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ALKUSYKSYINEN TERVEHDYS

Oudon kesän jälkeen on kuitenkin saatu jonkin-
moinen sato kerättyä. Puolukkaa löytyy runsaas-
ti, mutta sieniä jään kaipaamaan.  Karhunvattu 
alkaa vasta valmistua ja  perunatkin ovat vielä 
maassa, kun tätä kirjoittelen.
Hölmöä, että vielä tänäänkin oli pihassa useita 
västäräkkejä, luulisi siivekkäillä tulevan pikku-
hiljaa kiire lämpimämpiin oloihin.

Kädessäsi  on  taas  tämän vuoden viimeinen 
kylälehti ja juttuja piisaa vaikka minkälaisia, 
katso vaikka!

NAUTTIKAA SYKSYSTÄ JA TALVEN TULOSTA VAIKKEI SE AINA NIIN HELPPOA OLE!!!!

Anne Mäkelä

                       Kiinteistöyhdistyksen terveiset !!

Kulunut sateinen kesä on varmaan vaikuttanut lamaannuttavasti vähän jokaiseen.  Mutta nyt syksy on saapunut ja
on taas aika aloitella toimintaa.
Jälleen koittaa syyskokouksen aika ja uusien jäsenten valinta hallitukseen. Valitettavasti kaksi aktiivi-jäsentä on 
muuttanut pois kylästämme. Onneksi on uusia asukkaita tullut kylään, joten asukasluku ei ainakaan ole pudonnut.
Yhdistyksen hallitukseen kaivataan uusia jäseniä omien ideoiden kera. Yleensä kaikki pelkäävät työn määrää, 
jota voi tulla ”viran” myötä. Pienissä kyläyhdistyksessä ei suorittaminen ole pilkun viilaamis-ta, vaan asioita 
hoidetaan maalaisjärjellä.  Mukaan toimintaan vaan, niin saadaan vireyttä kylälle.
Taannoin joku mainitsi, että ei tuntenut itseään kyläläiseksi vielä vuosienkaan päästä. Harmillista, jos on saanut 
tuollaisen kuvan meistä. Kaikki, niin uudet kuin vanhatkin kyläläiset, toivotetaan ilomielin mukaan toimintaan.
Jätevesihommassa odotellaan nykyisen hallituksen päätöksiä, lykkäystähän jo tuli. Lisää lievennyksiä ilmeisesti 
on luvassa haja-asutusalueille. Odotellaan, mitä tapahtuu ja toimitaan sen mukaan.

          Puheenjohtaja Simo Haapatie

KYLÄLEHTI 3/2015    10.  vuosikerta,  levikki 250 kpl,  Preiviiki, 



Terveisiä Palokunnasta !

Kulunut kesä oli aika sateinen ja se varmaan vaikutti ainakin maastopaloihin, joita ei ole ollut kovin-
kaan paljon. Meilläpäin ei onneksi yhtään. Kun tuossa ajelimme (elo-syyskuun vaihteessa) metsässä. 
niin oli melko kuivaa, mutta ollaanpa syksyyn menossa ja yökosteus pitää metsän huonosti syttyvänä.
Hälytyksiä ei juurikaan ole alueellamme ollut, lieneekö valistus tehnyt tehtävänsä ja kaikki olleetkin 
varovaisia tulen kanssa.

Junnilassakin tuli rippileirivalvonnassa taas oltua pitkä putki, kiitos kaikille talkoihin osallistuneille.
Keväällä saimme paloaseman katoksen kuntoon;  pressuovi,  maalaus ja valot katokseen tuli tehtyä. 
Kiitos siitäkin talkooväelle; lopuksi sauna lämpeni ja mukavaa oli porukalla parantaa maailmaa.  
Naistoimikunnasta Mireta suoritti myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Etsintäkurssin, joka kesti 
15 tuntia sisältäen teoriatunnit ja monituntisen. rankan etsintäoperaation metsää haravoimalla.

Taas syksyn myötä alkoivat niin hälyryhmän kuin nuoriso-osastonkin harjoitukset. 
Tervetuloa toimintaan mukaan!  Hälyryhmä harjoittelee maanantaisin illalla klo 18 alkaen ja 
nuoriso keskiviikkoisin. Muutama uusikin olisi kiva saada kumpaankin porukkaan. Rohkeasti vaan 
mukaan hyvän harrastuksen pariin, ikä ei ole este tulla mukaan.

Lentopallovuoromme meinasi tänä vuonna mennä mönkään.  Enäjärven koululle on kovasti tunkua, 
kun muita kouluja on lopetettu …mutta saimmepa kuitenkin pelivuoron,  joka on keskiviikkoiltaisin
klo 19.30-21.00.  Tule mukaan rentoon äijäporukkaan!

Preiviikin VPK on myös ”veisbookissa”, käy katsomassa ja ”tykkäämässä”

Terveisin 

Simo Haapatie
puheenjohtaja

                                                  Preiviikin nettisivut

Antti J. Lindin avustuksella eli asiantuntemuksella loimme viime keväänä kokonaan uudet Preiviikin
nettisivut. Se oli kohtalainen projekti!  Ilman Lindin (ja hiukan myös lasteni) apua siitä ei olisi tullut
mitään, niin surkea on tietotaitoni tietokoneen käsittelyssä.

Mitä minä nyt toivon, kun työ on tässä vaiheessa?  
Toivon,  että  te  lukijat  kävisitte  katsomassa www.preiviiki.fi -sivuja ja kertoisitte,  mitä mieltä
olette.  Lisätäänkö jotain,  poistetaanko jotain?  Minkälaisen kuvan me haluamme antaa kylästämme
maailmalle? 
Sivujen kuvagalleria on kovin tyhjä. Se kaipaa teidän ottamianne kuvia erilaisista tapahtumista, kylä-
maisemasta, jne. Kuvat voi lähettää osoitteeseen: johanna.kesalainen@dnainternet.net.
                        

Sihteeri Johanna Kesäläinen

2

http://www.preiviiki.fi/
mailto:johanna.kesalainen@dnainternet.net


Preiviikin Kalastajainseuran kuulumisia vuodelta 2015

Jo lokakuussa 2014 aloitimme Preiviikin rannan veneväylän ruoppausluvan haun Etelä-Suomen alue-
hallinto -virastolta, jolloin lähetimme sinne nipun papereita, kolmena kappaleena kutakin. Monien vai-
heiden sekä puhelinsoittojen jälkeen saimme luvan ruoppauksen aloittamiseen 3.3.2015. Lupa maksoi
1410 €.  Siitä alkoi kaivajien haku.  Varsinainen ruoppaus tehtiin toukokuun aikana ja se valmistui
28.5.2015
Nyt tänä kesänä olemme päässeet vaivattomasti kulkemaan rantaamme. Ruoppaus maksoi kaikkineen
lähes 16 000 €.  Porin kaupunki avusti jälkikäteen anomallamme 4000 eurolla. Loput Preiviikin kalas-
tajainseura kustansi omasta ”pussistaan”.  
Keväällä saimme  toisen  rantakameran uusittua  ja kolmatta odotamme,  jolloin voimme seurata netistä
jo isoa osaa rantaamme. 
Keväällä kävimme autoilla Salokankaan kalastajatilalla Kuuminaisissa  tutustumassa ”poikien” vene-
verstaisiin, joissa oli taas uusi upea puuvene valmistumassa.  Kyllä nämä pojat osaa!

Veneily rannastamme vilkastui pitkin kesää, ilmojen lämmettyä.  Elokuussa oli vuorossa veneretki Ou-
tooriin,  huoltamaan  mökkiämme.  Osallistujia  oli  11  seuramme  jäsentä,  joille  tarjosimme  kahvia  ja
makkaroita,  yms.  purtavaa.  Päivä oli  kaunis ja lähes tuuleton.  Mökki siivottiin  ja korjattiinkin mitä
voitiin. Talkoolaisille iso kiitos!

Rannassa meillä on ollut roskalaatikko ”rantaroskia” varten kesän ajan. 
Nyt syksyllä taas  joku  ”kesäasukas” (?)  on  täyttänyt  laatikon  omilla  roskillaan,  luvatta….. ei hyvä. 
Onkijat ovat saaneet ruokakalojakin (ahvenia) satama-altaastamme hyvin pitkin kesää.

Kalastajainseuran  syyskokous  on  15.10.2015  klo  18.00  koululla,  muistakaa  osallistua,  kutsut
tulevat kyllä ajallaan kylän ilmoitustauluille.
Kiitos kaikille  rantamme käyttäjille,  hoitajille  ja jäsenmaksumme maksajille,  olette  olleet  siististi  ja
siksi tervetuloa ensi vuonnakin.  Hyvää syksyä!

Preiviikissä syyskuussa 2015 

Seppo Elonen 
Preiviikin Kalastajainseura ry  PJ.

----------------------------------------------

MUKAVA RAVINTOLAPÄIVÄ PREIVIIKISSÄ

Avasimme pop up -ravintolapäivänä 16.8. kahvilan; 
KAFFET JA KASTAMIST, Preiviikin Työväentalolla.  
Kahvin lisäksi tarjolla oli monenlaista suolaista ja makeaa
leivonnaista.  Kävijämäärä yllätti meidät iloisesti runsaudellaan. 
Salin puolelta kuuluikin jatkuva puheensorina.  
Sinne emme kuitenkaan ehtineet kuin kurkistaa asiakkaiden
palvelun lomassa.    Kiitos kaikille kahvilaamme poikenneille!!

Kati ja Hanna
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MATKAPÄIVÄKIRJAA MAAILMALTA…..

Teksti ja kuva: Sirpa Sandelin
Ola, Bom dia, Boa tarde, Boa noite - Professora Recifessä

Seitsemän viikon asiantuntijavaihtoni oli silmiä avartava kokemus. Pääpaikkani oli Brasiliassa Recife –
nimisessä kaupungissa, joka on Pernambucon osavaltion keskus. Pernambucossa on noin 9 milj. asu-
kasta, joista 1,5 milj. Recifessä. Pernambucolla ja Lounaisrannikolla (Pori, Rauma, Uusikaupunki ja 
Turku) on ollut vuodesta 2011 lähtien virallinen yhteistyösopimus, jossa tavoitellaan konkreettista 
yhteistyötä mm. opetuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden alueilla. 
Kahdella aiemmalla matkallani asuin rantabulevardin hienostohotelleissa ja tutustuin rannan ja histo-
rialliseen alueen hyvin hoidettuihin, siisteihin turistikohteisiin sekä kauempana oleviin telakka- ja 
satama-alueisiin. Kesä-heinäkuun 2015 asuin noin 10 km päässä keskustasta ja rannasta, Iputingan 
alueella jonne tavallinen turisti ei taatusti eksy. Tämän alueen läheisyydessä oli isäntäorganisaationi eli 
teknologiakeskus sekä yliopistoalue. Vaikka matka asunnolta toimistolle oli linnuntietä 2,1 km, 
kuljetettiin minut ja samassa talossa asuva isäntäni autolla joka arkiaamu toimistolle ja illalla takaisin. 
Matkaan kului tavallisesti 15 minuuttia, mutta tulva-aamuina jopa 75 minuuttia. Iputinga oli osin keski-
luokkaista ja osin favelaa eli slummialuetta. Koko ajan sai olla varuillaan, ja heräsin 2-4 kertaa joka yö 
johonkin häiriöön: koirien haukuntaan, ihmisten juhlintaan, ilotulitteisiin, pommeihin, ammuskeluun, 
laskeutuviin airbuseihin, kukkoon, joka aloitti kiekumisen aina puoli kaksi aamuyöllä, jne.

Asuintalossa oli 30 pikkuista huoneistoa, joista liki puolet oli tyhjillään, sillä vaihto-opiskelijat olivat 
palanneet kotimaihinsa. Askeettinen asunto, jääkaappi, yksi sähkölevy, ei uunia ja kylmä suihku, 
kaikkeen tottui.  Viikko meni ennen kuin sain 4 -5 cm torakat häädettyä, sen jälkeen oli pienempiä 
alivuokralaisia, joita oli myrkytettävä joka ilta. Alue oli aidattu kaksi metriä korkealla betoniaidalla, 
jonka päällä oli metallilevy- ja lasinsirukattaus ja vielä viisi kerrosta sähkölankaa. Portilla oli torni, 
jossa oli vartija yötä päivää. Koiria ei tässä yhtiössä ollut, mutta naapureilla oli monta. Suurin osa 
alueen taloista oli samalla tavalla aidattuja ja vartioituja. Tämä ihan siksi, että rikollisuus rehotti, ja 
ryöstöjä tapahtui asuntoni portillakin. Työpaikkani ja yliopisto olivat aidattuja ja vartioituja, mutta 
nekään toimenpiteet eivät rikollisia pidätelleet. Ryöstöt busseissa ja metroissa olivat jokapäiväisiä ja 
toisinaan myös aseellisia. Aamuisin tv-kanavat raportoivat rikoksista ja onnettomuuksista videokuvin 
ja haastatteluin. Kaikki näytettiin, niin naamat, pidätykset, elvytykset, ruumiit kuin surevat omaisetkin. 
Kauheuksien näkemiseen tottui. Suomeen palattuani täällä oli menossa huumeoikeudenkäynti, jossa 
käsiteltiin 16 kg huume-erää. Korvaani en siihen lotkauttanut, sillä olin tottunut 1 000 -2 000 kg 
huumemääriin ja kymmeniin kalashnikoveihin Brasilian uutisissa. 

Recifessä oli talvi, jolloin sateet ovat liki jokapäiväisiä: olin matkalla 50 päivää ja 45 päivänä satoi. 
Pahimmat kolme kaatosadepäivää aiheuttivat massiiviset tulvat, jolloin alavilla paikoilla olevissa 
taloissa oli vettä 50 – 100 cm ja maavyörymät toivat ylempää kaikkea mahdollista alaspäin rinnettä. 
Päivän aikana satoi pahimmillaan 300 – 400 mm, joka vastaa liki puolta koko Suomen vuosittaisesta 
sademäärästä. Tämä vesimassa tuli alas kerralla, kaupunki on liki merenpinnan tasossa, rikkinäiset 
viemärit eivät vetäneet, eikä sadevesille ollut omia uomia, joten vesi nousi kaduille ja tunkeutui 
kaikkialle vieden mukanaan maa-aineksia ja kaduille kerättyjä jätteitä. Kaupunki oli kolme kertaa 
yleisessä hälytystilassa, kun vesimassat aiheuttivat täydellisen kaaoksen veden huuhtoessa asuntoja ja 
tukkiessa liikenneväylät. Osa asukkaista ei ymmärtänyt likaisen veden aiheuttamaa tautivaaraa, josta 
myös varoiteltiin näyttämällä tv:ssä pahoin infektoituneita ihoalueita: yleistä hupia näytti olevan 
uiminen ja sukeltaminen veden täyttämillä katualueilla. 
Vuosi oli kuitenkin ollut kuivin 80 vuoteen ja mm. tekstiilikeskuksessa Caruarussa, noin 125 km pääs-
sä Recifestä, vedenjakelua säännösteltiin. Kolmena päivän sai verkostosta vettä ja seuraavana kolmena 
ei tippaakaan. Recifessä oli myös jakelukeskeytyksiä, kun sadevedet päätyivät ns. puhtaan veden 
verkostoon. Peseytymiseen tarvittava vesi pumpattiin talojen katoilla oleviin säiliöihin, joihin mahtui 
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500 – 5 000 litraa vettä.  Jokainen voi kuvitella minkä laatuista vesi on seisottuaan kuumuudessa ja
ilman minkäänlaista desinfiointia.  Kunnan vesijohtoverkostosta tuleva vesi ei ollut missään paikassa 
juomakelpoista, ei edes keitettynä. Kaikki juomavesi ja ruoanvalmistuksessa käytettävä vesi oli ostet-
tava kaupasta tai tilattava kotiin kuljetettuna isommissa 19,5 litran muovipulloissa. Maaseuduille vettä 
kuljetettiin tankkiautoilla. Juomavedessä oli todellinen business monille paikallisille.  Osavaltion vesi- 
ja viemärilaitos Compesa oli helisemässä kiukkuisten asukkaiden kanssa, sillä raanasta tuleva vesi oli 
välillä ruskeaa, haisevaa ja hienoa maa-aineista sisältävää. Jätevesijärjestelmien piirissä oli vain 36 % 
Recifen asukkaista, ja jätevesistä käsiteltiin vain kolmannes. Käytännössä jätevedet johdettiin kanaviin 
ja mereen puhdistamattomina. Vierailin yhdellä jätevedenpuhdistamolla, jonka läpi vesi vain johdettiin, 
sillä lietteenkäsittelylaitteistot olivat rikki. Paikallisten mukaan sekä vesihuolto- että jätehuolto ovat 
mahdottomia korruption pesäkkeitä, mutta asialle ei voida mitään. Jos joku siihen puuttuu, menee 
henki. Mafioita kun tuntui olevan vähän joka lähtöön, myös naismafioita.

Paikallinen jätehuolto oli periaatteessa järjestetty ja keräysautot viimeisen päälle. Järjestetty tarkoitti 
jätteiden päätymistä lailliselle tai laittomalle kaatopaikalle. Keräys oli kuitenkin kaikkea muuta kuin 
hygieeninen. Jätepussit kerättiin kaduilla oleviin häkkeihin, syvennyksiin tai sitten ihan vaan kadulle. 
Koirat, hevoset, aasit ja ihmiset levittivät jätteitä ympäriinsä ruokaa hakiessaan. Elantonsa mm. muo-
vien, metallien ja puun keräilijät tonkivat kaikki jätekasat paljain käsin. Jäteauton miehet heittelevät 
jätteet autoon käsin ja välillä lapiolla ja harjalla. Lajittelua ei turistialueiden ulkopuolella ollut. 
Hajuhaitat voi jokainen kuvitella, samoin kuin kengänpohjiin liimautuvat jätökset. Kolmesta 
kenkäparistani tuli selvää seitsemässä viikossa. Iputingassa joutui koko ajan katsomaan jalkoihinsa, sillä
jokainen talo sai tehdä jalkakäytävästä ihan miten halusi. Välillä oli tosi liukkaita materiaaleja, välillä 
puolen metrin betoniluiska, välillä rikkinäinen kaivo, kuoppa tai kaikenlaisia jätöksiä ja jätteitä. Kerran 
viikossa matkasin bussilla rannalle. Paikalliset kollegani pitivät minua ihan kahjona, sillä bussilla heistä
ei kukaan kulkenut kun se oli niin vaarallista. Taksilla olisi pitänyt kulkea. Rantabulevardilla oli 
rentouttavaa kävellä raittiissa meri- ilmassa, vartioiduilla, puhtailla ja tasaisilla kävelyteillä.
Paikallinen elämäntyyli oli omanlainen kokemus, jota seurasin aikaisin aamulla, illalla ja 
viikonloppuisin. Nähtävää ja koettavaa oli riittävästi. Eniten ihmettelin yritystoimintaa: vierekkäin oli 
ruokakauppa, vaatekauppa, auto- ja kumikorjaamo, jonka kulmissa sopanmyyntipiste ja parturi, yleensä 
saman suvun ylläpitäminä. Lupien perään ei kukaan kysellyt. Jos mahataudin olisi halunnut, olisi soppa 
saanut sen aikaan alta aikayksikön. Baari perustettiin viikonloppuisin kadulle, ja aikaa vietettiin 
puistossa viskiä ja olutta juoden. Lapset ja eläimet olivat aina mukana.  Yhteisöllisyys kukoisti. Ihmiset 
olivat tyytyväisiä ja onnellisia siitäkin vähästä mitä heillä oli.  
Kehittelin teknologiakeskuksen ja tiedeministeriön kanssa laajahkon hankeidean, jossa on vesihuoltoa, 
jätehuolto ja uusiutuvia energioita. Aika näyttää miten hankkeet saadaan eteenpäin ja minkä tahojen 
rahoituksella. Kokonaisuutena työkomennukseni oli enemmän kuin onnistunut. Erityisen tyytyväinen 
olin siihen, että en tullut ryöstetyksi. Monta kokemusta rikkaampana jatkan Brasilian yhteistyötä 
seuraavaksi syyskuun lopussa Turussa vierailevan ison brasilialaisdelegaation kanssa.

Jäte- ja vesi-
huolto 
hallinnassa!!
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HÄVYTÖNTÄ ROSKAAMISTA KYLIEMME ALUEELLA

Alkukesästä oli tuotu 4-5 jätesäkkiä täynnä risuja, oksia ym. Laurilantien ja Kirkkokankaantien 
kulmaukseen….JÄRKI HOI, ÄLY ÄLÄ JÄTÄ!! Tuskin olisimme edes huomanneet jos joku on 
tuonut risujätettä metsiimme, mutta että ne pitää jättää mustissa jätesäkeissä.  Luonnonmateriaa-
lien maatumisaika on vähän toista kuin muovisäkkien!!!

Ja sitten se jonkun perheen siivous- ja kotitalousjätekasa urheilukentän lasinkeräyspisteen luona 
maassa. Ilmeisestikin peräkärryllinen kaiken maailman esineitä leluista vaippoihin ja vaatteisiin 
sun muihin kodin jätteisiin…..siihen vaan maahan kipattuna.  Voi, kun joskus olisi paikalla kun
joku tällaista kuormaa yleisille paikoille roudaa! 
Makholman tien varressakin näkyi jonkun sohvakalusto.  Huh, huh. 

KIITOS SINULLE JOKA OLET NUO KAKSI ENSIN MAINITTUA TÖRKYÄ KORJANNUT
POIS.   ON OLLUT KOVA TYÖ,  VARSINKIN TUON ISON  TALOUSJÄTEKASAN POIS 
VIEMINEN.
Kyllä minäkin olen valmis kirjoittelemaan ja siunaamaan moista touhua, mutta en ole kyllä tikku-
akaan ristiin pistänyt, että niitä pois siivoaisin.  Ihanaa että joku kykenee myös toimimaan!

Anne Mäkelä

Lapsenlapsen suusta:

Olin Veetin 6 v. kanssa menossa pyörillä metsätiellä.
Mummi: Muista sitten varoa autoja täälläkin.
Veeti: Mää tykkään kyllä liikenneturvallisuudesta(?) mut ei must silti
tuu poliisia, musta tulee jalkapallotuomari!

----------------
Samalla reissulla….
Mummi: Kato kun tuol on ihanan sileä iso kivi, jolla vois istuskella.
Veeti: Joo, mut mää tykkäisin kyl enemmän, että se olis villaa, ni sit se olis sellanen lämmin ja 
herkkä(?).

---------------
Veeti: Mä oon tänään syönyt vaan karkkia!
Mummi: No et kai sentään.
Veeti: Joo, katoko mää erehdyin, että oikea ruoka on makeaa ja karkki on sitä oikeeta ruokaa.

----------------
Veetiltä oli juuri lähtenyt etuhammas irti ja se oli laitettu tulitikkurasiaan talteen.  Hän sitä ylpeänä 
esitteli ja käskin häntä pistämään sen tyynyn alle, josko hammaskeiju tulisi ja ottaisi sen ja laittaisi 
tilalle euron tai kaksi.
Veeti:  Mää haluisin kyl että se tois paperirahan, mut mä en haluu et se veis mun hammasta!
(Just joo, mäkin haluun et joku maksais mun autosta 15.000, mut jättäs sen silti mulle, hmmm….)

          Mistä näitä ajatuksia ja sanoja oikein tulee pienen ihmisen päähän ja suuhun?!

On minulla 5 tyttö -lastenlastakin, mutta he ovat niin prinsessoja etteivät tällaisia juttuja mieti. On 
enemmänkin mielessä mitä päälle pukisi, miten hiukset laittaisi, mitä tehtäisiin kavereiden kanssa
ja mitä kännyä tai tietokonetta käyttäisi.  Hassut jutut ovat poikien juttuja.
Jokainen lapsenlapseni on niin kovin erilainen niin ulkonäöltään, toiminnoiltaan, sosiaalisuudeltaan, 

harrastuksiltaan ja kaikelta, mutta yhtä äärettömän ihania ja rakkaita ihan jokainen !         Anne      
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HÄIRITSEEKÖ KUORSAUS PARISUHDETTASI?

Kuorsaajista valtaosa on miehiä ja taas me naiset olemme kärsijän roolissa.
Kuorsaaminen johtuu mm. nukahtamisen aiheuttamasta suun ja kielen lihasten
rentoutumisesta.
Tutkimuksissa on todettu,  että kuorsaus saattaa kieliä sydänvaurioista ja  lapsilla kuorsaus ennustaa 
käytöshäiriöitä eli he ovat todennäköisemmin ylivilkkaita ja heillä on enemmän masennusta ja ahdis-
tusta kuin ”ei kuorsaavilla” lapsilla.

Kuorsaamisääni voi aiheuttaa jopa kuulovaurioita sitä kuuntelevalle kumppanille!!!  Ääni voi 
olla yli 92 desibeliä ja eräällä naisella mitattiin jopa 112 desibelin kuorsaus. Se on  8 desibeliä ko-
vempi ääni, kuin matalalla lentävän suihkukoneen aiheuttama ääni. 

Tässä muutama vinkki miten sitten voisit estää kuorsaamista!

-Pitäisi nukkua kyljellään, mutta miten sitten estää selällään nukkumisen.
Teippaa yöpuvun selkään tennispallo tai tee selkäpuolelle tasku palloa varten.
-Olisi pudotettava painoa, sillä lihavuudesta johtuen rasvaa kertyy  myös nielun  alueelle ahtauttaen 
hengitysteitä ja aiheuttaen kuorsausta
-Vaihda tyynyjä. Tyynyt saattavat sisältää allergisoivia materiaaleja tai niihin kertyy pölyä, joka saat-
taa aiheuttaa kuorsausta.  Erikoistyynyt  ehkäisevät kuorsausta,  nostaen  pään  asentoa  pystympään.
-Vältä alkoholia ja unilääkkeitä.  Alkoholia nauttineella nielu on rentoutuneempi  ja aiheuttaa siksi 
kuorsausta. Samoin kuin uni- ja rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksestakin.
-Nuku tarpeeksi ja pidä unirytmi säännöllisenä. 
Voit myös kokeilla apteekista saatavia nenäsumutteita ja -liuskeita sekä kuorsauskiskoja.
-Jos nenäsi on helposti kuivuva, kannattaa käyttää kannuhuuhteluita ja öljypohjaisia nenätippoja
-Ulkomailla trendinä paremmissa piireissä on erilliset, hyvin äänieristetyt kuorsaushuoneet.  

On sanottu, että kuorsaus sattuu kaikkein eniten aviomiehen kylkiluihin, kun jokaöisessä mete-
lissä nukkumista yrittävä vaimo tönii miestään kyynärpäällään. Kyseessä ei ole kuitenkaan naurun 
asia niille, jotka tästä melusta joutuvat kärsimään.

Lähteet: Daily Mail ja Kustannus oy Duodecim Anne Mäkelä

....ja pari vitsiä tämän oikeasti vakavan ja ajan myötä tosi rankaksi käyvän ongelman tiimoilta:

Miksi miehet kuorsaavat?
-Koska kivekset tukkivat alapäässä olevan ilmanottoaukon

            Mistä lihavien ihmisten kuorsaus johtuu?
           - Heidän naamansa iho on niin kireällä, että kun he sulkevat silmänsä, niin suu aukeaa.

Pena, Mara, Reiska ja Retse ottivat työreissulla kaksi kahden hengen huonetta hotellista. Kukaan ei halunnut nukkua 
Retsen kanssa, koska tämän tiedettiin kuorsaavan lujaa. Kaverukset päättivät vuorotella, kun sopivasti kolme yötä oli 
tarkoitus majailla.
Ekana yönä vuorossa oli Pena. Aamiaiselle Pena tuli tukka sekaisin ja silmät muistuttivat tomaatteja. 'Perhana mikä 
jyrinä, ei yhtään saanu nukuttua. Istuskelin vaan koko yön ja kattelin kun Retse veti hirsiä.
Toka yön jälkeen Mara tuli samanlaisena tomaattisilmänä ja ihan ryytyneenä.'Perhana rappingit katosta tippuu ku se 
jyrä pistää menemään! Ei silmällistäkään'
Kolmannelle aamiaiselle tuli pirteä Reiska, huusi jo kaukaa että  'Morjes!'
Mies ja vaatteet siistinä. Muut sitten ihmettelemään mitä tyrmäystippoja otit, kun ei häirinnyt?

-'Menin huoneeseen, peittelin Retsen ja annoin pusun otsalle, sanoen hyvää yötä rakas. 
Retse sitte istuskeli koko yön valveilla ja vahtas minua.'
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VALMISTUUKO JOULUKSI VAI JUHANNUKSEKSI………

..….meinaan uusi oma koti Ojalantielle.  Siitä oli vähän kahta mieltä nuorella parilla, kun heidän 
rakennuksellaan poikettiin.

Johanna ja Toni ovat uusia, tulevia preiviikiläisiä.  Eivät he kaukaa muuta, naapurikylässämme 
Paarnoorissa ovat jo vuosia asuneet.  Nyt pariskunta ja komea rotikkansa halusivat lisää väljyyttä ja 
luonnon rauhaa.   Ja nyt sitä todellakin on .…noin puolentoista hehtaarin verran luonnonhelmaa ym-
pärillä.  Emäntä odottaa jännityksellä tulevaa kesää,  jotta näkisi talon toisen laidan ikkunoista ”son-
neja” ja toiselta laidalta hevosia.  Isäntä taas odottaa enemmänkin,  että saisi ottaa käyttöönsä oman 
baarin ja biljardipöydän..…no, huvinsa kullakin!

Komea on tuleva pytinkikin… paljon on itäistä pituutta ja taivaallista korkeutta ja neliöitä riittää 
vaikka muille jakaa.  Kyseessä on Passiivikivitalojen erittäin energiapihi ja kosteusturvallinen talo. 
Tämä on vasta kolmas Poriin rakennettu passiivikivitalo!
Passiiviharkkotalo rakennetaan siten, että talon energiantarve on niin minimaalinen, että perinteistä 
lämmitysjärjestelmää  ei tarvita välttämättä lainkaan asumisolosuhteiden saavuttamiseksi. 
Tonin ja Johannan kotiin tulee kuitenkin vielä vesikiertoinen lattialämmitys ja kattolämmitys.

Vaikka talo onkin ”passiivinen” niin tulevat asukkaat ovat sen sijaan hyvinkin aktiivisia. Pitkien työ-
päivien ja muiden toimien ohella rakentaminen sujuu vauhdikkaasti…..tietysti ahkeria apuvoimiakin 
on käytettävissä tarpeen mukaan.  
Toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi kyläämme, samoin kuin muutkin uudet tulokkaat 
joita olemme Preiviikiin saaneet.  

 

Helppohan siinä oli Tonin ja Johannan hymyillä, kun muu porukka oli katonpohjaa tekemässä.

                Anne Mäkelä
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LÄNSI-PORIN SEURAKUNTA KUTSUU
PREIVIIKIN KIRKON / SEURAKUNTATALON TAPAHTUMIIN

JUMALANPALVELUKSEEN / MESSUUN  

SUNNUNTAIPÄIVINÄ KLO 12.00
18.10. mukana Tanja Häkkinen, Leelo Lipping
15.11. Jussi Kärmeranta, Leelo Lipping
JOULUPÄIVÄNÄ 25.12. KLO 12.00

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 17.12. klo 18, kahvi 17.30

PÄIVÄPIIRI
tiistaina 6.10. ja 3.11. klo 12 – 13.30

DIAKONISSA TAVATTAVISSA / VERENPAINEEN MITTAUSTA
tiistaisin klo 9 – 10

Länsi-porin kirkolla ja seurakunnan muissa toimipisteissä sekä seurakuntayhtymän alueella tapahtu-
vasta toiminnasta ja mahdollisista ohjelman muutoksista saa tietoja seurakunnan viikkotiedotteesta 
(mm. torstain Porilaine -liite), Porin Kirkkosanomista, työntekijöiltä sekä www.porievl.fi

          ”On riemu, kun saan tulla, sun, Herra, temppeliis..”

Länsi-Porin seurakunta 

9

PIIRUSTUSKILPAILU 0-15 VUOTIAILLE
(kaikki jotka tästä kilpailusta saavat tiedon mitä kautta tahansa, voivat osallistua)

AIHEENA ON:  ELÄIN, JONKA OLEN NÄHNYT LUONNOSSA TAI 
HALUAISIN TAI JOPA PELKÄISIN NÄHDÄ.(Maassa, puussa, ilmassa, vedessä)

Tuomarit arvostavat ennen kaikkea sitä, että piirustuksessa olisi joku kiva ajatus 
tai juju, varsinainen tekniikka ei ole se tärkein asia.

Piirustukset voi toimittaa lokakuun loppuun mennessä joko postin välityksellä 
tai tuomalla postilaatikkoon Anne Mäkelä, Päivärinteentie 138, 28660  Pori tai  
tietotekniikkaa apuna käyttäen sähköpostiini: ankrim2@luukku.com
Piirustukseen tai erilliselle lapulle oma ikä, nimi ja osoite.

Palkinnot toimitetaan 15.11.mennessä!

Ps. Myös kerhoryhmät tai koululuokat voivat osallistua.



Alkaa torstaina 27.8.2015 klo 18-19 Preiviikin urheilukentällä. Kerho on tarkoitettu 
5-16 vuotiaille nuorille.  Kaksi ryhmään: 5-10v eli Pikkukirit ja 11-16v KiriSkiit. 

Syysharjoituksissa on monipuolista liikuntaa, tutustumista yleisurheiluun, välillä
juostaan, pelataan, leikitään, tehdään erilaisia temppuratoja, käydään uimassa ja
kuntosalissa, tehdään yhdessä syysretki, kokeillemme uusia lajeja sekä käydään Jämin
hiihtoputkessa. Talvikaudella hiihdämme ja tutustumme myös muihin talvilajeihin. 

Lisätiedot: Päivi Luontola, Preiviikin Kirin pj, 
            puh.0400-817114 tai paivi.luontola@tulsatakunta.com
                     preiviikinkiri.sporttisaitti.com

       PREIVIIKIN KIRIN                          
      75v-JUHLAHÖLKKÄ

LA 10.10.2015 klo 11.00
                         Paikka:   Preiviikin urheilukenttä
                             Matka:   9km, M 70v, 75v 2km

        Sarjat:    Kilpasarja : N / M
       Kilpasarja:  M40, 50, 60, 70
        Kilpasarja:  T / P alle 18v
       Kuntosarja: N / M

 Ilmoittautumiset: 
 preiviikin.kiri@gmail.com su 4.10 
 mennessä (nimi, yht.tied, sarja, seura).
 Osallistumismaksu: 10e / hlö,  paikanpäällä 15e. 
 Tilinumero OP 570081-456222.

Palkinnot: Kaikki maaliin juosseet palkitaan seuran 75v juhlamitalilla. 
Kilpasarjojen 3 parasta palkitaan.

Lisätietoja : Päivi Luontola p. 0400-817114. 
http://preiviikinkiri.sporttisaitti.com  
TERVETULOA!             
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           Tervetuloa mukaan Preiviikin Kiriin!

PREIVIIKIN KIRIN     
       LIIKUNTAKERHO / HIIHTOKOULU

mailto:preiviikin.kiri@gmail.com
mailto:paivi.luontola@tulsatakunta.com


KIINTEISTÖYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Tiistaina 10.11 klo 18.00 Preiviikin koululla

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm. puheenjohtajan valinta ensi vuodeksi ja uusien 
jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.  

Yleiset kokoukset, kuten syys- ja kevätkokous ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Kokouk-
sessa voi esittää toiveita / ehdotuksia yhdistyksen hallitukselle. Voit myös kertoa mahdollisen asiasi 
etukäteen sihteerille, jolloin saamme sen esityslistalle.

Tervetuloa! 

MYYJÄIS- JA KIRPPISTAPAHTUMA

Preiviikin koululla sunnuntaina 29.11.2015, klo 11 – 13. 
Myyntipöydän hinta 3 e, varaukset 26.3. mennessä Päivi Haapaniemi 050 414 6192.

Arpajaiset Preiviikin VPK:n nuoriso-osaston hyväksi.

Tervetuloa ostamaan, myymään tai vain nauttimaan kupillinen kahvia pullan kera!

 Järj. Päivi Haapaniemi ja Johanna Kesäläinen 

 

Muistakaa käyttää vanhojen lehtien ja kirjojen kierrätyslaatikkoa! Sieltä löytää monenmoista 
luettavaa. Laatikko sijaitsee Kylmäasennuksen vieressä, Preiviikintie 442.

                                 ------------------------------------------------------------

Samaan osoitteeseen pysähtyy kirjastoauto perjantaisin, parittomina viikkoina klo 17.45-18.10.

         -----------------------------------------------------

Ja mitäkö nyt lokakuussa sitten voisi tehdä?

Kaikkee tarttis, mut mittää ei viittis, ko tuuleeki ain ja sattaa.
Paljon olis vielä marjoja poimittavax, kesäkukat pitäis vaihtaa callunoihin, pitäis hara-
voida lehtiä ja pestä ikkunat, pitäis siivota pihaa lumentulon alta ja paljon paljon muuta 
pitäis, mut en tiä viittinkö just mittää, ans kattoo ny!

Anne
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                 Preiviikintie  442,    28660 Pori
P. 0400-839 596, 0400-654 222 
www.porinkylmaasennus.com

TÄYDEN PALVELUN VENETALOSTA 
KAIKKI PALVELUT

                  SAMAN KATON ALTA;

VENEET, KONEET, HUOLLOT, VARAOSAT 
JA TARVIKKEET

JO YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA!

   MUISTA KATSOA MYÖS NETTISIVUT:

   www.preiviiki.fi  ja sieltä kylälehti
           (siellä näet koko lehden väreissä)

       

  Tarmo Haapaniemi
                                                           Preiviikinrantakuja 92
                                               28660 Pori
                            GSM 040-525 2031, 040-561 7442
      www.thkorjausrakennus.fi

                   Preiviikintie  442,  
                    P. 0400 839 596 ja 0400-654 222

                  

       PIHVIKARJAN LUONNONLAIDUNLIHAA       
         SUORAAN TUOTTAJALTA

 Seuraavat toimituspäivät ja tilaukset                           
    kätevästi suoraan kotisivuiltamme
            www.kuuminainen.fi 

Pertti Kuuminainen       Eero Kuuminainen
0400 326 213                     040 540 6214       

Nykyaikainen  ja  neuvova tilitoimisto

kirjanpito,  konsultointi,  palkkahallinto,
                sähköiset työkalut

       Infoaccounting  Oy
      Gallen-Kallelank. 9 A 9, 28100 PORI
                posti(at)infoaccounting.fi
                    P. 020 735 3360
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 TH-KORJAUSRAKENNUS

POLTTOPUUTA
KOIVU- JA SEKAKLAPEJA

-tuoretta ja kuivaa
-säkitettynä ja perävaunukuormissa

Martti Uusitalo, Preiviiki, p. 050 521 6454

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY TAMMIKUUN LOPUSSA!
MATERIAALITOIMITUKSET ANNELLE 15.1. MENNESSÄ:
s-posti;  ankrim2@luukku.com tai postilaatikkoon;  Päivärinteentie 138 taikka tekstarilla; 0400-849 907

  Käsin kerätyistä luomumarjoista puristettua
                  TYRNIMEHUA
                       Ei lisäaineita!
    Myös MARJOJA ja TYRNIJAUHOA
   Johanna Kesäläinen   p. 050 307 4767

http://images.google.fi/imgres?imgurl=http://www.matkailurakentaminen.fi/pics/vasara.jpg&imgrefurl=http://p4.foorumi.info/avfoorumi/&usg=__z0KCP6KDavl1LMtN88N5sg6aPz8=&h=134&w=109&sz=9&hl=fi&start=7&tbnid=6z1-wgtUxntZ0M:&tbnh=92&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3Dvasara%26gbv%3D2%26hl%3Dfi%26sa%3DG
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