Kyläsaari
Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n tiedotuslehti 2020

www.kylasaari.com

Kyläsaari 1/2020

Tiedoksi kyläläisille
KYLÄSAAREN KYLÄTALO
Kylätalo on suljettu toistaiseksi ainakin
toukokuun loppuun asti.

KEVÄTKOKOUS
Kannessa: Vierivä kivi ei sammaloidu.
Vesa-Matti Ketola ja Jaakko Hyle talkootöissä.
Kuva: Marianne Lehtinen

Yhdistyksen kevätkokous pidetään
myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

KIERRÄTYSPÄIVÄ JA KYLÄSAARIPÄIVÄ

Tässä numerossa:
Puheenjohtajan palsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kyläsaaripäivien juhlavuosi oli menestys . . . . . . . . . 4
Kyläsaaren koulu 120-vuotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Elävä Kyläsaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sammaloituneet kivijalat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uskomattoman hyvä tunnelma . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Intohimosta voimailuun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Hurmaava kesäpiha Liljankujalla . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kyläsaaren kudontapaikka – Kylätalon kutomo . . . . 13
Jaana Mäen runoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Iloa, valoa ja räiskettä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lintujen talviruokinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kuulon heikkeneminen ja siihen liittyvä apuväline . . . 17
Kyläsaaressa tapahtuu . . . . . . . . . . . . 3, 8, 14, 17, 18

Molemmat tapahtumapäivät
on peruttu tältä vuodelta.
Ensi vuonna uudestaan!
Pidetään huolta
toisistamme ja pysytään
terveinä.
Aurinkoa ja iloa
kevääseen!
Kyläsaaren
Kiinteistönomistajat ry

36. vuosikerta 1/2020
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 2020
Johtokunta:
Heikki Lehtinen puheenjohtaja
Vesa-Matti Ketola varapuheenjohtaja

Joulukirppis-myyjäisiin pääsee tänä vuona 13.12. Tervetuloa!

Sinikka Ketonen sihteeri
Jarmo Jylli taloudenhoitaja ja jäsenkirjuri
Jarmo Huhtasalo
Tuija Huhtasalo
Jan Koivusilta
Tiina Lankinen
Tiina Raitanen
Harri Salminen
Paula Viikinkoski
Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry:n nettisivut
uudessa osoitteessa www.kylasaari.com
Löydän meidät myös facebookista
Kylätalon puhelin 044 331 1759

2

Liity nyt
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n jäseneksi. Jäsenmaksu on 12 €
vuodessa ja liittymismaksu on 5 €. Jäsenenä tuet toimintaa Kyläsaaren
hyväksi ja saat jäsenetuja yhdistyksen järjestämissä 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 jarmojylli53@gmail.com,
joka toimittaa liittymismaksulaskun. Jäsenyys on talouskohtainen.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta saat verkkosivulta
www.kylasaari.com ja facebookista porinkylasaari.

Puheenjohtajan palsta
Kuva: Marianne Lehtinen

Tervehdys kyläsaarelaiset

V

uosi 2020 tulee jäämään vahvasti koko ihmiskunnan historiaan vuotena, jolloin pieni virus pysäytti
koko maailman. Kyläsaaressa Kyläsaaripäivät peruttiin ensimmäistä kertaa historiansa aikana. Keväälle kaavaillut frisbeegolfradan avajaiset jouduttiin siirtämään. Myös
Kylätalo piti sulkea. Suunnitelmia kuitenkin tehdään Kyläsaaressa jo pitkälle tulevaisuuteen, mutta kurkistetaan vielä
lyhyesti viime vuoteen.
Vuosi 2019 oli yhdistykselle merkittävä. Keväällä
juhlimme Kyläsaaripäivien 30-vuotista taivalta. Saimme myös Kylätaloon uuden pyörätuoliluiskan ja lisäksi
metsään valmistui frisbeegolfrata uskomattoman nopealla aikataululla. Suuri kiitos kaikille talkoolaisille!
Kuluva vuosi on ensimmäinen vuoteni yhdistyksen
puheenjohtajana. Lämmin kiitos edellisille puheenjohtajille, jotka ovat luotsanneet yhdistystä ansiokkaasti eteenpäin ja kaikille yhdistyksen aktiiveille, jotka
omalla tinkimättömällä panoksellaan ovat jo vuosia
mahdollistaneet yhdistyksen laadukkaan toiminnan
koko kylän eduksi. On ollut ilo tarttua terveen ja elinvoimaisen yhdistyksen ruoriin.
Tänä keväänä aloimme rakentaa urheilukentän
pohjoispäätyyn uutta frisbeegolf-harjoittelualuetta.
Kylätalon pihaan rakennetaan näyttävä esiintymislava
palvelemaan kylän tapahtumia. Toivottavasti syksyllä
voimme vihdoin viettää myös radan avajaisia.

On ollut ilo nähdä Kylätalon ikkunoissa valot lähes
jokaisena vuoden iltana. Myös Kylätalon valmistuva
käsityöpääty tarjoaa lisää mahdollisuuksia talon monipuoliselle käytölle. Toivommekin uusille harrastehuoneille aktiivista ja monipuolista käyttöä. Nähdään
talolla heti kun se taas on mahdollista.
Heikki Lehtinen

Meri-Porin seurakunnan järjestämät

YÖKAHVILAILLAT

Uusi iltis

Kyläsaaressa

tapahtuu

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

Kyläsaari

– kesäkuu 2020

Syksyllä 2019 koululaisten iltapäiväkerhon toiminta Kylätalolla oli vaakalaudalla. Kaupunki oli jo siirtämässä iltistä koulun tiloihin, mutta päätyi sitten
jatkamaan Kylätalolla. Kudontahuone muutti remontoituun valoisaan käsityöhuoneeseen ja iItis sai vanhan kudontahuoneen tilan. Uusi Iltistila on nyt
avara ja viihtyisä. Tila on pyhitetty kokonaan iltikselle, joten seinät saivat
nopeasti koristeekseen upeita askarteluja.

3

Kyläsaaripäivien juhlavuosi oli menestys
uosi 2019 oli Kyläsaaripäivien
juhlavuosi, kaiken kaikkiaan 30
vuotta tuli täyteen. Juhlat on
järjestetty vuosittain: aluksi Kajastuksen, Marttojen ja Kiinteistönomistajien
yhteistyönä, mutta nyt jo useita vuosia
Kyläsaaren Kiinteistönomistajien järjestämänä. Saimme Kyläsaaripäivään
”Rakkaudella Porilaisille” -avustusta,
joka takasi juhlavuonna runsaan ohjelmatarjonnan.
Elli Laaksonen keitti soppatykissä
kermaisaa lohikeittoa ja maku oli mitä
parhain. Ensimmäinen erä, 150 litraa
kului nopeasti, mutta hetken odottelun
jälkeen valmistui toinenkin erä. Ohjelman musiikkitarjonnasta vastasivat Meri-Porin soittokunta, Tuomas Koivuviita,
Erkki Lundgren ja Reijo Nevaranta. Voice of Finlandista tuttua Markus Törmälän laulua saimme kuunnella useaan
otteeseen.
Tarjolla oli pikkupurtavaa, makkaraa, vohveleita ja Marttojen keittämää
kahvia. Mukana oli Meri-Porin Perhepoijun toimintaa lapsille kasvomaalauksineen ja onnenpyörän pyörityksi-

V
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neen, POKS-ohjelmapalvelun seikkailurata ja tietysti pomppulinna, ponit ja
kanit. Torimyynnissä oli kukkia ja käsitöitä. Porilaine Naakkakuoron esitys hieman kärsi äänentoistolaitteiden
riittämättömyydestä, mutta esitys oli
hauska ja mukaansatempaava. Runoilija Jaana Mäki lausui rakkauden sävyttämiä runoja, joita on Kyläsaari-lehdessä tänäkin vuonna.
Lisäksi saimme mielenkiintoisen
ja jännittävän yllätysohjelmanumeron
- Rasmus Show:n. Nuori vatsastapuhuja-taitelija keskusteli Nestori-nuken
kanssa suurista sydämen asioista.
Rasmus oli tänä vuonna Talent-kisassa
mukana ja selviytyi aina ﬁnaaliin asti.
Onnittelut Rasmukselle!
Vuoden kyläsaarelaiseksi valittiin
uskollinen talkoolainen Markku Laaksonen. Lisäksi juhlaan oli kutsuttu kaikki
vuoden kyläsaarelaiset aikaisemmilta
vuosilta. Oli ihana nähdä joukko aktiivisia toimijoita vuosien varrelta.
Kyläsaaripäivänä sää suosi juhlijoita, väkimäärä lähenteli 500 kävijää. Tapahtuma oli erittäin onnistunut. Tänä

vuonna emme valitettavasti voi järjestää Kyläsaaripäiviä poikkeustilanteen
vuoksi.
Hyvää kesää kaikille!
Sinikka Ketonen

Jaana Mäki, jonka runoja on sivulla 13.

Vatsastapuhuja-taitelija Rasmus.

Porilaine Naakkakuoro (Seija ja Marketta).

Vuoden kyläsaarelaiset yhteiskuvassa: Elli Laaksonen, Soila Ojanen, Pertti Tommila, Helena Kause, Kyläsaaren Martat,
Raili Frangen, Vesa-Matti Ketola, Sinikka Ketonen, Jarmo Jylli, Erkki Niinisalo, Irma Airesto, Harri Nevala, Pirkko Lilja,
Jaakko Hyle, Tuija Huhtasalo ja Markku Laaksonen.

Vuoden

kyläsaarelainen

Vuoden kyläsaarelainen 2019 Markku Laaksonen on
ollut tuttu näky talkoissa. Markulla on ollut sormensa
vahvasti pelissä niin frisbeegolfradan rakentamisessa, kuin kylätalon remontoinnissakin. Kuvassa rakennetaan väylän 12 heittopaikkaa.
Ryhmäkuvassa Markku Laaksonen on kunniakirjan
ja kukkien kanssa oikealla.

Kyläsaari

– kesäkuu 2020
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Kyläsaaren koulu 120-vuotta

Kyläsaaren koulun entiset rehtorit Timo Helavuori (vas.)
ja Arto Suni luovuttivat pallon koulun nykyiselle rehtorille
Tapani Vuonokarille (oik.).

yläsaari on upea paikka! Kyläsaaressa on upeat
metsät joissa voi leikkiä ja rakentaa majoja. Kyläsaaren koulun piha on valtavan iso ja välituntisin
siellä on paljon tekemistä. Puistot ovat myös hyvin hoidettu
ja rakennettu. Vaikka itse en asu Kyläsaaressa vietän siellä
silti paljon aikaa kavereiden ja harrastuksien perässä. Minulla on tosi kiva luokka ja myös paljon kavereita jotka asuu
Kyläsaaressa. Harrastan Salibandya PTU nimisessä joukkueessa.

K

Micke, 3A
yläsaaren koulu täytti 120-vuotta 12.10.2019. Siellä
järjestettiin frisbeegolf-piste ja Seppo-suunnistusta.
Musiikkiluokassa oli koulun oppilaista uusia ja myös
erittäin vanhoja kuvia. Juhlan alkaessa koulun rehtori Tapani Vuonokari piti puheen. Myöhemmin koulun entiset rehtorit
Timo Helavuori ja Arto Suni pitivät puheen, jossa myönnettiin
puheen ohessa Kyläsaaren koululle juhlapallo ja myöhemmin
juhlassa saatiin uusia frisbeekiekkoja, jalkapalloja, koripalloja
ja sählypalloja.
Juhlan aikana oli kaukalossa jalkapallokisa, jossa oli
osallisena vanhempia sekä koulun uusia ja vanhoja oppilaita. Juhlan aikana koulun ruokailurakennuksessa myytiin
herkkuja muuta makeisia. 5-luokan tiloissa tutustumista robottitekniikkaan. Siinä kerrottiin, miten robottitekniikkaa kehitetään ja miten robotteja valmistetaan ja mihin tarkoituksiin.
Monet oppilaat ja vanhemmat kiersivät koulua tutustuen
siihen ja valokuvia katsellen. Ruokalassa oli vieraskirja, johon monet kirjoittivat nimensä ja sen vieressä koulun rehtori
otti vieraita vastaan. Liikuntasalissa oli liikuntarata, jossa oli
monta erilaista toimipistettä.

K

Miska, 6A
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oulun 120-vuotisjuhla oli 12.10.2019. Itse olin siellä
kavereiden kanssa pitämässä liikuntasalissa sellaista rataa. Koululla oli myös koulutilojen esittely eli siellä sai kierrellä vapaasti luokissa ja ympäri koulua. Ja oppilaiden tekemiä töitä oli luokissa, joita sai mennä katsomaan.
Musiikin luokassa oli vanhoja valokuvia koulun opettajista,
oppilaista ja henkilökunnasta. Ruokalassa oli vanhempainyhdistyksen myynti, mistä sai ostaa karkkia ja oli myös pullaa ja
mehua. Jossain kohtaa koulun entiset rehtorit Timo Helavuori ja Arto Suni pitivät puheen, jossa he siirsivät pallon Tapani
Vuonokarille nykyiselle koulun rehtorille. Meillä eli minulla ja
kaverillani oli taukoja, niin menin katsomaan ja kiertelemään
pitkin koulua. Jossain kohtaa alkoi sataa, kun Timo Helavuorella oli puhe ruokalan edessä. Myös ennen puhetta ruokalan
edessä soi musiikki. Ja me menimme katsomaa jalkapalloottelua toimintakaukalolle.
5.- ja 4.-luokilla oli jalkapallo-ottelu. Mutta vitoset hävisivät,
koska se monitoimikaukalo oli liukas, koska oli juuri satanut.
Ennen tätä päivää olin kaverilla yötä, niin lähdettiin aamulla
suoraan koululle. Se oli ihan kiva päivä, mutta ärsytti kun yhtäkkiä tuli todella kylmä ja alkoi satamaan, kun me kuunneltiin
puhetta ruokalan edessä. Osa ihmisistä oli kyllä sateensuojassa, mutta suurin osa ei ,koska he halusivat kuunnella puhetta edestä päin.

K

Anni, 6A
yläsaaressa lumi oli sulanut jo aikoja sitten ja puiden
lehdet alkoivat olla jo hiirenkorvilla, vaikka elettiin vielä
helmikuun loppua. Linnut sirkuttivat puussa ja eräs oli
kertonut nähneensä jo kiurun. Koulureppu ei painanut, vaikka
se oli sullottu täyteen kirjoja ja lisää painoa toi myös koulusta
saatu Chromebook. Tänään olisi pitkä päivä edessä.
Tiilinen rakennus tuli esiin puiden takaa. Se oli ruokalan
ja liikunta-/juhlasalin yhdistelmä. Sitten silmien eteen avautui

K

lyhyt soratien pätkä, joka päättyi laajaan sorapiha-alueeseen,
jossa joku potkaisi palloa maaliin. Vahti yritti saada ilmassa
lentävän jalkapallon kiinni, mutta se livahti hänen käsiensä
välistä maaliin. Silmät eksyivät sieltä viipalerakennukseen,
joka toimi eskari - kakkosluokkalaisten rakennuksena. Heillä
oli omat keinunsa, kiipeilytelineensä ja jalkapallokenttänsä.
Kauempana viipaletta melkein vastapäätä seisoi kaksikerroksinen tiilirakennus, jossa opiskelivat 3. - 5.-luokkalaiset. Kolmos- ja neljäsluokkalaisilla oli oma, koko koulun isoin kiipeilyteline ja keinut renkaineen. Viides- ja kuudesluokkalaisten
keinut ja pieni kiipeilyteline olivat ison koulun takana, pienen
jalkapallokentän vieressä.
Kellojen soidessa oppilaat ryntäsivät sisään, heittivät vaatteensa naulakkoon ja juoksivat rappuset ylös, kukin omalla
tyylillään. Luokissa alkoi taukoamaton hälinä, mutta se hiljentyi, kun opettajat astelivat luokkiin. Jossain luokassa päntättiin kertotauluja, kun taas käsityöluokissa oppilaat keskittyivät
valmistamaan töistään entistä parempia, ja vilkuilivat välillä
ikkunoista ulos, joista avautui näkymä uudelle monitoimikaukalolle sekä vielä uudemmalle parkour radalle, joka oli piilossa kaukalon takana. Parkour radan vieressä kohosi pieni
mäennyppylä, josta laskettiin aina talvisin pulkalla alas.
Neljänkymmenenviiden minuutin kuluttua kello soi jälleen
vartin kestävälle välitunnille. Jotkut oppilaat pelasivat tolppahippaa ison koulun ja varastorakennuksen välisessä katoksessa, ja jotkut taas taistelivat koripallotelineen kuninkuudesta laatoilla pienen kuusen vieressä. Pienemmät oppilaat
seikkailivat heidän jalkapallokentän takaisella mäennyppylällä, joka alkoi pikkuhiljaa kasvaa taas heinää ja takiaispuskia.
Kun eräs oppilas eksyi liian kauas mäen taakse, opettaja tuli
hakemaan hänet takaisin näköetäisyydelle.
Vaikka koulupäivä oli pitkä, se hujahti ihmeellisen nopeasti ohi. Niin hujahti myös lipputanko, jossa liehui lippu aina liputuspäivinä ja silloin, kun koulu taas kesäloman jälkeen
käynnistyi. Vaikka välillä ei huvittaisi käydä koulua, Kyläsaaren koulu on silti aina yhtä pieni ja söpö koulu, josta on niin
hyviä ja huonojakin kokemuksia ja koulu, jossa varmasti moni
on oppinut paljon kaikkea uutta.
Aino, 6A
yläsaaren koulun 120-vuotisjuhla oli la 12.10.2019
klo 10–13. Siellä oli paljon kaikkea esim. temppurata, luokkien esittelyä vanhemmille ja muille vieraille
ja rehtorin puhe.
Siellä oli myös luokkien väliset futiskisat koulun uudessa
monitoimikaukalossa. Ne taisi voittaa 5lk. Meidän koululle

K
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lahjoitettiin todella paljon palloja, ja ne kyllä tulee käyttöön tai
siis on tullut.
Monia vanhempia kiinnosti kovasti, millaisia luokkia meillä
on ja sen jälkeen he ostivat myös muistaakseni leivoksia ja hakivat ruokalasta pullaa, mehua ja kahvia.
Temppuradalla oli paljon ihmisiä koko päivän ajan. Suosituin rata oli varmaan trampoliini tai sählykaukalo. Ratoja oli siis
trampoliinihyppy, sählykaukalo, penkkiliukumäet, keilaus, narukiipeily yms. Vanhemmat ei niin kiipeillyt, mutta oppilaat kiipeilivät senkin edestä. Olin itse esittelemässä luokkia ja vahtimassa temppu-/liikuntarataa.
Koulussamme on paljon kaikkea esimerkiksi vanhan liikuntasalin sisällä on pingispöytä, Ilolassa hieno monitoimikaukalo
ja parkour-rata. Ilolaan on myös tehty paljon erilaisia polkuja.
Pisin niistä on n. 300m. Liikuntamahdollisuuksia on paljon ja
on iso ja hyvä liikuntasali.
Koulussamme on mukava olla, koska tämä koulu ei ole
ihan liian iso. Täällä on sopivasti oppilaita, joten tiedän melkein kaikkien nimetkin. Täällä on myös tosi mukava henkilökunta.
Eero, 6A
yläsaaren koulu täytti 120-vuotta 12.10.2019. Kyläsaaren kyläläiset olivat tervetulleita ja koko kaupunki. Koulumme opettajat olivat myös tapahtumassa mukana.
Koulumme rehtori Tapani Vuonokari piti ensimmäisenä puheen. Hänen jälkeensä piti koulumme entiset rehtorit Timo Helavuori ja Arto Suni.
Ison koulun 3-6 lk puolella oli esittely musiikkiluokassa vanhoista luokkakuvista. Vanhemmat innostuivat kaikista kuvista
ja katsoivat, oliko heidän oman luokan kuva siellä. Nykyisten
koulun oppilaiden luokkakuvat olivat myös siellä. Musiikkiluokassa oli myös elokuva, mitä sai katsoa. Ennen juhlaa teimme
koulussa grafﬁtitöitä, jotka olivat 5-6 lk aulassa. Omissa luokissa sai käydä katsomassa.
Koululle sai tuoda kortin tai lahjan, esimerkiksi jalkapallon.
Koulumme sai todella paljon lahjoja! Kiitos siitä.
Koulun välkkärit ja muut oppilaat pitivät erilaisia rasteja,
joissa kaikki saivat käydä. Esimerkiksi: liikuntasalissa pidettiin
temppurata, joka oli erittäin suosittu, koulun pihassa pidettiin
suunnistusta.
Koulun ruokalassa oli pulla-, kahvi- ja mehutarjoilu, sekä
koulumme vanhempainyhdistys myi lapsille karkkia ja paljon
muuta herkkua.

K

Martta, 6A
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Elävä Kyläsaari
Kun edellinen Leader-hankkeemme ”Kyläsaaren Frisbeegolfrata ja Kylätalon esteettömyys” oli vielä loppusuoralla, päätti Kyläsaaren Kiinteistönomistajien hallitus lähteä hakemaan rahoitusta uuteen
hankkeeseen. Leader Karhuseudun hallitus hyväksyi maaliskuun kokouksessa hankkeemme ja toteutus pääsi alkamaan.
Kylätalon pihaan rakennetaan Kyläsaaren historiaa kunnioittaen esiintymislava. Lavan reunakivet on järeitä lohkottuja paasikiviä puretun rakennuksen
kivijalasta Kyläsaaren vanhan aseman
läheisyydestä. Muistitiedon mukaan talossa asusteli vanhan aseman asemamestari. Esiintymislavan kansi tehdään
noppakivistä. Lavaan kiinnitetään van-

han aseman muistolaatta. Suuria lohkottua kiviä riittää vielä istutusaltaisiin, jotka
sijoitetaan kylätalon julkisivun eteen.
Pururadan ja urheilukentän välissä
olevaan metsikköön rakennetaan uusi
frisbeegolf-harjoitusalue. Urheilukentän
puolelle rakennetaan range, eli harjoitusalue pituusheittoja varten. Kentän
reunaan asennetaan 3 heittoalustaa. Lisäksi metsikköön tulee 4-5 harjoituskoria lähipelin harjoittelua varten.
Lähivuosien aikana tulemme lisäksi
parantamaan Kylämetsän idyllistä polkuverkostoa sekä Kyläsaaresta Enäjärven pumppuasemalle kulkevaa polkua.
Parannetut polut tulevat palvelemaan
paremmin ulkoilijoita kosteina vuodenaikoina ja hiihtäjiä talvella.

Kyläsaaressa

tapahtuu

Odotettu luiska
Kylätalon pyörätuoliluiskaa on odotettu pitkään. Tähän asti on jouduttu
käyttämään epäkäytännölisiä siirrettäviä luiskia, mutta vihdoin uusi luiska saatiin toteutettua.
Luiska on museoviraston hyväksymä ja talon ulkoasuun sopiva.
Ennen rakennusvaihetta rakennusryhmä kävi tutustumassa Ahlaisissa
olevaan invaluiskaan. Projekti sai
Leader-rahoitusta. Toteutustyö tehtiin yhteistyössä Winnovan kanssa.
Luiska on 18 metriä pitkä ja sopii hyvin talon ulkoasuun.
Kuva syntymäpäiväjuhlien pitäjältä. Olivat tyytyväisiä uuteen luiskaan:
Meillä oli mahtava ilta, ihana paikka. Kiitos. Ystävällisin terveisin, Paula Lahti.
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Sammaloituneet kivijalat
Kyläsaaren vanhasta asemasta on jäljellä enää kivet asemanhoitajan puretun asunnon kivijalasta. Nyt kauan
unholassa olleet kivet pääsevät radan
varresta arvoiselleen paikalle kylän sydämeen. Kivistä rakennetaan jo täyttä
höyryä esiintymislavaa ja istutusaltaita kylätalon pihaan. Esiintymislavaan

kiinnitetään Kyläsaaren vanhan aseman muistolaatta. Kivet on hankittu
Väylävirastolta ja ne siirretään Kylätalon pihaan museoviraston suostumuksella.
Kyläsaaren asemarakennus on rakennettu 1899, jolloin Pori-Mäntyluotorata valmistui. Rautatieasema sai ni-

Kyläsaaren aseman edustalle ryhmittynyt suuri joukko
venäläistä sotaväkeä ja punakaartilaisia. Viides oikealta
on venäläinen Vasili Terentjeff, joka rakennutti vallihautoja
Mäntyluotoon päin. Kuva: Satakunnan Museo.

men Kyläsaari, jolloin myös Kyläsaaren nimi vahvistui. Radan sähköistys
valmistui 2020 tammikuussa, mutta
nyt juna porhaltaa ohi viheltämättä.
Reuna-alueen puustoa on karsittu runsaasti.
Sinikka Ketonen

Kuvassa Kyläsaaren asemarakennuksen pilareihin haaveilee
kaksi neitosta ja kolmas ottanut kuvan, joko Aaltosen sisarukset
Anja nyk. Lindfors, Annikki nyk. Dickman tai Elma Tuominen o.s.
Laaksonen. Muistitietona on, että asemapäällikön sukunimi oli
Selin, Kerttu Porkan isä.

Resiina-lehti kirjoitti Porin radan asemista ja seisakkeista vuonna 1995:
Reikko. 1932-1968.
Uusiniitty. 1975-1975.
Kyläsaari (lehti käytti nimeä Kylänsaari). Avattu 1.11.1899. Sivuraide (304
m) rakennettiin 1904 ja otettiin käyttöön 3.2.1905. VR-bussit vuodesta
1953. Suljettu 29.9.1905. Henkilökunta poistettiin 1.6.1953 ja vaihteet purettiin 1960. Platformskjul I –tyyppinen
liikennepaikkarakennus on purettu aikoja sitten.
Metsäkulma. 1939-1968

Kyläsaari
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Enäjärvi. 1906-1968.
Rieskala. 1929-1968, 1975-1975.
Pihlava. Avattu 1.11.1899. VR-bussit
vuodesta 1953. Henkilöliikenne lopetettu 29.9.1968. Alkuperäistä asemarakennusta, joka oli samanlainen kuin
mm. Kuovila, laajennettiin 1907. Miehitys poistettin 1.11.1962. Rakennus
purettiin 1989. Kuormauslaituri valmistui 1921. Ratapiha on jäljellä. Sivurata
Pihlavan sahalle avattiin yleiselle liikenteelle 16.2.1904. Radassa on yhä alku-

peräiset 1902 valssatut K30-kiskot. Pihlavan saha aloitti toimintansa 1875. A
Ahlström osti sahalaitoksen 1889. Ahlströmin Pihlavan tehtailla on ollut omana leveäraideveturi Move 31 vuodelta
1950. Se sai liikennöidä sahalta Mäntyluotoon saakka. Saha-alueella oli käytössä peräti neljä Valmet Move 4 -kapearaideveturia vuosilta 1950-51. Kapearaidevetureista luovuttiin 1960-luvun
puolivälissä. Nykyään VR tekee sahan
(vähäiset) vaihtotyöt.
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Uskomattoman hyvä tunnelma
eväällä 2018 Kyläsaaren Kiinteistönomistajien hallituksessa
heräsi ajatus frisbeegolfradan
rakentamisesta Kyläsaareen. Toukokuun kokouksessamme päätimme lähteä viemään ajatusta eteenpäin tavoitteena saada hankkeelle Leader-rahoitus.
Aluksi kartoitimme Kyläsaaren metsien maanomistajia. Melko nopeasti oli
selvää, että paras mahdollinen paikka
radalle oli Porin kaupungin omistamalla maalla. Heti toukokuussa aloitimme
neuvottelut kaupungin kanssa maankäyttöluvasta pururadan ja Kylämetsän alueille. Myös keskustelut Leader
Karhuseudun kanssa aloitettiin liittyen
hankkeen rahoitukseen.
Lupavaihe osoittautui yllättävän pitkäksi ja haastavaksi, matkan varrella oli
lukuisia solmuja avattavaksi. Syksyllä
palaset alkoivat loksahdella paikoilleen
yksi toisensa jälkeen. Yksi merkittävistä tekijöistä oli Suomen ehkä menestyneimmän frisbeegolffarin Seppo Pajun
syksyinen vierailu Kyläsaaressa, jolloin Seppo teki alustavan ratasuunnitelman. Myös Leader Karhuseudun hallitus hyväksyi hankkeemme marraskuun
kokouksessaan.
Vuoden 2019 alussa käytiin edelleen keskusteluja kaupungin kanssa
aina maaliskuuhun asti, jolloin saimme lopulta kauan odottamamme luvan.
Sen jälkeen asiat etenivät valtavalla
nopeudella. Jo huhtikuussa Prodigy
Discin Dick Lampinen saapui neljäksi päiväksi Kyläsaaren metsiin. Rapsakka takatalvikaan ei estänyt Dickiä
suunnittelemasta hienoa rataa. 12.4.

K
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Dickin viimeisenä päivänä Porissa rata esiteltiin Porin kaupungin edustajalle
Ismo Ahoselle. Ismo kehaisi rataa hyvin suunnitelluksi myös kaupungin näkökulmasta. Väylinä käytettiin pääasiassa vanhoja metsäkoneen uria. Kaadettavia puita laskettiin siitä huolimatta
52 kappaletta.
Kaupunki kaatoi ja siivosi pois suurimmat puut ennätysajassa vielä huhtikuun aikana. Toukokuussa alkoi hankkeen näkyvin osa, kun Kyläsaaren padottu talkooenergia päästettiin irti. Talkoita pidettiin toukokuun jokaisena lauantaina. Ensimmäisiin talkoisiin osallistui yli 20 innokasta talkoolaista, jotka
eivät pelästyneet maahan yöllä satanutta lunta. Suuremmissa talkoissa raivattiin risukot ja siivottiin väylät ja väylien läheisyys. Väylät kulkivat niin lähellä
toisiaan, että käytännössä lähes koko
metsä tuli siivottua ylimääräisistä oksista ja rangoista.
Talkoissa oli hauskaa ja uskomattoman hyvä tunnelma. Puhuttiin, naurettiin ja tottakai syötiin yhdessä Kylätalolla ja seurakuntatalolla. Myös työt
edistyivät hyvin. Pienemmällä porukalla siivottiin talkoissa kasatut risukasat
maastosta, tehtiin ja asennettiin heittopaikat ja sillat. Väylille myös ajettiin täytemaata satoja tonneja kesän aikana.
Lopulta elokuun lopussa viimeiseksi
asennettiin korit. Rata oli virallisesti auki, mutta talkooporukan tuntien ei toki
vielä valmis. Tämän jälkeen radalle on
vielä ajettu lisää täytemaata, kaivettu
ojia ja ojanteita. Rataa ja radan ympäristöä tullaan kehittämään tulevina vuosina tarpeen mukaan.

Frisbeegolfrata on otettu hyvin vastaan alan harrastajien keskuudessa. Radalla näkee usein myös kyläsaarelaisia
perheitä, lapsia ja nuoria heittelemässä. Parhaimpina päivinä parkkipaikalla
on ollut yhtäaikaisesti yli 30 autoa sekä
useita mopo-autoja ja polkupyöriä.
Hankkeeseen oli aluksi suunniteltu
1200 talkootuntia, jotka ylitettiin n. 1,5
kertaisesti. Talkoisiin osallistui yhteensä 39 innokasta talkoolaista, joista innokkaimmat talkoilivat jopa yli 100 talkootuntia. Jokaisella väylällä on myös
oma väyläsponsorinsa.
Valtava kiitos kaikille talkoolaisille,
taustahenkilöille, sponsoreille ja muille
hankkeen läpivientiin vaikuttaneille.
Heikki Lehtinen

Väylän 14 korotettu kori asennettiin
kiven päälle.

Jussi Uusitalo ja Katja Passilahti
treenaavat omalla salillaan ja mukana
pyörii yksivuotias tytär. Colosseum
Gym syntyi monien mutkien ja vaiheiden jälkeen entiseen rautakauppaan
Kyläsaaressa. Unelmista on tullut totta.

Intohimosta voimailuun
ussi Uusitalo oli 13-vuotias, kun
hän osti ensimmäisen penkin
sekä setin vinyylipainoja. Tietoa oli vähän ja intoa paljon. Amerikan
showpaini innosti treenaamaan välillä
enemmän ja välillä vähemmän. Jussi
pudotti 15-vuotiaana painoa noin 30 kiloa ja siitä lähtien treeni on ollut säännöllistä, vaikka tavoitteet ovat matkan
varrella vaihtuneet.
Treenitilana toimi alussa kymmenen
neliön kokoinen kodin yläkerran aula. Painoja ja tankoja alkoi kerääntyä.
Maastavedot oli aina saatettava alas, ettei menty yläkerran lattiasta läpi. Armeijan aikana Jussi siirsi salinsa autotalliin,
kyllähän autoille oli tilaa ulkonakin.
Armeijan jälkeen Jussi hommasi ensimmäiset voimamiesvälineet, farmit ja
merkkarin. Kovin monelta salilta ei näitä vielä löytynyt, joten helpointa oli ostaa omat. Kesällä 2016 Jussi teki ensimmäiset Atlas-kivet ja kisasi ensimmäisen kerran. Välineitä alkoi kertyä
nopeaan tahtiin 20 neliön autotalliin.

J

Treeniä pipo päässä
Katja Passilahti oli ollut lapsesta asti
pyöreä ja aloitti siksi aikuisiällä kuntosaliharjoittelun yhdessä äitinsä kanssa pelkästään painoa pudottaakseen.
Välillä enemmän ja välillä vähemmän

Kyläsaari
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salilla käyvää Katjaa houkutteli vapaiden painojen alue ja kun hän lopulta
sinne uskaltautui, voimakärpänen puraisi heti.
Katja ja Jussi tapasivat keväällä
2015. Jussilla oli jo tarkat rutiinit syömisissä ja treeneissä, mutta Katja tasapainoili juhlimisen ja aloilleen asettumisen välillä. Hän kävi vaihtelevasti salilla
ja näytti Jussille tekniikkavinkkien toivossa videoita maastavedoista ja kyykyistä. Jussi päästi Katjan autotalliinsa
treenaamaan. Tallissa ei näkymä muistuttanut ihan peruskuntosalia ja talvella
oli niin kylmä, että treenata piti villasukat jalassa ja pipo päässä. Katjalla oli
tuohon aikaan jäsenyys keskustaan
salille, mutta yhä useammin hän valitsi suuren salin sijaan pienen autotallin.
Siellä oli Katjalle mieleisempi rouhea
meininki sekä aina vierellä mies, joka
opasti treeneissä. Monipuolinen voimamiesurheilu vei Katjan täysin mukanaan. Juhliminen jäi. Treeneistä ja terveellisestä ruuasta tuli tärkeä osa Katjan elämää ja hän huomasi, että sillä
mitä suuhunsa lykkää, on huikea vaikutus myös henkiseen hyvinvointiin.

250 neliötä treenitilaa
Jussi oli löytänyt naisen, jonka kanssa
tahtoi jakaa elämänsä ja unelmansa.

Aluksi pari etsi asuntoa, jonka yhteydessä olisi kahden auton talli. Etsinnän
edetessä vaatimustaso nousi ja
toiveissa oli lopulta 20 metrin voimamiesrata. Katja ja
Jussi harkitsivat hallin ostamista, kun
silmiin osui myynti-ilmoitus Kyläsaaren
vanhasta rautakaupasta. Välineitä uudelle salille hankittiin innolla jo ennen
kuin avaimet olivat kädessä ja keväällä
2017 entisestä rautakaupasta remontoitiin ensin salin puoli. Asunnosta ei
vielä puolen vuoden jälkeen löytynyt
ruokapöytää tai sohvaa.
Colosseum syntyi intohimosta voimailuun ja sieltä löytyy nyt ympäri vuoden lämmintä treenitilaa 250 neliötä.
Kävelyt voi suorittaa täyspitkällä 20
metrin radalla ja kiviäkin pääsee nostelemaan sisällä. Katja ja Jussi ajattelivat
aluksi salia vain omaan ja tuttujensa
käyttöön. Nopeasti selvisi, että salista
kiinnostuneita oli muitakin, joten voimamiesurheiluun erikoistuneelta salilta
löytyy nyt myös peruskuntosalivälineistö. Treenata voi sukupuolesta ja kunnosta riippumatta, nuorin salilla kävijä
on 17-vuotias ja vanhin on täyttänyt 63
vuotta. Jäsenmäärää pidetään kohtuullisena, sillä pienessä tiiviissä yhteisössä jokainen saa tarvitsemansa huomion. Tarjolla on yksilövalmennusta ja yksittäistä ohjausta, pienryhmätreenejä ja
erilaisia teemapäiviä. Lisäksi salilla järjestetään yksityistilaisuuksia ja välineitä toimitetaan tarvittaessa muualla vietettäviin tilaisuuksiin.
Tulevaisuudessa tullaan panostamaan pihaan ja suunnitteilla on muun
muassa pihasali. Lisäksi tulossa on
mahdollisuus hierontapalveluihin ja jo
nyt löytyvät Air Relax Bootsit palautumista ja hyvinvointia tukemaan. Katja ja Jussi ovat tyytyväisiä siihen, mitä on nyt, mutta pohtivat, että kehitettävää ja parannettavaa löytyy aina niin
itsestä kuin salin osalta. Kummallakin
on tarkoituksena jatkossakin kehittyä
sekä kilpailla ja haastaa itseään ympäri maailman löytyvien voimahaasteiden
merkeissä. Sali taas ei taida ikinä tulla
lopullisesti valmiiksi.
Maj-Lis Krouvi
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Kuvat: Marianne Lehtinen

Hurmaava kesäpiha Liljankujalla
ntohimoisen puutarhaharrastaja Tiina Lotilan viimeisen päälle hoidetussa pihassa on paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia. Valokuvausryhmämme pyysi lupaa saada tulla kuvaamaan
ihanaa pihapiiriä viime vuoden kuumana
kesäpäivänä. Kuvattavaa riitti paljon.
Kuistin edustalla kukkii Pelargonit,
Lopeliat ja Miljoonakellot ja Orvokit.
Pikkutuolilla voi istahtaa ja rentoutuen
katsella pihan loistoa. Ikkunan alla kukkii kaunis Rauhanruusu, jonka punertavareunaiset, vaaleankeltaiset ja roosankirjavat kerrotut kukat antavat kukkaloistoa koko kesän. Peace on kuuluisin jaloruusu, joka on saanut nimensä
maailmansodan jälkeisen rauhan kunniaksi. Ruusu on Tiinan ylpeyden aihe
eikä suotta.
Pihan reunustalla on risuista kasattu aita, jolloin on säästytty risujen hävittämiseltä. Tässä hyvä pikku vinkki, jota
olen myös itse käyttänyt.
Rakennus on rakennettu 1900-luvulla. Se on aikoinaan ollut puhelinkeskushoitaja Senja Hydenin talo. Talo
kuului aikoinaan Hydenin suvulle. Tiina
on kunnostanut siitä itselleen idyllisen
asumisympäristön. Taloa on kunnostettu sisältä ja ulkoa pikkuhiljaa vuosien

I
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varrella. Kunnostusta on riittänyt sekä
tallirakennuksessa, ulkosaunassa että
työkaluvajassa.
Tiinalla oli aikoinaan Rosa-hevonen,
jolloin osa pihasta oli hevosen laidunmaata. Nyt alueella on hyvin hoidettu
nurmikko. Tallirakennuksesta on kunnostettu kesäinen oleskelutila, jossa
sadepäivänä voi kuunnella sateen ropinaa lueskellen tai istuskella puutarhahoidon lomassa kahvitelemassa. Vanhat maitokannut luovat vanhan ajan
tunnelmaa.
Suihkulähde tuo kesäiseen päivään
veden solinaa monivuotisten perennoiden keskellä. Kesäterassiin ja grillipaikalle paistaa koko päivän kesäinen
aurinko. Monivuotisten kasvien keskellä on isäntänä toimiva kastelulaite, joka hoitaa kesäisin kastelua. Vanhasta
kannosta veistelty lintu grillin yläpuolella on yksi osoitus Tiinan ideoista.
Puutarhavajan seinustalla on vanhoja työkaluja, joita on löytynyt talon
ullakolta ja osa on myös naapuristosta saatuja. Osalle työkaluille on vieläkin käyttöä. Tosin ergonomiassa ei ole
kovin paljon kehuttavaa. Heinäharava,
kuokat, sirppi ja vanha aura ovat jääneet museoesineiksi.

Tiina Lotilan kesäsuunnitelmiin kuuluu paitsi pihan kunnostuksen ylläpitoa
myös uusien ideoiden toteuttamista, joita hänen mukaansa on aina päässä ja
monet toteutetaan työn edetessä. Maaliskuussa laitetaan siemeniä esikasvatukseen. Tänä vuonna on esikasvatukseen laitettu tomaatin viipale, josta odotetaan tomaatin taimia koulutettavaksi.
Puutarhan hoito antaa iloa ja se on
hyödyllistä liikuntaa. Toivotaan kaunista
kesää kaikille puutarhureille.
Sinikka Ketonen

Kuva: Sinikka Ketonen

Antaudu
Hyväile ennen kuin
totuus paljastuu.
Antaudu ennen kuin
ilta paljastaa arvet
ja sykkivä kosketus
huutaa nimeäni.
Yö tulee liian pian
hyväily äänetön laulu.
Paina suu
huulten hymyhymniin.
Ihosi marenkia,
vaahtokarkkia.
Piinaavan makeaa.

Kyläsaaren kudontapaikka –
Kylätalon kutomo
Rakkaalla lapsella monta nimeä – ja
monta paikkaa. Monien vuosien saatossa paikkaa ollaan nyt vaihdettu jo kenties kuudetta kertaa. Mitähän tarinoita
kangaspuut kertoisivat jos osaisivat?
Korona-pandemian jälkeen, kun elämä palautuu uomiinsa ja kokoontumiset
alkavat myös aivan uudessa kutomossa, on aika muistella myös menneitä ja
kirjata muistoja, tapahtumia ja tuotoksia
ylös. Olen niin moneen kutojaan yhteydessä kuin mahdollista, mutta haluaisin
kuulla kaikkia, jotka jotenkin ovat Kyläsaaressa kutoneet kylätalolla tai koulun
puolella. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja jätä nimesi ja puhelinnumerosi, niin otan
yhteyttä, kun kerään kutojia yhteen.

Kuvassa ollaan siis siirtymässä kylätalon Werstaan tiloihin, joita oli Kyläsaaripäivillä tarkoitus esitellä ja tuoda
näkyväksi harrastusmahdollisuudeksi
edelleen Kyläsaaressa. Yleensä melko lailla naisvoimin ollaan kaikki muutot tehty, mutta nyt saatiin lisävoimaa
miehistä mukaan, kukaties miehiä nähdään kangaspuillakin jatkossa?
Iloisia aikoja odotellessa
Tiina Raitanen
050 369 0993
Katso taaksesi ja kiitä, katso eteesi ja
luota, katso ympärillesi ja rakasta.

Olet minulle sokeri pohjalla,
mutta kelpaat myös
kaneliksi päälleni.
Jaana Mäki

Elämän merkitys
Askelissa lavalla tai asfaltilla
kopiseva maailmanmaku.
Tärkeintä oppia oma kuvio,
löytää punainen matto
jättää ja etsiä
punainen viiva.
Mitä juuri sinä haluat ja tarvitset.
Loppuu elämä itsen vieressä.
Joskus tuttu jää,
syntyy oivallus
elämä onkin jo hyvää.
Kaipaamatta muuta, muualle.

Talkoohenkeä ja -asennetta, välineistä riippumatta!

Helpottaa katoavaisuuden tuskaa.
Jaana Mäki

Meri
Viluinen aurinko puhuu
sanansäteillä,
istuu hajareisin
ja levittää voikukkaviiniä vatsalle.
Ympäröi minut ikuisella kiitoksella,
jota edes aika ei pyyhi,
kiinnittää maailmankaikkeuden reunaan
kuin vapauteen sidottu totuus.
Meri on täynnä.
Jaana Mäki

Kyläsaari
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Iloa, valoa ja räiskettä
Suomen Pyrotekniikka on yritys, jonka kädenjälkeä kyläsaarelaiset
ovat ihailleet säännöllisesti jo noin kymmenen vuoden ajan, sillä yrityksellä on tuona aikana ollut kunnia suunnitella ja toteuttaa uudenvuodenaaton ilotulitusnäytökset. Tapahtuma on toteutettu yhteistyössä Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n ja K-Market Kyläsaaren
kauppiaan kanssa. Vaikka kauppias on vuosien varrella vaihtunut,
perinne on silti jatkunut ja uusi kauppias on halunnut olla mukana järjestämässä kyläläisille näyttävää uuden vuoden vastaanottoa.
Olemme vuosien varrella toteuttaneet isoja ilotulitusnäytöksiä
Suomessa ja maailmalla sekä saavuttaneet menestystä kilpailuissa Suomen lisäksi mm: Ranskassa, Latviassa ja Liettuassa. Meille
on tärkeää, että jokainen näytös on erilainen ja että yleisö nauttii joka hetkestä. Arvokkain saavutuksemme ja paras palautteemme onkin se, että saamme vuosi toisensa jälkeen yhteydenoton vanhalta
asiakkaalta ja mukava yhteistyö ilotulituksen parissa jatkuu. Kiitos
upeille kyläsaarelaisille kuluneista vuosista. Toivon, että saamme
taas olla mukana järjestämässä vuodenvaihteen ilotulitusnäytöstä
kyläsaarelaisille.
Marko Sipola
Marko Sipolalle tärkeintä on, että jokainen näytös on erilainen
ja että yleisö nauttii joka hetkestä. Sydäntä lämmittävät erityisesti
Kiinteistönomistajilta saadut kehut siitä, miten siistiin kuntoon ympäristö on näytöksen jäljiltä jätetty.

Kaikki kynnelle kykenevät talkoisiin

Vuosikymmeniä sitten Kyläsaaren pururadalle ajettu puru oli lahonnut ja rata oli paikoin päässyt erittäin huonoon
kuntoon. Pururadalla oli myös ajettu raskaalla kalustolla, kun radan ympäristössä tehtiin muutamia vuosia sitten metsätöitä. Myös frisbeegolfradan rakentamistyöt pehmittivät rataa entisestään ja
pururadan pohja ei enää kestänyt edes
kävelijöitä, asialle oli aika tehdä jotain.
Kajastuksen puuhamies Jaakko
Hyle tarttui haasteeseen ja kävi keskusteluja Porin Liikunta- ja nuorisoyk-
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sikön kanssa radan kunnostamisesta.
Porissa kaikkiin kunnostettaviin pururatoihin laitetaan nykyään kivituhka päälle ja siihen päädyttiin myös Kyläsaaressa. Sovittiin, että kaupungilta saadaan
radan kunnostukseen käytettävä tuhka,
kunhan tuhka ja pohjalle laitettava karkeampi maa levitetään talkoilla.
Syksyn mittaan pururadalle ajettiin
ensin Niittykulmantien työmaalta kaivettua maa-ainesta, jotta radan pohjasta tulisi kestävä. Lauantaina 26.10.
pidettiin suuremmat talkoot ja kutsut-

Kyläsaaressa

tapahtuu

tiin kaikki kynnelle kykenevät kalustoa omaavat kyläläiset talkoisiin. Kuusi täysperävaunullista kivituhkaa saatiinkin levitettyä pururadan ympäri vielä saman päivän aikana ja Kiinteistönomistajat tarjosi talkooväelle lounaan
seurakuntatalolla.
Joulukuun alussa paranneltiin myös
Kylämetsässä Viitasenraitin päästä
junaradalle kulkevaa polkua. Nyt polku
toimii paremmin myös latupohjana.
Heikki Lehtinen

Autokorjaamo

HUOLTO-HANSKI
Aki Ålander
Pohjarannantie 3, 28800 PORI
puh. 02 648 0730, 0400 568 009

PP Painting Oy

ASBESTI JA
HAITTA-AINEKARTOITUKSET
Olavi Ketonen
044 060 5476

Lue Kyläsaari-lehtiä netissä:

www.kylasaari.com

ahakon@ahakon.ﬁ
www.ahakon.ﬁ

KYLÄSAARI

VERKKOKAUPPAOSTOKSET OSOITTEESSA

www.k-ruoka.fi/kauppa
Raja-Hiltantie 3, Ulasoori
Tehtaanmyymälä

KOTIINKULJETUS- JA
NOUTOPALVELUT

Tervetuloa!
Kauppa, veikkaus, posti, matkahuolto
ja schenker samalla käynnillä.

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

– kesäkuu 2020
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Sinitiainen on ruokintapaikkojen vakiovieras. Kuva: KM.

Lintujen talviruokinta
Talvisten pihalintujen ruokinta on suosittua puuhaa maassamme. Erään hiljakkoin tehdyn kyselytutkimuksen mukaan sitä harrastaa yli puoli miljoonaa
kotitaloutta. Laajan suosion kyllä ymmärtää: linnut ovat värikkäitä ja ne tuovat eloa pihapiiriin ja samalla ruokinta
auttaa niitä selviämään talven yli.
Aiemmin jo maatalousvaltaisen yhteiskunnan aikana pihalintuja on jossain määrin talvella ruokittu. Niille on
annettu leivänmuruja, kauransiemeniä,
sianihraa. Lisäksi heinälatojen ja riihien
alta ainakin keltasirkut ja peltopyyt löysivät itselleen syötävää.
Muutaman viime vuosikymmenen
aikana ihmisten talvilinnuille tarjoama
ruoka on muuttunut. Nyt ovat toiset herkut: auringonkukan siemenet, talipallot, rasvatangot, maapähkinät ja näiden
erilaiset sekoitukset.
Tavallisimpia talviruokintapaikkojen
vieraita ovat tali- ja sinitiainen, varpunen ja pikkuvarpunen, harakka, naakka, mustarastas, viherpeippo, urpiainen
punatulkku ja keltasirkku. Jos ruokintapaikka sijaitsee lähellä metsänreunaa,
käyvät siellä ruokailemassa usein myös
käpytikka, hömötiainen, kuusitiainen,
puukiipijä ja närhi. Petolinnuista tavallisin talviruokintapaikkojen vierailija on
varpushaukka. Se ottaa sieltä, jos kiinni
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saa, jonkun pikkulinnun. Eli pikkulintujen talviruokkija pitää yllä myös varpushaukkaruokintaa! Tosin yhden käynnin
jälkeen menee usein monta päivää, ennen kuin varpushaukka tulee samaan
paikkaan uudestaan.
Lintujen talviruokinta kannattaa aloittaa syksyllä vasta siinä vaiheessa, kun
säät selvästi kylmenevät, yleensä marraskuussa. Vuodenvaihteen molemmin
puolin yleisen joulumielen innoittamina
taitaa ruokintoja olla eniten, mutta sen
jälkeen pihojen talvilinnut ovatkin säännöllisten ruokkijoiden varassa. Nyrkkisääntönä on, että kun ruokinnan on
aloittanut, sitä tulee jatkaa kevääseen,
esimerkiksi huhtikuuhun, asti. Koska
monet siivekkäät perustavat talvisen
elämänsä pitkälti lintulautojen varaan,
ei voida ajatella, että kesken lumisen
pakkasjakson ruokinta yhtäkkiä lopetetaan. Siinä tulisi linnuille hätä käteen.
Kaikki ihmiset eivät tietenkään talvilintuja ruoki, eikä se ole kaikkialla mahdollistakaan. Ja voihan sitä ajatella niinkin, että jos naapurissa on tunnollinen
lintujen ruokkija, sen ansiosta omalla
tontillakin voi nähdä ihan kiitettävästi
siivekkäitä.
Lintulautoja ja ruokinta-automaatteja on hyvin monenlaisia. Kun tekee itse, niin saa haluamansa. Mutta myös

kaupasta ostettuja voi ja kannattaakin
vähän parannella. Jos haluaa, että esimerkiksi maapähkinäautomaatilla käy
vain pikkulintuja, eikä esimerkiksi harakka tai naakka, automaatin voi suojata isosilmäisellä tukevalla verkolla, josta pääsevät vain pikkulinnut läpi. Orava on ruokinnalla aikamoinen rohmu.
Tolpan päässä sijaitsevan lintulaudan
voi suojata oravalta laudan alapuolelle
asetetulla tarpeeksi isolla alakatoksella, jota orava ei pysty ohittamaan.
Itse lintulaudan rakenteessa on tärkeintä, ettei sadevesi pääse lintujen ruokaan ja etteivät linnut pääse ulostamaan
ruokaansa ja levittämään esimerkiksi
salmonellaa. Eli katon pitää olla tarpeeksi iso ja lintuja varten on hyvä olla hoikka
orsi, jossa ne istuvat nokkiessaan kapeasta kaukalosta ruokaansa.
Toinen vaikeammin hoidettava asia
on se, että siemeniä ja pähkinänmuruja ei saisi tippua maahan kovin paljoa.
Ellei sitä pysty teknisin keinoin estämään, sitten vain pitää siivota lintulaudan alusta tarpeeksi usein. Ellei tätä
tee, paikalla alkaa vierailla öisin hiiriä ja
jopa rottia. Itse olen ratkaissut hiiriongelman pyydystämällä nämä ei-toivotut
vieraat autotallista, jonne ne pääsevät
oven alta. Kaikki pyydystetyt ovat olleet
isokokoisia metsähiiriä, jotka olen sitten
kierrättänyt ruoaksi harakoille.
On selvää, että laajamittainen lintujen talviruokinta vaikuttaa joidenkin lajien kannan kokoon. Tali- ja sinitiaisen,
viherpeipon, mustarastaan, jotka kaikki
ovat ns. osittaismuuttajia (osa kannasta muuttaa, osa talvehtii), kannat ovat
olleet pitkään nousussa. Kannan sen
osan yksilöt, jotka jäävät talvehtimaan
Suomeen, välttyvät muuttomatkojen
rasituksilta. Keväällä ne ovat etulyöntiasemassa, koska ne pääsevät valitsemaan parhaat pesimispaikat ja aloittamaan pesinnän aiemmin ja kenties
kerkeävät pesimään toisenkin kerran
kesän aikana. Koska kyseessä on pohjimmiltaan perinnöllinen ominaisuus,
talvehtimistaipumus populaatiossa kasvaa ja muuttotaipumus vähenee, sillä
muuttokäyttäytyminen periytyy seuraaville sukupolville.
Kuluneen hyvin leudon talven takia
esimerkiksi tali- ja sinitiaisten sekä pikkuvarpusten talvehtimistappiot olivat
pienet. Näiden lajien pesintöjä onkin luvassa runsaasti ja kotipihojen pöntöissä tulee olemaan tavallista enemmän
ääntä ja elämää.
Kari Mäntylä
lintuvaari Kyläsaaresta

Kyläsaaressa

Kuulon heikkeneminen
ja siihen liittyvä apuväline
Kuulon huonontumista ei välttämättä huomata tai haluta huomata itse. Äänet ikään kuin vain ovat hiljaisempia ja muiden puhe epäselvempää kuin aiemmin.
Itse asiassa puhe saattaa kuitenkin alkaa kuulostaa
epäselvältä siksi, että kuuloherkkyys muuttuu nimenomaan puheen taajuuksien alueella. Siksi kuulon aleneminen aiheuttaakin haasteita paitsi töissä jaksamiselle niin myös sosiaalisissa suhteissa pärjäämiselle.
Sosiaalisissa tilanteissa kohdattavat vaikeudet ovat
monisyisiä.
- Taustahälyssä kuuleminen saattaa muuttua mahdottomaksi. Siksi erityisesti isot kokoontumiset ja tapaamiset "kylillä" alkavat tuntua epämiellyttäviltä. Monet eivät myöskään mielellään pyydä keskustelukumppania toistamaan sanomaansa tai kerro kuulleensa
väärin.
Suomessa arvioidaan olevan 100 000 ihmistä, jotka
eivät käytä kuulokojetta mutta hyötyisivät siitä. Yksi syy
joukon monipäisyyteen on se, että ikäkuulo on kasvava
mutta alitunnistettu ilmiö. Ikäkuuloisuus eli ikääntymiseen liittyvä kuulon heikkeneminen koskettaa suurinta
osaa ihmisistä jossain elämänvaiheessa. Ikäkuulo voi
alkaa ilmetä jo 50 ikävuoden tienoilla. Yli 75-vuotiaisista ikäkuuloisia on jo suurin osa.
Kuulon kuntoutuksen hoitopolku alkaa yleensä terveyskeskuksesta, jossa kuulon tila alustavasti määritellään. Mikäli alustavat tulokset antavat syytä, terveyskeskuslääkäri kirjoittaa lähetteen erikoissairaanhoitoon, jossa kuulo tutkitaan tarkemmin ja tehdään kuntoutusarvio. Kun kuntoutus alkaa, valitaan kuulontutkimuksen tuloksen perusteella yhdessä audionomin
kanssa kuulokojetyyppi. Kuulonkuntoutukseen kuuluu
kuulokojeen käytön opastus ja tarkastuskäynnit. Kuulokoje luovutetaan pitkäaikaislainaksi. Julkisen terveydenhuollon lisäksi kuntoutuspalveluita on saatavilla
myös yksityisellä sektorilla.
Kyläsaaren Kylätalolle on asennettu kuulokojeen
käyttäjille apuväline, Induktiosilmukka, millä he voivat
kuulla mikrofoniin puhutut asiat selvästi.

tapahtuu

Tiloista ei ainakaan jää kiinni

Kylätalon werstaan ja käsityöhuoneen mittavaa remonttia on
tehty jo usean vuoden ajan. Ensin purettiin vanhat asbestit, jonka jälkeen aloitettiin muu kunnostustyö. Seinät ja katot levytettiin, kitattiin ja maalattiin. Ikkunat kunnostettiin, lattiat ja vanhat
kaapit maalattiin. Myös sähköt vedettiin uusiksi ja kattoon asennettiin uudet valaisimet. Työ tehtiin pääosin talkootyönä, mutta
kaupunki vastasi asbestinpurku- ja sähkötöistä. Nyt työ on saatu lähes valmiiksi. Leader-hankkeessa hankittavia, Winnovalta
tilattuja werstaan uusia pariovia ei ole vielä päästy poikkeustilan
vuoksi valmistamaan.

Kylätalon pelisalin puolipaneelit saivat Joulun välipäivinä uuden
värin. Saliin hankittiin Turusta pöytäcurling. Suunnitteilla on hankkia sinne vielä uusi sohva. Toivottavasti tauolla oleva yökahvilatoiminta jatkuu taas syksyllä. Tiloista se ei ainakaan jää kiinni.

Harri Salminen

Kyläsaari
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MOPIILI2-hanke
Suoritamme erilaisia pientalokiinteistöissä
vastaan tulevia pieniä lyhytkestoisia työtehtäviä 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.

JÄTTIPALSAMIN

kitkentätalkoot
jatkuvat heinäkuun helteessä!
Mikäli olet halukas osallistumaan talkoisiin, niin ilmoita
yhteystietosi puhelinnumeroon 044 3311 759.
Jättipalsami on haitallinen kasvi luonnonvaraisilla alueilla sen voimakkaan leviämisen vuoksi. Muu kasvillisuus jää kasvin varjoon ja kasvisto yksipuolistuu.
Huolehdi ympäristöstäsi ja kitke kasvi luonnonalueilta vuoden 2011 lehden ohjeiden mukaan (Huom. siemenkodat poltettava ja kitkentään tarvitaan maanomistajan lupa)

Kylätalon tilat
vuokrattavana
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry vuokraa kylätaloa
myös kyläläisten käyttöön esim. erilaisten juhlien järjestämistä varten. Vapaita ajankohtia voi kysellä yhdistyksen päivystyspuhelimesta p. 044 331 1759. Vuokralainen vastaa tilan siivoamisesta tilaisuutensa jälkeen. Erillistä siivousmaksua vastaan yhdistys voi tarjota loppusiivousta, 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, mikroaaltouuni ja lämpölevy.
Pelisalista löytyy biljardi-, pöytäcurling-, ilmakiekko- ja
pingispöydät. Tarkemmat tiedot vuokraushinnoista löytyy
yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.kylasaari.com.
Siivoustarvikkeet sekä wc- ja käsipaperit löytyvät kylätalolta ja sisältyvät vuokraushintoihin.
Muuta vuokrattavaa
Pihakalusteita, tekstiilipesuri, makkaragrilli, pöytäliinoja.
Jos siis tarvitset jotain näistä, soittele Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n puhelimeen p. 044 331 1759. Tavarat
noudetaan Kylätalolta ja palautetaan samaan paikkaan.

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

Kierrätä, kierrätä

Kylätalolla nyt kirjahylly,
johon voi tuoda ja viedä
pieniä määriä kirjoja
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Kyläsaaressa

Hei Haloo! Pidämmehän kierrätyspisteemme siistinä? Kuvat: Sinikka Ketonen

tapahtuu

SK-Metalli Oy
Rantakulmantie 86
28600 Pori

Tulisijojen ja savuhormien nuohoukset ja tarkastukset
Ilmanvaihdon puhdistukset, mittaukset ja säädöt

050 466 9033
myynti@skmetalli.com

Nuohous- ja IlmastoinƟpalvelu

www.skmetalli.com

Nokipojat Oy
www.nokipojat.fi

044 056 5847

Colosseum Training Services
Voimaa, Valmennusta & Unohtumattomia kokemuksia

Pienryhmätreenit
Tekniikkapäivät
Elämäntaparemontit
Valmennukset
Vahvin-lajit
Kilpailut
Synttärit
Polttarit
tyky-päivät

Pienellä porukalla monipuolista treeniä kaikille.
Meiltä käteen jää aina muutakin kuin kulkulätkä.
Kuukausimaksuun kuuluu kaikki tarvittava

Kysy juhliisi tarjous liikuttavaan ohjelmanumeroon tai
tuo kaverisi kokeilemaan hauskoja ja monipuolisia
vahvin-lajeja.

Lymfa bootsb
Tulossa: Klassinen hieronta

Saman katon alta lihashuoltoa.ʂʂ

Seuraa meitä somessa niin pysyt ajan tasalla
tapahtumista sekä tarjouksista

gymcolosseum www.gymcolosseum.com
Colosseum gym
050 5722951 Purolantie 3, 28760 Pori (vanha Ruuhikorven rautakauppa)

Liikunta- ja
hyvinvointipalvelu

Movena
Taru Salminen
parturi-kampaaja, ripsiteknikko

puh. 044 7369393

Niina Pöysti
Fysioterapeutti

puh. 044 0517942

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

Käy kesään
än
Porin K-Raudan
kautta
PORI
Satakunnankatu 39, Pori, Puh. 02-631 3300,
ma-pe 7–19, la 9–16, kesäsunnuntaisin 10-16
www.k-rauta.fi/pori

Kyläsaari

– kesäkuu 2020
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PARTURI-KAMPAAMO
JAANA LAMMINEN
KYLÄMETSÄNTIE 8 A, KYLÄSAARI
Puhelin 045 678 6674
Hyvää kesää kaikille!

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

ä
Hyvä ä!
kesä

Hymyile, olet Turvassa.

OST PAIKALLISELT YRITTÄJÄLT
.HVNLQ¦LQHQ9DNXXWXV\KWL¸7XUYDȏWXUYDȴȏ

HAUTAKIVET
ym. kivialan työt suoraan
kiviveistämöltä Kyläsaaresta

AK-KIVI

Kiviveistämöntie 39 | 28760 Pori

02 648 6075 | www.ak-kivi.fi

 kaivuutyöt  salaojituksett
 pihatyöt

MERI-PORIN
M
ERI-PORIN KAIVUU OYY
0400-123 685
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Keittiöt ja
kodin kaikki kalusteet

TÄYDEN PALVELUN VENETALOSTA

KAIKKI VENEILYYN
USEIDEN VUOSIKYMMENTEN
KOKEMUKSELLA:
• VENEET, MOOTTORIT, VARAOSAT/
TARVIKKEET
• VESIJETIT JA VESIURHEILUTARVIKKEET
• LISÄKSI HUOLLOT KÄTEVÄSTI
SAMAN KATON ALTA.

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

Karjarannantie 35 28100 Pori
02 631 7400 www.venepori.ﬁ
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30 vuoden puusepän ammattitaidolla
Ota yhteyttä ja kerro, millaista remonttia tarvitset!

