttaa esimerkiksi Karhu-
seudun Leader-rahoitus, jonka tehtävä-
nä on tukea maaseudun kehittämistä 
Porissa ja sen lähikunnissa sekä rahoit-
taa yhdistysten ja pienyritysten hank-
keita. Me Karhuseudussa uskomme 
siihen, että alueen asukkailla on paras 
tietämys siitä, mitä alueen kehittäminen 
tarvitsee. Karhuseudulta on mahdol-
lista saada tukea myös nuorten omil-
le pienille hankkeille Nuoriso-Leaderin 
kautta. Siitä voi kysellä lisää Karhuseu-
dun toimistolta.

Kylien yhdistysten työ on erittäin tär-
keää, jotta kylät pysyvät elävinä. Kun-
nilla ei ole ole enää juurikaan rahallisia 
resursseja pitää yllä harrastustoimintaa 

ja paikkoja toimintaa varten varsin-
kaan kaukana kuntakeskuksesta 
olevilla kylillä, joten tällöin kylä-
läisten täytyy itse kääriä hihansa 
ja lähteä luomaan mahdollisuuk-
sia, joita kylälle kaivataan. 

Talkootyö on suuressa osassa 
yhdistysten tekemisessä. Ilman 
yhdistyksiä ei Suomessa tehtäi-
si yhteisen hyvän eteen niin pal-
jon talkootyötä, kuin tällä hetkel-
lä tehdään. Sitä tehdään omas-
sa yhdistyksessä pyyteettömästi 
ja se on toimintaa, johon jokainen 
voi osallistua oman osaamisensa ja 
jaksamisensa rajoissa. Talkoot ovat 
parhaimmillaan hauska tapa viettää ai-
kaa yhdessä, ideoida uusia tuulia ja tu-
tustua uusiin ihmisiin.

Karhuseudun alueella on yhdistys-
ten toimesta ja talkootyöllä tehty vuo-
sien saatossa monissa kylissä paljon 
asioita, joihin on käytetty Leader-ra-
hoitusta. Nyt Kyläsaareenkin kohoa-
van frisbeegolf-radan kaltaisia ratoja 
on rakennettu useita, samoin kylätalo-
ja ja muita tiloja on rakennettu ja kor-
jattu monissa kylissä. Monenlaisten ta-
pahtumien ja kerhojen järjestämistä on 
tuettu ja uusimmalla tukimuodollamme, 
Nuoriso-Leaderilla on edistetty kou-

Yhdistykset luovat hyvinvointia kylillä – 
asukkaat ovat itse alueensa parhaita kehittäjiä

luikäisten nuorten työllisyysmahdolli-
suuksia ja harrastetoimintaa.

Lähtekää siis kaikki mukaan kyläl-
länne pidettäviin tapahtumiin ja talkoi-
hin, siellä tarvitaan aina uusia osaajia 
mukaan ja ihmisiä osallistumaan, jotta 
tapahtumilla ja toiminnalla olisi jatku-
vuutta.

Hyvää kevättä Karhuseudun toimistolta!

  Niina Harju
maksatusneuvoja

MIKÄ LEADER? 
Leader-rahalla toteutetaan ideoita, jotka kehittävät maaseudun yritystoimin-
taa, palveluita ja asukkaiden viihtyvyyttä. Leader tukee maaseudun elinvoi-
maisuutta.

Leader Karhuseutu on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä, jotka myöntävät 
rahaa paikalliseen kehittämistoimintaan kukin oman strategiansa mukaisesti. 
Karhuseudun alue; Eurajoki (Luvian alue), Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Po-
rin maaseutualueet sekä Ulvila.

Leader-ryhmän hallitus valitsee toteuttavat hankkeet. Leader-toimintaa rahoi-
tetaan EU:n maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelman eli maaseutuohjelma kautta. Ohjelmakaudella 2014–2020 maaseudun 
kehittämiseen on tarjolla reilut 8 miljardia euroa. Tästä noin 300 miljoonaa on 
kohdennettu Suomen Leader-ryhmille. Kuntien osuus rahoituksesta on 20 %. 

Leader-tuen haku on jatkuva. Seuraavan kerran Karhuseudun hallitus käsitte-
lee hankehakemuksia 5.6. ja sen jälkeen syksyllä 2019. Teemahankkeisiin ja 
Nuoriso-Leaderiin otetaan ideoita vastaan koko ajan. 

Yhteyttä Leader-ryhmään voi ottaa niin pienten kuin suurempienkin ideoiden 
kanssa. Neuvonta on maksutonta.

Lisätietoja Karhuseudun toiminnasta: 
www.karhuseutu.fi  ja www.facebook.com/karhuseutu
Leader-hankkeista: www.satasilta.fi  (sivuilla luettavissa mm. Sankariyhdis-
tykset ja Sankariyrittäjät-lehti)

1. Pelaaja on vastuussa heittämästään 
kiekosta - varmista aina ennen heittoa, 
että väylällä ei ole muita pelaajia tai ul-
koilijoita.

2. Pidä rata siistinä, ÄLÄ ROSKAA!
3. Kasvien tai oksien katkominen on ehdot-

tomasti kiellettyä.
4. Mikäli takaa tulee huomattavasti nope-

ammin pelaava ryhmä, heidät on kohte-
liasta päästää ohitse. Jos taas itse olet 
ripeämmin pelaavassa ryhmässä, voit 
ystävällisesti kysyä jos voisitte mennä 
hitaamman ryhmän ohitse.

5. Palauta radoilta löytämäsi kiekot löytö-
laatikkoon tai omistajilleen.

Frisbeegolfin suuren suosion johdosta ra-
doilla saattaa hetkittäin olla pelaajia ruuh-
kaksi asti. Tästä syystä on erittäin tärkeää 
noudattaa tiettyä etikettiä kaikkien pelimu-
kavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.

FRISBEEGOLFIN ETIKETTI
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Lähiliikuntapaikka kuulostaa kivalta. Kun lähiliikuntapaik-
kaan tulee lisää tekemistä, niin kaikki on varmasti iloisia 
siitä. 

Tuo monitoimikaukalo on ollut ihan kiva, mutta jos sin-
ne saataisiin vielä koripallokorit niin siitä tulisi paljon mo-
nipuolisempi. 

Meidän mielestä frisbeegolfrata on mahtava lisäys, et-
tei tarvitse mennä kaupunkiin asti heittelemään frisbee-
golfi a, ja me kaikki varmasti pidetään siitä.

Parkour-rata olisi todella kiva, jos se tulisi Kyläsaaren 
lähiliikuntapaikkaan. Siellä olisi kiva leikkiä koulun välitun-
neilla sekä vapaa-ajalla. Kuntoilulaitteet olisivat hauska li-
säys lähiliikuntapaikkaan. 

Eetu ja Eero, 5A

 Lähiliikuntapaikka kuulostaa kivalta

Kyläsaareen ollaan rakentamassa lähiliikuntapaikkaa, jo-
hon Kyläsaaren koulun pihassa, ison koulun takana oleva 
monitoimikaukalo sisältyy. Koulu tulee käyttämään moni-
toimikaukaloa talvena luistelukenttänä, kunhan monitoi-
mikaukaloon saadaan ensin jäädytysvälineet. Monitoimi-
kaukalon vieressä on punainen mökki, jossa säilytetään/
tullaan säilyttämään jäädytysletkuja.

Kesäisin monitoimitalossa pelataan erilaisia ulkope-
lejä. Monitoimikaukaloa käyttää myös koulun välkkärit. 
Vaikka monitoimikaukalo on koulun pihassa, muutkin ih-
miset ovat tervetulleita käyttämään monitoimikaukaloa 
vapaa-ajalla. Koulun oppilaat ovat pelanneet monitoimi-
kaukalossa välitunneilla esim. jalkapalloa. 

Me toivoisimme monitoimikaukaloon koripallotelineet 
ja talvella luistelukentälle luistimien sitomispenkin.

Kyläsaaren koulun Ilolaan rakennetaan myös kota, 
parkour rata ja kuntoiluvälineitä kaikkia ihmisiä varten. 
Kyläsaaren maastoon tehdään frisbeegolfrata, jota saa 
käyttää jokainen halukas.

Martta ja Aino, 5A

Ajatuksia lähiliikuntapaikasta
Koululle on alustavasti rakennettu lähiliikuntapaikkaa. Se 
olisi hyvä, jos sitä lähiliikuntapaikkaa siivottaisiin. Ja että 
koululle tehtäisiin purupintaiset polut. Poluilla on nyt pal-
jon roskia ja keppejä, jotka sinne eivät kuulu. Ja se olisi 
myös kiva, jos sinne tulisi myös parkour-rata. Kun lähilii-
kuntapaikka valmistuu niin välitunneillakin on enemmän 
tekemistä. Jopa muutkin koulupäivien jälkeen hyötyisivät 
lähiliikuntapaikasta.

Kokemuksia monitoimikaukaloista.
Monitoimikaukalossa olen itse pelannut jalkapalloa ja se 
oli todella kivaa. Myös siellä voi pelata muitakin lajeja. Tal-
vella monitoimikaukalot yleensä jäädytetään luistelua var-
ten. Joten oppilaiden ei tarvitse mennä pururadalle, vaan 
se on lähellä koulun pihalla. Me aiomme mennä vapaa-
ajalla käyttämään monitoimikaukaloa ainakin luisteluun.

Ajatuksia Frisbeegolfradasta
Se olisi kyllä ihan sopivalla alueella. Jollain liikuntatun-
nilla olisi kivaa mennä pelaamaan frisbeegolfi a Palokai-
von alueelle. Frisbeegolf on todella hyvää harjoittelua ja 
se olisi kiva, jos kaikki luokat ja ulkopuoliset pääsisivät 
pelaamaan frisbeegolfi a. Me ehkä mennään kesälomalla 
pelaamaan frisbeegolfi a, jos se on silloin valmis. Oppilaat 
saavat koulupäivisin enemmän tekemistä. 

Toiveita Ilolan puistoon
Toivon, että ne liikuntamahdollisuudet ovat kestäviä las-
ten ja myös aikuisten käyttöön. Olisi kivaa, jos liikunta-
välitunneilla voisi mennä lähiliikuntamahdollisuuksiin. Toi-
voisin, että niihin lähiliikuntamahdollisuuksiin tulisi henkil 
rajat. Olisi kiva jos monitoimikaukaloon tulisi koripallo ko-
rit. Ja toivomme myös, että frisbeegolfrataan tulisi sopi-
va välimatka. Kesällä voisi mennä lenkkeilemään poluille. 
Toivomme, että parkourille tulee myös henkilörajat, jotta 
ei loukkaisi itseään. 

Milja, 5AMonitoimikaukalo Kyläsaaren Koulun pihassa. 
Kuva: Martta ja Aino, 5A.
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Kyläsaaripäivä 2018
Aurinkoinen sää ja ohjelmaa kaikenikäisille.

Yllätysvieraana Pekka Haavisto kävi tutustumassa kylämme toimin-
taan. Kuva: Jorma Liiho.

Vesa-Matti Ketola 
avasi Kyläsaaripäivän. 
Kuva: Jorma Liiho.

Kuva: Jorma Liiho.
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Lännen Erästäjät ry on Porin ympäris-
tössä ja Kuusamossa toimiva riistan-
hoitoa, ammuntatoimintaa ja metsäs-
tystä harjoittava metsästysseura. Seu-
ra on perustettu vuonna 1933. Jäseniä 
seurassa on tällä hetkellä 153. Metsäs-
tysmaat sijaitsevat Lattomeren, Niitty-
maan, Makholman, Preiviikin, Paarnoo-
rin, Kyläsaaren ja Pihlavan alueilla. 

Seuralla on saaliinkäsittelyrakennus 
ja metsästysmaja Makholman Lavaran-
nassa sekä oma maa-alue metsästys-
majoineen Kuusamon Kurkijärvellä.

Lännen Erästäjät on monen meri-
porilaisen metsästäjän kotiseura. Tällä 
hetkellä seuran puheenjohtajana toimii 
Jukka Mattila ja sihteerinä Mervi Lehto. 

Metsästystä seuran alueella harras-
tetaan hyvin monipuolisesti. Metsästys-
mailta saadaan saaliiksi mm. kyyhky-

Metsästysmaja Lavarannasta Porin Makholmassa. 

Y
HD

ISTYS-

E
S I T T E L Y S

S
ÄLännen Erästäjät ry

Metsästysseurassa harrastetaan monipuolisesti
siä, sorsia, hanhia, rusakoita, kauriita, 
peuroja ja hirviä. Pienpedoista saadaan 
saaliiksi useimmin kettuja ja supikoiria. 

Viimeisinä vuosina tärkeimmäksi 
metsästyksen muodoksi on vakiintunut 
sorkkaeläinmetsästys. Sorkkaeläinkan-
nat ovat kasvaneet ja sen seurauksena 
myös liikenne-, taimikko- ja satovahin-
got ovat myös lisääntyneet. Hirvikan-
ta on elpynyt jonkin verran. Valkohän-
täpeura- ja kauriskannat ovat lisään-
tyneet paikoin jopa räjähdysmäisesti. 
Kaikkien sorkkaeläinten metsästystä 
on lisätty vuosittain kanta-arvioihin pe-
rustuen. Metsästyksen lisäämisellä py-
ritään saavuttamaan kannan pysymi-
nen kohtuullisella tasolla. 

Lisääntyneet liikennevahingot ovat 
tuoneet myös tehtäviä seuran metsästä-
jille, jotka toimivat riistahoitoyhdistyksen 

SRVA-toiminnassa eli Suurriistan virka-
aputoiminnassa. He lähtevät liikkeelle 
kun hirvieläinonnettomuuksia on tapah-
tunut ja hoitavat lain edellyttämällä ta-
valla liikenteessä loukkaantuneet hir-
vieläimet pois maastosta. Näin metsäs-
täjät harrastuksensa yhteydessä hoita-
vat yhteiskunnan kannalta välttämättö-
miä asioita, vieläpä talkootyönä. 

Muutenkin metsästäjät tekevät suu-
ren määrän erilaisia talkootöitä. Tal-
kootöihin kuuluu olennaisina osina esi-
merkiksi metsästysmajan hoito, koirien 
kouluttaminen, ammunnan harjoittelu ja 
kilpailutoiminta. 

Tavoitteena on jatkaa tulevaisuudes-
sakin aktiivista ja perinteistä metsästys-
seuratoimintaa ja riistanhoitoa.

  Jukka Mattila

Harrastetilan asbestit on purettu seuraavaksi seinä ja katto odottavat maalausta.  

Harrastetilan remontti etenee Kyläsaaressa tapahtuu
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Sisäasiainministeriön pelastusosasto 
asetti 24.5.2012 esiselvityshankkeen 
nuohousta koskevan lainsäädännön 
muutostarpeista. Matka on ollut pitkä, 
koska uusi laki astui voimaan 1.1.2019. 
Piirinuohousjärjestelmästä siirryttiin so-
pimusperusteiseen nuohoukseen. Nyt 
asiakas saa valita nuohouspalvelun 
tuottajan itse. 

Muutos on herättänyt paljon kysy-
myksiä asiakkaiden parissa. Millä ta-
voin paloturvallisuus hoituu lakimuutok-
sen tullessa voimaan? Uusi laki lisää 
paljon asiakkaan omaa vastuuta. Asi-
akkaan on itse huolehdittava nuohouk-
sen toteutumisesta. Lisäksi asiakkaan 
on itse valvottava, että nuohoustyön 
suorittaa nuohoojan ammattitutkinnon 
suorittanut nuohooja. Nuohousalal-
le on luotu oma ”joutsenmerkki” OMA-
nuohooja-toimintamalli ja ulkoiseksi 
tunnukseksi meidän alaa kuvaava lo-
go. Tämä tunnus kätkee ulkoisen ole-
muksensa sisään paljon nuohousalalle 
tärkeitä arvoja; luotettavasti, ammat-
titaitoisesti, asiakaspalveluhenkisesti. 
OMAnuohooja on aina tutkinnon suo-
rittanut ja tekee työnsä em. arvojen 
mukaisesti. Varmasti tulevaisuudessa 
nuohouspalveluita tarjoaa monenlai-
sia arvoja omaavia yrityksiä. Asiakkaan 
pitää olla valppaana, että nuohoustyö 
suoritetaan ohjeiden mukaan. Nyt on jo 
tullut esiin tapauksia, joissa asiakasta 
on ”harhautettu” ja hän oletti, että nuo-

Nuohous omalla vastuulla
houksen suorittaa meidän nuohooja, 
mutta nuohouksen olikin tehnyt toinen 
yritys.

Nuohoojalla tulee olla nuohoojan am-
mattitutkinto tai talotekniikan ammatti-
tutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen 
osaamisala. Nuohoojan kelpoisuuden 
voi tarkastaa www.nuohoojat.fi . Nuo-
hoojan tulee antaa asiakkaalle todistus 
suoritetusta nuohoustyöstä.

Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja 
puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas 
voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tulisijojen ja savuhormien tarkas-
tustoiminta on kasvanut vuosittain. Tar-
kastukset tehdään esim. video kuvaa-
malla, savu-/vuotokokein ja tarvittaessa 
lämpökameralla. Varsinkin vanhempien 
teräshormien läpiviennit ovat aina ”ris-
kirakenne”. Savuhormi on voinut kuu-
mentua niin paljon, että piipun ympärillä 
oleva eriste on palanut pois. Silloin on 
tulipalon vaara suuri. Tällöin voidaan 
lämpökameralla kuvaamalla löytää eris-
tevuodot rakenteita rikkomatta. Nuohoo-
ja tekee aina nuohouksen yhteydessä 
silmämääräisen tarkastuksen tulisijoihin 
ja hormeihin. Mikäli nuohooja epäilee vi-
kaa, on syytä tehdä tarkempi tutkimus. 
Tarkastus on aina puolueeton rehellinen 
tutkimus tulisijojen ja hormien kunnosta 
ts. emme anna tarjousta hormien tai tuli-
sijojen kunnostuksesta.

Nuohous- ja Ilmastointipalvelu Noki-
pojat Oy:n yrittäjä/nuohooja Jani Grön-

fors on nuohooja kolmannessa polves-
sa. Nuohoojana olen toiminut n. 15 vuot-
ta, josta yrityksen osakkaana noin 10 
vuotta. Viimeiset kolme vuotta olen luot-
sannut yritystä eteenpäin yksin, yhtiö-
kumppanin eläköityessä. Yrityksemme 
juuret ulottuvat 90-luvun alkuun, jolloin 
isäni Arto Grönfors aloitti piirinuohooja-
na Porin 3-piirissä (ns. Meri-Porin piiri). 
Nuohouksen hän hoisi alussa kahden 
muun nuohousyrittäjän kanssa kimpas-
sa. Kyseisellä mallilla mentiin 2000-lu-
vun puoliväliin asti, jolloin perustettiin 
Nuohous- ja ilmastointipalvelu Nokipo-
jat Oy.

Yrityksen toimintaan on tulisijanuo-
housten ja tarkastusten lisäksi aina 
kuulunut ilmanvaihtojärjestelmien puh-
distukset, mittaukset ja säädöt. Myös il-
manvaihtolaitteet on pidettävä kunnos-
sa. Moni unohtaa, että pölyinen kanava 
ei ole enää paloturvallinen. Kipinän saa-
dessaan voi pöly palaa kanavistossa rä-
jähdysmäisesti ja levitä nopeasti raken-
nuksen muihin tiloihin.

Nuohouksen saa varattua esim. netti-
sivujen yhteyslomakkeen kautta tai soit-
tamalla. Tulevaisuudessa on tarkoitus 
ottaa käyttöön esim. tekstiviestein toimi-
va muistutus nuohousajankohdasta.

Lisätietoa: https://www.fi nlex.fi /
fi /laki/alkup/2018/20181078

  Jani G rönfors

Syksyn vuosikokouksessa oli kutsuttuna Meri-Porin alueen nuohouksessa vastaava Jani Grönfors Nuohous- ja ilmastointi-
palvelu Nokipojat Oy:stä. Kysyimme mitä nyt kuuluu nuohousuudistuksesta.
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Vuonna 2018 täyttivät vuonna 1968 syn-
tyneet kyläsaarelaiset 50 vuotta. Saim-
me nauttia toistemme seurasta aikoi-
naan 6 vuotta (v. 1975-1981) Kyläsaa-
ren ala-asteella ja sen jälkeen samana 
luokkana 3 vuotta (1981-1984) Meri-
Porin yläasteella samassa pihapiirissä. 
Meitä kaikkia yhdisti tiukasti Kyläsaari ja 
tietysti myös Uusiniitty. Vietimme lapsina 
ja nuorina paljon aikaa yhdessä ja näin 
ollen oli luonnollista ja hauskaa järjestää 
tutuille luokkakokous ja samalla yhtei-
set 50-vuotisjuhlat. Luokanopettajinam-
me toimivat ala-asteella Seija Niiranen, 
Kerttu Lindgren ja Paavo Niiranen ja ylä-
asteella Aulikki Luoma.

 Pääsimme molempiin kouluihin ny-

Koulukierroksen jälkeen tehtiin yllä-
tyskäynti ”munkkilaan” eli Kyläsaaren 
kotileipomoon. Hissan Mervin leipomat 
kulkuri- ja herkkumunkit olivat edelleen 
yhtä ihania.

Luokkakokous ja samalla yhteiset 50-vuotisjuhlat järjestettiin 8.9.2018 Kylätalolla. 
Tunnelma vanhojen luokkatovereiden kesken oli loistava. Tuntui, että kukaan ei 
ollut muuttunut tai vanhentunut vuosien varrella.

Karaokea ja Hissan munkkeja
kyisen Kyläsaaren alakoulun opettajan 
Hanna Sinisalmen opastamana ja tun-
tui kuin aika olisi pysähtynyt. Kaikille 
tuli tunne siitä, ettei varsinkaan yläkou-
luajasta voisi mitenkään olla 35 vuot-
ta! Kouluissa oli sama tunnelma ja oli 
mukavaa muistella niin opettajia kuin 
kommelluksiakin. Luokkia kiertäessä 
muisteltiin mitä aineita opiskelimme ai-
koinaan eri luokkatiloissa, esimerkiksi 
monen koulussa opiskelema valinnais-
aine konekirjoitus on jäänyt kokonaan 
historiaan. Tilat tuntuivat nyt paljon pie-
nemmiltä kuin kouluaikoina.

 Koulukierroksen jälkeen olimme so-
pineet yllätyskäynnin Kyläsaaren koti-
leipomoon eli "munkkilaan”. Siinä vasta 

aika pysähtyikin, sillä kulkuri- ja herk-
kumunkit olivat yhtä ihania kuin silloin-
kin Hissan Mervin leipomina. Ja kuinka 
me pidimmekään paitsi munkeista myös 
munkkien tekijöistä!

 Nostalgiaa lisäsi Kyläsaaren kylä-
talo, olimme istuneet samaisessa luok-
kahuoneessa 6 vuotta, jossa nyt vietim-
me iltaa. Esittelykierroksen ja kuulumis-
ten jälkeen söimme maittavaa ruokaa 
ja Hissan ihania munkkeja kahvin kera, 
lauloimme mm. karaokea ja katselimme 
vanhoja valokuvia. Tunnelma oli loista-
va, tuntui, että kukaan ei ollut muuttunut 
tai vanhentunut vuosien varrella.

  Heli Salokangas team

Hyvin suunniteltu on melkein tehty...

Pyorätuoliluiskan asennusta suunnittelemassa 
ovat Vesa-Matti Ketola, Vesa Virta ja Jarmo Jylli 
sekä kuvan ottaja Jarmo Huhtasalo.

Huhtikuussa Dick Lampinen, frisbeegolfi n Ruotsin 
mestari, saapui Kyläsaareen hoitamaan Euroopan 
mestari Seppo Pajun aloittaman ratasuunnitelman 
loppuun. Kuvassa vasemmalta Jarmo Jylli ja Heikki 
Lehtinen ja Lampinen.

Kyläsaaressa tapahtuu
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Aki Ålander
Pohjarannantie 3, 28800 PORI

puh. 02 648 0730, 0400 568 009

Autokorjaamo

HUOLTO-HANSKI

PP Painting Oy
Lue Kyläsaari-lehtiä netissä:

www.kylasaari.com

Kylätalon tilat 
vuokrattavana
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry vuokraa kylätaloa 
myös kyläläisten käyttöön esim. erilaisten juhlien järjes-
tämistä varten. Vapaita ajankohtia voi kysellä yhdistyk-
sen päivystyspuhelimesta p. 044 331 1759. Vuokralai-
nen vastaa tilan siivoamisesta tilaisuutensa jälkeen. Eril-
listä siivousmaksua vastaan yhdistys voi tarjota loppusii-
vousta, mutta tästä sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

Salissa on pöydät ja tuolit 50-60 hengelle. Keittiöstä 
löytyy ruoka- ja kahviastiasto sekä kuohuviinilaseja 60 
hengelle, iso kylmiö, neljä moccamaster-kahvinkeitintä, 
vedenkeitin, astianpesukone, kiertoilmauuni, hella, mik-
roaaltouuni ja lämpölevy. 

Pelisalista löytyy biljardi, ilmakiekko, pingis, jalkapal-
lopeli sekä kaksi kosketusnäyttöpeliä. Tarkemmat tiedot 
vuokraushinnoista löytyy yhdistyksen nettisivuilta osoit-
teesta www.kylasaari.com.   

Siivoustarvikkeet sekä wc- ja käsipaperit löytyvät ky-
lätalolta ja sisältyvät vuokraushintoihin.

Muuta vuokrattavaa
Pihakalusteita, tekstiilipesuri, makkaragrilli, pöytäliinoja.
Jos siis tarvitset jotain näistä, soittele Kyläsaaren Kiinteis-
tönomistajat ry:n puhelimeen p. 044 331 1759. Tavarat 
noudetaan Kylätalolta ja palautetaan samaan paikkaan.

Soita 044 331 1759 tai 
Klikkaa: www.kylasaari.com

JÄTTIPALSAMINJÄTTIPALSAMIN  
kitkentätalkootkitkentätalkoot
jatkuvat heinäkuun helteessä!
Mikäli olet halukas osallistumaan talkoisiin, niin ilmoita 
yhteystietosi puhelinnumeroon 044 3311 759.
Jättipalsami on haitallinen kasvi luonnonvaraisilla alu-
eilla sen voimakkaan leviämisen vuoksi. Muu kasvilli-
suus jää kasvin varjoon ja kasvisto yksipuolistuu.
Huolehdi ympäristöstäsi ja kitke kasvi luonnonalueil-
ta vuoden 2011 lehden ohjeiden mukaan (Huom. sie-
menkodat poltettava ja kitkentään tarvitaan maanomis-
tajan lupa) 

MOPIILI2-hanke 
Suoritamme erilaisia pientalokiinteistöissä 
vastaan tulevia pieniä lyhytkestoisia työ -

tehtäviä Porin alueella, ensisijassa ikäihmisille. 
Toiveena on, että asiakkailla on tarjota tarvittavat 

työkalut ja välineet. 
EMME TEE: siivous-, sähkö-, vesi- ja viemäritöitä. 

MOPIILI2-hankkeen asiakkailta perittävä omavastuu: 
10€/tunti/työntekijä 

+ matkakustannukset 0,25€/km 
Työtilauksia ottaa vastaan: 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry
Jouko Harju, hankevastaava 

GSM 044 702 2317, pkk.mopiili@outlook.com 

Laskutus hoidetaan jälkikäteen, 
käteissuorituksia ei hyväksytä. 

MOPIILI2 on Porin kaupungin 
Työllisyysyksikön tukema hanke. 
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K-Market Kyläsaari on talven aikana 
kokenut melkoisen uudistuksen. 

- Olemme valmiina vastaanottamaan 
uuden aurinkoisen ja lämpimän kesän 
uusien ja energiaystävällisten koneiden 
voimalla. Vanha ilme sai väistyä uuden 
ja raikkaan ilmeen tieltä. Kauppa on nyt 
tuotu 2020- luvulle. Tuttu iloinen henki-
lökuntamme on virittänyt kaupan juu-
ri asiakkaiden tarpeita varten, kertoi 
kauppias Marko Lång

Remontti oli osa Keskon K-Market 
ketjun uudistusta ja se tuli juuri oike-
aan aikaan. Viime vuoden marraskuun 
lopulla kaupan tyhjennysmyynti suori-
tettiin kolmena päivänä, jolloin kaupan 
ovet viuhuivat tiheästi. Myytävää tava-
raa riitti perjantaina kolmeen asti, jolloin 
ovet sulkeutuivat muutamaksi viikoksi. 
Remontti oli varsin merkittävä ja val-
mistui ennen joulua. 

Kaupan ala on kokenut viime vuo-
sina melkoisen murroksen. Kauppias 

Lång kertoi, että ennen hyvä liha- ja ka-
latiski oli pienissäkin kaupoissa tärkeä 
ja kunnia asia. Nyt lähikaupasta hae-
taan ensisijaisesti vaivattomuutta ja 
helppoutta. Tavaravalikoimaa tulee ko-
koajan lisää ja kauppiaan mielestä sitä 
pitääkin tulla. Uutuustuotteet ovat lisä-
myyntiä, jolloin vakio-ostosten lisäksi, 
on ostokärryyn mukava sujauttaa uu-
den tuotteen kokeiluun. 

Uudet hyllystöt takaavat, että uusia 
tuotevaihtoehtoja on tehokkaampi tuo-
da esiin ja luoda ateriakokonaisuuksia, 
esimerkiksi liha- ja vihannesosastot 
ovat nyt aivan lähekkäin. Samoin leipä 
on juusto- ja leikkelehyllyjen viedessä. 
Nykyään tuotevalikoima K-kaupoissa 
on niin iso, että tilauksen hoitaa nykyai-
kainen automaattinen järjestelmä. Tila-
us tavaran loppuessa on nopeaa ja toi-
mintavarmaa.

Kilpailutilanne on muuttunut paljon 
2000- luvulta. Lähialueen kaupat ja 

K-Market Kyläsaari kilpailussa mukana

Uudet hyllystöt takaavat, että uusia tuotevaihtoehtoja on tehokkaampi tuoda esiin ja luoda ateriakokonaisuuksia, esimerkiksi 
liha- ja vihannesosastot ovat nyt aivan lähekkäin. 

suuret automarketit ovat lisänneet kil-
pailua, mutta toisaalta lähikauppojen 
merkitys on jälleen kasvamassa. 

K-Market Kyläsaaren, kuten mui-
denkin K-Markettien, toiminta-ajatuk-
sena on, että kauppias luo valikoiman 
ja palvelut asiakkaiden toiveiden mu-
kaisesti, eli jokainen K-Market on asi-
akkaidensa näköinen. Asioiminen 
on helppoa ja nopeaa sekä palvelu 
ystävällistä. Kaupassa on asiakkaille 
sopiva monipuolinen valikoima, sekä 
palvelut. Tällä uudistuksella uskon, et-
tä K-Market Kyläsaari pysyy kilpailussa 
mukana. Palvelua lisäävät myös veik-
kauksen ja postipalvelujen jatkoksi tul-
leet Matkahuolto ja Schenker.

Marko ja Katri Lång sekä henkilöstö toi-
vottavat asiakkaat tervetulleiksi uudis-
tuneeseen K-Markettiin.

  Sinikka Ketonen

Joulukirppis on 
aina yhtä suosittu

Joulukirppis-myyjäisiin pääsee  
tänä vuona 15.12.2019. 

Tervetuloa!

Kyläsaaressa tapahtuu
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UUDISTUNUT JA PALVELEVA
Kauppa, veikkaus, posti, matkahuolto ja 

schenker samalla käynnillä.

KYLÄSAARI

ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21, p. 02 630 1340

Tervetuloa!

Raja-Hiltantie 3, Ulasoori
Tehtaanmyymälä

Otsolan kansalaisopiston kudontaryhmän talven aherrus on 
loppusuoralla. On kudottu shaalia, mattoja, kaitaliinoja, tyy-

nyjä ja pannunalusia. Ryhmä jatkuu syksyllä, tervetuloa mu-
kaan! Kuva ja teksti: Sointu Varjus.

Tule kutomaan!
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Paljon ovat asiat tuosta ajasta muuttu-
neet. Kylän asukasluku on moninker-
taistunut ja uusia asuinalueita on nous-
sut vanhojen rinnalle, mutta luonto on 
edelleenkin lähellä. On peltoja, moni-
muotoista metsää, joki, laidunmaata ja 
pieni harppaus merelle. 

Minä vietin lapsuuteni ja nuoruute-
ni näissä maisemissa. Se oli aikaa jol-
loin internet ja sosiaalinen media olivat 
kaukana tulevaisuudessa. Kuulumiset 
vaihdettiin kaupassa, kylänraitilla ja kah-
vikupposen äärellä, puhelinkin oli harvi-
naisuus, ulkomaanmatkoista ei osannut 
edes haaveilla, katuvaloista ei tietoa-
kaan, mutta kuu ja tähdet valaisivat. 

Kivinillä oli tuolloin kaikki mitä lap-
si tarvitsi. Oli lehtometsää, saniaisvii-
dakkoa, joki, laidun, vanha hylätty pa-
ja, kummitustalo, salaperäinen kätketty 
aarre ja olipa siellä asunut oikea noita-
kin. Kaiken tämän lisäksi pienen mat-
kan päässä Halssissa oli vanhojen lai-
vojen hautausmaa. Sinne pääsi talvisin 
helposti potkukelkalla. Vanhat proomut 
ja alukset olivat lähes ehjiä. Niillä mat-
kattiin maailman merille mielikuvituk-
sessa, tähystettiin ja väännettiin ruoria. 
Sieltä kotiin potkutellessa pääsi koke-
maan vauhdin huumaa, jos tuuli oli 
myötäinen, ei muuta kuin takki auki ja 
muutama potkaisu. 

Ainoa pelottava asia oli viikillä kir-
maavat hevoset. Ne kun lähtivät lauk-
kaamaan kohti, mäki maittoi ja selkä oli 
raapaleilla, kun kontattiin piikkilanka-ai-
dan alta pakoon. 

Uimataito karttui kuin varkain joes-
sa pulikoidessa. Soutuharjoittelu alkoi 
puupunkalla kotirannassa. Myöhemmin 
sain pienen kumiveneen, jolla harjoitte-
lu jatkui, eikä aikaakaan, kun olin val-
mis soutuveneen airoihin. Sen jälkeen 
aukesi koko jokisuisto kauneudessaan. 
Kesät kuluivat retkeillen joella, joskus 
vähän uhkarohkeastikin, kun jätettiin 
airot rantaan ja oltiin vuorollaan perä-
moottoreita. Roikuttiin veneen perässä 

potkien vettä ja ohjaillen venettä oike-
aan suuntaan, toisen tähystäessä. 

Kesäisin elämä Kivinillä oli muuten-
kin värikästä, ihmisiä lomaili Siirtolas-
sa ja sieltä sain joskus ostaa punaista 
limonadia. Silloisen kotini saunakama-
rissa lomaili myös yksi kaupunkilais-
perhe, mikä tarkoitti lisää leikkikaverei-
ta. Tuulahduksen suuremmasta maail-
masta toivat lintubongarit, joita tuotiin 
linja-autoilla viikille eripuolelta Suomea 
kiikareineen. 

Kylässä oli tuolloin neljä kauppaa, 
Osuuskauppa, Kansan kauppa, Kal-
len kauppa ja Mattilan kauppa. Erityi-
sesti mieleeni on jäänyt Mattilan kaup-
pa. Siellä käydessä kauppias yleensä 
avasi punavalkoraitaisia karamelleja 
sisältävän lasipurkin ja sanoi ole hyvä. 
Kotona laitoin sitten karamellit säilöön 
pieneen matkalaukkuuni. Kallen kaup-
pa on jäänyt mieleeni, kun löysin jos-
tain pennin ja menin ostamaan yhden 
pennin nallen, mutta myyjä täyttikin nal-
leilla kokonaisen pienen pussin, kaikki 
niistä eivät päätyneet matkalaukkuun. 
Tomaatinostoreissuni Viljaselle muis-
tan hyvin, koska Kaisa laittoi aina pie-
niä tomaatteja erilliseen paperipussiin 
matkaevääksi. Ne olivat niin herkullisia, 
että yleensä ne oli syöty jo matkan puoli 
välissä. Loppukesän kohokohta oli, kun 
isäni täti Elina kutsui meidät serkukset 
tyhjentämään mansikkamaan satokau-
den lopulla. Siirtolassa taas kypsyivät 
päärynät, mitkä keräsimme puun alta ja 
söimme pois.

Tulipa kylään yhtenä kesä Tivo-
li. Vanhemmilta sain muutaman mar-
kan ja luvan mennä sinne kerran Pirjon 
kanssa. Pieni narunvetovoitto jäi kaive-
lemaan mieltä ja houkutus uudesta voi-
tosta muodostui ylipääsemättömäksi. 
Pirjolle oli jäänyt reissusta kaksi mark-
kaa ja hän lupasi toisen minulle jos 
mennään sinne uudestaa. 

Kiinnihän siitä jäin. Oli siinä sitten 
selittelemistä. Tässä kohtaa pitää sa-

noa, että jo varhain kotona opetettiin, 
ettei omasta toiminnasta voi vierittää 
syytä kenenkään muun niskoille. 

Sitten näimme ihmeen, kun Kivek-
käälle hankittiin televisio, en tiedä oliko 
se kylän ensimmäinen, mutta me lap-
set pääsimme sitä ihmettelemään. Te-
levision eteen oli laitettu meille tuoleja 
ja jännittyneenä tuijotimme ruutua. Kun 
pöllö iäisyydeltä tuntuvan ajan jälkeen 
ilmestyi ruutuun ja nikkasi, se oli hen-
keä salpaava kokemus, taidettiin siinä 
oikein käsiä taputtaa. 

Neljätoistavuotiaana Kallen baari al-
koi kiinnostaa. Eräänä lauantaina kerä-
sin rohkeuteni ja ilmoitin vanhemmilleni 
lähteväni baariin, he taisivat hieman hy-
myillä. Astuin savuiseen baariin sydän 
pamppaillen, kävelin levyautomaatin 
eteen ja laitoin soimaan Tamara Lundin 
Olen mikä olen. Yhden penkin päässä 
oli vähän tilaa ja istuin siihen kuunte-
lemaan levyn, minkä jälkeen lähdin ta-
kaisin kotiin. Kallen baarissa tuli sitten 
tyttökaverin kanssa käytyä poikia tiiraa-
massa ja pilsneriä maistamassa. Pian 
maailma Kyläsaaren ja Kivinin ulkopuo-
lella alkoi kutsua. Alkoi peukalokyydillä 
ja paljain jaloin Suomeen tutustuminen 
ja pilsneri vaihtui piimään. 

Enää kauppoja on yksi, baarista pu-
humattakaan, mutta Kyläsaari on maa-
ilman paikoista parhain. Joki on edel-
leen kaunis ja syysauringon kultaamat 
viljapellot, laidunmaakin on saanut he-
vosten ja lehmien tilalle ylämaakarjaa, 
linnut konsertoivat ja uusia lintulajeja 
on tullut pesimään. Euroopan majava-
kin on uusi tulokas. Jos jostain pitäisi 
mielensä pahoitta, niin se on kartta-
merkinnät. Meidän Kiviniläisten vuosi-
kausia tuntema Poolee sijaitseen viikin 
kupeessa. Karttaan merkitty Poolee on 
meidän tuntema Kuralaari. Kuralaari on 
paalutettu alue mihin ruoppausmassoja 
läjitettiin siitä laarinimitys. 

  Marja-Leena Kukkasmäki

Kyläsaari on esiintynyt historian saatossa useammalla nimellä. Kumboö oli yksi 
niistä ja tarkoitti Kokemäkeläistensaarta. Se viittasi nautintaoikeuksiin ja luultavasti 
kokemäkeläisillä oli täällä kalastuspaikkoja. Ajan myötä se alkoi ärsyttää kyläläisiä 
ja 1545 pidettiin etsikkokäräjät. Toisena aloitteen tekijänä oli Jaakko, Erik Olavin-
poika Toukari. He valittivat rauhan rikkoutuneen heidän omilla kalavesillä ja nuotta-
apajilla. Varsinkin heidän pelloilla ja niityillä ollessaan irtolaisnaiset, loismiehet 
ja koplakunnat kalastelivat heidän vesillään ja pelottelivat kalat pois tehden hall aa 
heidän kuninkaallisen majesteettinsa lohenkalastukselle. 

Lapsuus- ja nuoruusmuistoja
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Olemme myös 
Facebookissa!

Porin Kyläsaari
Tykätkää meistä!

Mekin 
tykkätään 

teistä!
V i r t a a  p u h t a a s t i         T U U L I  |  V E S I  |  P U U         p o r i e n e r g i a . f i

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

Tervetuloa ympäristöystävällisen  

sähkön käyttäjäksi!

Tunnistatko 
kuvien 
henkilöitä?
Tässä kaksi vanhaa valokuvaa, 
jos tunnistat kuvan henkilöitä, niin 
soita tai postittele Tiina Lankiselle 
040 555 2523 tai 
hirvi8@dnainternet.net 

Nyt kaikki valokuvia katselemaan 
ja kirjoittamaan kuvan taakse hen-
kilöiden nimiä. Taitaa niitä nimet-
tömiä kuvia olla aika paljon arkis-
toissa.  

Kuva on otettu äitienpäivänä 1930.

Tämän kuvan taakse on lyijykynälä kirjoitettu: ylhäällä III vas. Brilla ja Matti V vas. Passiaho, 
ylh. II vas Tuomo Kivekäs ja ylh, IV vas. Kaisu Ruokonen.
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HIUSPINNI
PARTURI-KAMPAAMO
JAANA RANTAMÄKI
p. 040 533 5144

Kuusimäentie 7
28760 Pori 

Hyvää

kesää
!

PARTURI-KAMPAAMO
JAANA LAMMINEN

KYLÄMETSÄNTIE 8 A, KYLÄSAARI

Puhelin 045 678 6674

Hyvää kesää kaikille!

Lue Kyläsaari-lehtiä netissä:

www.kylasaari.com

Liikunta- ja 
hyvinvointipalvelu 

Movena 

         Taru Salminen       Niina Pöysti 
  parturi-kampaaja, ripsiteknikko          Fysioterapeutti 
     puh. 044 7369393  puh. 044 0517942 

Gallen-Kallelankatu 22, 28100 Pori 
Ajanvaraus myös osoitteessa timma.fi/fiini 

KESÄN SYLI
Kesä maistuu viattomuudelle,

toivolle ja unihiekalle,
varistaa talven muistot rantahiekkaan

ja viskoo ne kauas merelle.

Kesä on kuherruskuukausi.
Unelmien urpuja,

koivumorsiamen katseita, 
piknikillä pirskahteleva kuohuviini.

Kesä kihahtaa kirkkaana 
Karkaa, etsii rusketusraitaa. 
Yöttömänä yönä sylissäsi

kesä on täysi. 

NAUTI
Runous ei ole vastaus

vaan kysymys kysymyksen jälkeen
yritys ymmärtää

yritys olla rauhassa ymmärtämättä,
lumousta hukkaamatta.

Runous ja rakkaus on hengitettävä,
nautittava joka hetki

TÄNÄ YÖNÄ
Tänä yönä

lasket tähdet syliin,
auringon lanteilleni.

Sirotan salamoita ihollesi. 
Tänä yönä mustakin on valkoista. 

Varjosi minulle kinuskia.

IHOVARJO
Kirkkauteen kietaistu katseesi

sataa huomisen heteitä,
etsii vapaudenkasteista hymyä,

elämän ensikatsetta.

Ilta laskeutuu
lämpimän ihovarjoni alle,

hiljenee minusta
sinuun. 

Tatuoi minut 
niin liihotan ihollasi ikuisesti,

sinuun betonilla kirjoitettu,
sinetillä suljettu

Runot ovat Jaana Mäen 
vuonna 2018 julkaistusta 
kirjasta ”Ihme”.
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SK-Metalli Oy

Rantakulmantie 86
28600 Pori

050 466 9033 
myynti@skmetalli.com

www.skmetalli.com

Veikko Lehti Oy, Teljänkatu 10, 28130 Pori 
puh. 02 631 6100

Materiaali-
kierrätyksen
edelläkävijä.  
Pidämme ympäristöä puhtaana.

Meiltä kaikki

jätehuollon

palvelut!
TÄYDEN PALVELUN VENETALOSTA

KAIKKI TARVITTAVA VENEILYYN

JO YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

VENEET, KONEET, VARAOSAT,

TARVIKKEET JA HUOLLOT

KÄTEVÄSTI SAMAN KATON ALTA.

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

ULASOORINTIE 8, 28600 PORI
Puh. 02 637 0570           www.lansipalkki.fi 

LUJA-NR kattotuolit 
ja liimapalkit

• Ennen kesäruuhkaa
• Kaikkiin rakennuksiin
• Nopeat täsmälliset toimitukset

LIIMAPUUPALKIT
HETI VARASTOSTAMME!

Puh. 02 637 0570                 www.lansipalkki.fi 
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Koulutettu hieroja
Anne Rohkea-Ranula
Ajanvaraus: 040 519 3561

Metsäkulmanraitti 168
28760 Pori (Kyläsaari)

MERI-PORIN KAIVUU OY
 0400-123 685  

ENÄJÄRVENTIE 24-26, 28800 PORI

 kaivuutyöt    salaojitukset  
 pihatyöt

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMERI-PORIN KAIVUU OYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
0400-123 685  

ENEEENEENENEENENEENENÄJÄJÄJJÄÄÄJÄJÄJÄÄJÄJÄJÄJÄÄJÄJÄJJJJJÄRÄRÄRRÄRÄÄRÄÄÄRÄRÄÄRÄÄRÄRVEVEVEEVEVVEEVEVEVEVEVEVEVEENTNTTTNTTNTNTTTNTNTNTTIEIEEEIEIIEIEIEIEIIEIEIEI 222222222224-444444444444444444 26222626262662222626226226262666,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28282282882828282828888080800880808080808080808080808080808088 0000000000000000 000000 POPPOPOOOOPPOOOPPOPOOOOOOORIRIRRIRRIRIRIRIR

kaivuutyöt salaojituksettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
pihatyöt

Keittiöt ja
kodin kaikki kalusteet

 Ilmainen suunnittelu ja mittaus
 Nopea toimitus
 Asennus
 Myös pintaremontit

Rami Kivimäki
p. 0400 909 693

rami.kivimaki@kolumbus.fi
Kuljuntie 8, 28760 Pori

www.rk-keittio.fi

30 vuoden puusepän ammattitaidolla
Ota yhteyttä ja kerro, millaista remonttia tarvitset!

Kuljuntie 8, 28760 Pori
www.rk-keittio.fi

Hymyile, olet Turvassa.

Sovitaan yhdessä sinulle paras nuohousaika.
www.nokipojat.fi     044 056 5847

AMMATTITAITOISESTI  ASIAKASLÄHTÖISESTI  LUOTETTAVASTI

NUOHOUS  JA 
ILMASTOINTIPALVELU 
NOKIPOJAT OY

HAUTAKIVET

AK-KIVI
Kiviveistämöntie 39  |  28760 Pori
02 648 6075  |  www.ak-kivi.fi

ym. kivialan työt suoraan 
kiviveistämöltä Kyläsaaresta

Satakunnankatu 39, 28130 Pori
www.k-rauta.fi/pori
Puh. 02 631 3300

Palvelemme ma-pe 7   –19, la 9 –16, kesällä su 10–16
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