
 

 

 
 
 

             reiviikin Uutiset 
        
 
 
   
 
 

UUSI VUOSI, UUDET KUJEET 
 
Ei vaiskaan, ihan vanhat kujeet tässä tuntuu toistuvan vuodesta 
toiseen. Kaikkea hyvää Teille kaikille, ihanille ihmisille tällekin 
vuodelle.   
Yhdeksäs vuosi lehden tekoa ja ilmestymistä.  Jokos olette 
kyllästyneet?  Toistaako lehti itseään?  ”Toimittajasta” nyt puhu-
mattakaan.  Antakaa palautetta ja ideoita! 
 
Itsekkäänä ihmisenä laitoin omakuvan heti päälikanteen.  Mikäli 
se nyt sitten minua esittää, niin onnekseni kuva saadaan aina 
näyttämään paremmalta kuin livemalli. 
Sain ison, suloisen sydänpiparkakun työpaikkani vakiasiakkaalta, 
pieneltä, ihanalta eskarityttö Sofialta.  Lahjojen saanti lämmittää 
aina mieltä ja erityisesti lasten omin käsin tekemät lahjat.   
Ne ovat sitä pyyteetöntä antamista aidoimmillaan. KIITOS! 
 
Alkutalven kurakelit ovat vaihtuneet onneksemme jo talviseen 

maisemaan.  Se älyttömästi, päivästä toiseen puhaltanut puhuri alkoi jo hermoja raastaa.  Kynttilälyhdyt 
kaatuivat toisensa jälkeen ja joka lyhdystä on ainakin yksi lasi rikki.  Sitä jo melkein kuvitteli, että 
ilmaston lämpeneminen on ainakin Preiviikissä jo tullut ihan pysyväksi.  Ei sentään!   
 
Tässä lehden numerossa on todella paljon erilaisia aiheita ja runsas  pläjäys  juttuja luettavaksi.  
Jutut antavat tällä kertaa paljon puheenaihetta!!! 
Mutta kuten Johannan tekemästä Gallupista voitte lukeakin, niin  onhan kylillä varmaankin  useita ihmi-
siä, jotka eivät tätä aviisia vilkaise.  Siksi ajattelinkin, että laittakaapa ihmeessä viestiä, ellette syystä tai 
toisesta halua lehteä ollenkaan. Tai jos laatikossanne lukee: EI MAINOKSIA, niin katsotteko tämän 
mainokseksi.  Itse olen lehden  jakanut myös tällä tekstillä varustettuun laatikkoon, koska pidän tätä 
ennemminkin kylän asioiden tiedotusvälineenä. 
 

Pakkasten paukkuessa palautteitanne odotellen  Anne Mäkelä 
 
 
 Lapsenlapsen suusta: 

Veeti 4v:  Olinko mää sillon jo olemas, kun isi oli pieni? 
Mummi:  Et sinä ollut viel sillon. 
Veeti:      Olinks mää kuallu sillon? 
Mummi:  Ei kun sä olet kasvanut sitten myöhemmin siemenestä. 
Veeti:      Onks kaikki ryppysetkin kasvanu siemenestä?  
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PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYS RY:N JOHTOKUNTA 
 
 
Puheenjohtaja Samppa Keso                                  Jäsenet 
Myllymäenraitti 13, 28660 Pori                               Sirpa Tiljander 
puh. 050 3858480                                                     Preiviikin Rantakuja 90, 28660 Pori 
samppakeso@suomi24.fi                                          puh. 050 3509222         
                                                                                  sirpa.tiljander@dnainternet.net 
Varapuheenjohtaja Simo Haapatie 
Preiviikintie 458, 28660 Pori                                    Tapio Tuomikoski 
puh. 040 5538026                                                      Preiviikin Rantakuja 90, 28660 Pori 
simo.koti@venepori.fi                                               puh. 0400 740780 
                                                                                   tapio.tuomikoski@dnainternet.net 
Sihteeri Johanna Kesäläinen 
Preiviikintie 484, 28660 Pori                                     Päivi Haapaniemi 
puh. 050 3074767                                                      Rantahaanpolku 14, 28660 Pori 
johanna.kesalainen@dnainternet.net                         puh. 050 4146192 
                                                                                   päivi.haapaniemi@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                    
 
Rahastonhoitaja Tomi Laiho                                   Sanna Korpela 
Kiertokatu 19 a 9, 28130 Pori                                    Eskontie 18, 28660 Pori 
puh. 040 5526617                                                       puh. 050 3702130 
tomi.laih0@dnainternet.net                                        sannakorpela2@gmail.com 
 
 
 
-Monen kyläläisten toiveen mukaisesti Kiinteistöyhdistys on anonut nopeusrajoituksen alentamista 
Preiviikintielle. Anomus lähetettiin viime vuoden lokakuussa sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. 
 
------------------  
 
Yhdistyksen kevätkokous  on tiistaina 25. 3.  Kokouksessa hyväksytetään yhdistykselle uudet säännöt.   
Ennen kokousta puutarhuri Mari Sainio pitää luennon puutarhanhoidosta. Hän toivoo kysymyksiä 
etukäteen. Kysymykset voi osoittaa Sanna  Korpelalle,  Eskontie 18,  puh. 050 370 2130,  
sannakorpela2@gmail.com         
Muista tarkkailla ilmoitustaulua! 
 
-------------------- 
 
Preiviikin nettisivut kaipaavat päivitystä kerran vuodessa!  Yhdistykset ja yritykset tarkastakaa 
tietonne ja lähettäkää korjaukset Anne Mäkelälle, ankrim2@luukku.com 
 
--------------------- 
 
Preiviiki, meren alta kyläksi -kotiseutukirjan saa nyt edulliseen 30 euron hintaan. 
Tiedustelut Johanna Kesäläinen, 050 307 4767 
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HYVÄÄ JA TURVALLISTA ALKANUTTA VUOTTA 2014! 
 
Preiviikin VPK:n nuoriso-osaston harjoitukset jatkuvat taasen totuttuun tapaan aina keskiviikkoisin  
klo 18.00 Preiviikin paloasemalla osoitteessa Laurilantie 35, 28660 Pori. 
 
Kevään monipuoliseen kausiohjelmaan voi tutustua jo ennalta Preiviikin VPK:n facebook -sivuilla 
(www.facebook.com/PreiviikinVPK).   Facebookista löydät  myös muut tuoreimmat kuulumiset ja 
tiedotteet, joten kannattaa käydä tykkäämässä! 
 
Saimme syksyn aikana toimintaan mukaan todella mukavan määrän uusia nuoria!  Kiitos kaikille  
teille, jotka olette olleet mukana harjoituksissa ja tervetuloa jatkamaan hienon harrastuksen 
parissa!  
 
Osastossa on kuitenkin vielä runsaasti tilaa uusille 7-17 -vuotiaille nuorille! Mukaan tarvitset  
vain iloisen mielen, me opetamme loput! Mukaan toimintaan voi ilmoittautua aina keskiviikkoisin  
ennen harjoitusten alkua. Jos jotain kysyttävää ilmenee, niin ota rohkeasti yhteyttä nuoriso-osaston 
johtajaan 
 
Tiia Koivula 
044 2703798  
tiia.koivula@dnainternet.net 
 
Ystävällisin terveisin 
Nuoriso-osaston kouluttajat 
 
 
 
 
 
 
Lukijan mielipide: 
 
VALOA KANSALLE. 
 
Olen mielenkiinnolla seurannut Kirkkokankaantien valaistuksen edistymistä useiden kaivinkoneiden, 
autojen ja miesten voimalla. Lieneekö tarkoitus, että tiellä kulkijat paremmin havaitsisivat ala-arvoisesta 
tienpidosta johtuvat kuopat, halkeamat ja töyssyt, vai onko tarkoitus etteivät trailereillaan Rantakujaa  
kaahailevat virkistyskalastajat rikkoisi kalliita välineitään tullessaan yksityisesti ylläpidettyyn kala-
rantaan?  Pimeällä kulkijat  havaitsee kyllä mikäli he käyttävät  heijastimia tai otsalamppua. Vai  onko 
tarkoitus saada säästöjä sammuttamalla valot silloin kun niitä eniten tarvitaan?  Urheilukentän 
tuntumassa oleva pururata tarjoaa mainion reitin ulkoiluun, siellä valot palavat joskus päiväsaikaankin. 
Preiviikin koulu lienee jo loppuun käsitelty asia. Sille ei löydy enää järkevää käyttöä koska 
ylläpitokustannukset ovat liian suuret saatuihin vuokratuottoihin nähden. Kaupungin olisi syytä luopua 
kiinteistöstä vaikka kyläläisten tunteet vähän kuohahtaisivatkin. 
Kylässä on yksityisten varoin kunnostettu kokoontumistila, joka varmaan tyydyttää mahdollisen kysyn-
nän jäsenkirjasta huolimatta. Sijainti tosin ei ole paras mahdollinen, mutta parhaalla paikalla oleva kiin-
teistö ei liene käytettävissä johtuen vanhoista ennakkoluuloista, jotka ajan myötä toivottavasti poistuvat. 

Martti Grönblom                                                                                                                                                       
eläkeläinen, kuudenkympin ja kuoleman välissä, kumpi lienee lähempänä. 
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PREIVIIKIN TYÖVÄENTALON AVOIMET OVET 
 
Tammikuun 11. päivä oli kyläläiset kutsuttu tutus-
tumaan Preiviikin Työväentalon tämän hetkiseen 
remontointivaiheeseen ja myös sen nykyiseen omis-
tajatahoon; Länsi-Porin sosiaalidemokraatteihin. 
 
Paikalla pyörähteli väkeä mennen tullen, osa viipyi 
pidempään osa vain hetkisen. 
Kunnostustyö oli edennyt hienosti ja mahtavan 
upeat wc-tilat odottivat vain käyttäjiään.  
Imeytyskenttä oli valmiina ja ilmastointikin uusittu.  
Koko taloon oli lisäksi suoritettu lämpökuvaus. 
Ulkomaalaus olisi ensi kesän toimenpiteitä ja myö-
hempiä aikoja varten jää vielä runsaasti tehtävää. 
Valtion avustuksia odottaa mm. keittiö- ja lämpöeristysremontti sekä mahdollisesti myös ikkunoiden 
uusiminen. 
Mietinnän alla ovat myöskin audiovisuaaliset laitteet kokous- ja koulutustilaisuuksia varten. 
Talon remontin vaikutusvaltaisiin tahoihin kuuluvat mm: Marko Willman, joka teki perussuunnitelmat 
opinnäytetyönään, Rakennus Vilma Ky, Rakennussuunnittelu Kaappo Laine, Geoputki Oy, Ilmastointi 
Hakala, Sähköasennus J. Pohjola Oy. 
 
Taloa esitteli yhdistyksen väki, puheenjohtaja Petteri Lahden johdolla.  Poliittisen puheenvuoron hoiti 
Eurovaaliehdokas Janne Laulumaa, joka saapui kyläämme Raisiosta asti. 
 
Syksyllä 9.8 talossa vietetään Työväentalon 100 v. ja Länsi-Porin sos.dem:n 110 v. juhlia. 
 
Tiloja vuokrataan ulkopuolisille todennäköisesti syksystä 2014 alkaen.  Hintatason ilmoitettiin olevan 
edullinen! 
 
Kylästämme edesmenneen Siinto Haneliuksen jättämä perintö omalta pieneltä osaltaan on mahdollis-
tanut tämän remontin aloittamisen.  Hän  oli  korvamerkinnyt  tämän  perintöosuutensa  nimenomaan 
Työväentalon remontoimiseen. 
Tämän lisäksi preiviikiläisten mieltä lämmittää se, että talo pyritään juhlatiloiltaan ja monilta muilta- 
kin sisäosiltaan säilyttämään mahdollisimman paljon entisen kaltaisena. 
 

 
             WC-pyttyjä löytyi 
              talosta joka lähtöön; 
              oli miesten seisoma- 
              mallia, istumamallia  
             ”iitoille” ja löytyipä 
              myös helppotoimi- 
              nen invamalli. 
 
 
 
 
 
 
 

Mukana tilaisuudessa oli 
myös itseään Työväentalon 
maskotiksi kutsunut Iiris. 



 5 

 

 

          
KYLÄKALLUP 

 
 
Tällä kertaa kysyin 45:ltä kyläläisiltä,  käyttävätkö he niitä vähäisiä palveluja, joita täältä vielä löytyy. 
Kaikki vastasivat mielellään, josta kiitos heille. Alla kooste vastauksista. 
 
-  Ilmoitustauluja tutkailee säännöllisesti n. puolet vastanneista, 1/4 satunnaisesti, 1/4 ei koskaan.   
-  Preiviikin Uutisia lukee suurin osa,  jotkut vain selaavat, muutama ei lue ollenkaan. 
-  Kirjastoautolla käy neljä henkilöä. 
-  Jäteastioita (paperi, lasi, metalli) käyttää hieman yli puolet. 
-  Vanhojen lehtien ja kirjojen kierrätyslaatikkoa hyödyntää noin puolet.  
-  Kirkon palveluja käyttää neljä henkilöä usein, kymmenen henkilöä joskus, loput ei koskaan tai  
    hyvin harvoin. 
-  Vain kolme mainitsi kulkevansa linja-autolla.  
-  Pururataa / latua /  luistinrataa käyttää 2/3 vastaajista. 
-  Kauppa-auto Sinakka ei enää pysähdy täällä, mutta se toimittaa ruokaa kotiovelle kerran 
   viikossa. Tätä palvelua käyttää muutama talous. 
              Johanna Kesäläinen 
 
 
 
 
 
 
Kylällä on virinnyt keskustelua ja kiinnostusta kylämme vakituisesta asukas-
määrästä (kesäisinhän se on huomattavasti suurempi) ja nyt tuoreimmat tiedot 
vuodelta 2013 ovat luettavissa alta: 
 
PORIN KAUPUNGIN TILASTOJEN MUKAISET TIEDOT PREIVIIKIN ASUKKAISTA 
 
 

   PREIVIIKIN VÄKILUVUN MUUTOKSET VUOSITTAIN: 
 
  2004    2005    2006     2007    2008     2009     2010    2011    2012     2013 
 

374   363   358   368   366   343   345   341   341   332 
 
 
 

PREIVIIKIN VÄKILUVUN JAKAUTUMINEN IKÄRYHMITTÄIN: 
 

   0v.    1-2v.   3-6v.   7-12v.  13-14v.  15v.  16-18v.  19-24v.  25-54v.   55-64v.  65-74v.   75v.-   YHTEENSÄ 
 
   2     6     11      6       5       4     16      18      104     78      47      35       332 
 
        Anne Mäkelä 
 
 
 
 
 
 



 6 
 
 
KESKARIN NÄYTTÖ EI LISÄÄ KYLÄTEIDEMME LIIKENNETURVALLISUUTTA 
 
Tässä talven aikana kuulin paikalliselta mieshenkilöltä, että oli eräänä päivänä ajanut autollaan Päivä-
rinteentietä ja kohdannut matkallaan kaksi ratsastajatyttöä.  Hän oli ajanut isolla, kovaäänisellä 
autollaan ehkä ensin vähän reippaammin, mutta tytöt havaitessaan hän oli ajoissa hiljentänyt ja hyvin 
vähäisellä vauhdilla kohdannut hevostelijat, saaden kuitenkin toiselta tytöltä 
kiitokseksi keskari-terveiset. 
 
Muistetaan kaikki, että Laurilantietä ja Päivärinteentietä on sallittua ajella 80:n 
nopeutta (tietenkin niin, että ajoneuvo on hallittavissa joka tilanteessa).  Se on kova 
vauhti metsäisellä, kapealla tiellä, mutta me paikalliset olemme ajaneet siellä jo 
vuosikymmenet melko lujaa ja ajamme varmaan jatkossakin.  Vahinkoja ei 
juurikaan ole onneksi sattunut. 
Me myöskin taatusti kunnioitamme hevosten kanssa kulkijoita, sillä heitäkin 
on ollut tienkäyttäjinä vuosikymmenet.  Takuulla hiljennämme kohdatessa 
ja suorastaan pelkäämme, että hevonen kuitenkin pelätessään hyppäisi 
konepellille tai pudottaa ratsastajan selästään. 
Näillä teillä liikkuu tietenkin myös useita, ei paikallisia, autoilijoita.  Heille 
hevosyhdistelmät voivat tulla täytenä yllätyksenä ja ehkäpä he eivät edes osaa 
kohdata tilannetta tai toimia oikein. 
 
Yritetään kaikki olla varovaisia, yritetään ennakoida mahdollisesti mutkan takaa tuleva auto/hevostelija.  
Ratsastajat/kärryilijät, muistakaa myös pimeällä kelillä näkyvyys omaksi ja hepan turvaksi;  heijastimia, 
vilkkuvaloja, otsalamppuja, näkyvyyttä niin eteen- kuin taaksekinpäin. 
 
Kaikille on taatusti tilaa, kukaan ei tahallaan aiheuta vaaratilanteita, ollaan fiksuja! 
Keskisormen näyttö voi kuitenkin vaikuttaa autoilijoiden toimiin päinvastaisesti kuin odotat.  Se 
saattaa joidenkin kohdalla jopa lisätä uhoa ja varomattomuutta. Morjestus ja hymy ovat paljon parempi  
ja tehokkaampi keino hyvään yhteiselämään tien päällä. 
 
Monta kunnioitettavan komeaa hevosta ja suloista ponia näillä teillä kohdanneena;   Anne Mäkelä 
 
 
 
 
 
 
 

           KIITOS HANRAN JA ENERGIALAITOKSEN PORUKOILLE 
 
Mitä ikinä siellä Kirkkokankaantiellä sitten teettekään niiden kymmenien miesten, 
useiden autojen, työkoneiden, puisten ”lankarullien”, kaapelikilometrien ja pellosta 

törröttävien putkenpäiden kanssa, niin KIITOS siitä, että turhia matkantekoa hidastavia 
esteitä tai nopeus-rajoituksia ym. pysähtymistä vaativia juttuja ei ole juuri ollenkaan 

ollut. Liikenne on ollut joustavaa ja jatkuvasti työmatkalla siellä liikkuneena en ole 
joutunut kuin kerran toviksi pysähtymään. 
Ja hatunnosto myös siitä, että kovien pakkasten keskellä, naama sinisenä painatte 
duunia kuin kesäkeleillä ikään, enpä ainakaan karehdi työolojanne, onneksi ei ole 
tullut vielä metrin hankea vauhtianne hidastuttamaan.    

 
Leutoja kelejä ja työn iloa toivottelee Anne Mäkelä 
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PREIVIIKIN KESÄELÄMÄÄ VUOSISATOJEN SAATOSSA 
 
Preiviiki, toisin kuin Kuuminainen, ei ole ollut rikkaiden suosimaa huvila-asutusaluetta. Kylän ainoan 
komean huvilan rakennutti sahanomistaja J.W. Pihl  vuonna 1896. Bredablick -nimisessä huvilassa Pihl 
kestitsi porilaisia säätyläisiä, kunnes sahan konkurssin myötä joutui myymään kiinteistön.  Sen osti 
kauppias John Blom. Myöhemmin rakennus toimi kansakouluna.  Preiviiki, meren alta kyläksi - kirjan 
sivulla 265 olevassa kuvassa näkyy huvilan katolle rakennettu tähystystorni, josta saattoi tarkkailla 
joutsenia ja muita lintuja. Meren ranta oli 1900 -luvun taitteessa koulun urheilukentän kohdalla. Kuvasta 
näkyy myös kuinka kaunis rakennus on aikoinaan ollut. 
 
Perimätiedon mukaan Sirkka Aallon nykyisen talon kohdalla olisi ollut Stenwallin huvila. Tontin rajalla 
on iso kivi, johon on joskus hakattu tilan nimi Liinamäki. Kun Reino ja Sirkka Aalto ostivat paikan 1960 
- luvulla, löysivät he pihasta muutaman kirsikkapuun ja vaahteran sekä leikkimökin muistona edellisistä 
asukkaista. Leikkimökki on sittemmin siirretty Rantakujalle. 
  
Vuoden 1966 maakirjojen mukaan Preiviikin Rantakujalla oli19 mökkiä. Kaiken kaikkiaan Preiviikissä 
lienee ollut niihin aikoihin yli 40 kesäasuntoa.  Kylän elämään kesäasukkaat toivat mukavaa piristystä. 
Kesän koittaessa yleensä koko perhe muutti mökille asumaan. Töissä Porissa käytiin polkupyörällä, 
linja-autolla tai omalla autolla. 1980 - luvulle tultaessa kesämökki-innostus hiipui vähitellen. Ne jäivät 
tyhjilleen tai vaihtoivat omistajaa. Joistakin tehtiin vakituisia asuntoja. Tiukentuneiden rakennus- 
määräysten takia suunta on nykyisin muuttunut päinvastaiseksi: vanhat, vetoiset ja asumistasoltaan 
vaatimattomat asunnot ostetaan kesäasunnoiksi.  
 
Kesäasunnolle on usein  annettu sitä hyvin kuvaava nimi, kuten Kesämökki, Kesätupa, Metsäpirtti, 
Meripirtti tai Merimökki. Toiset nimesivät tontin maantieteellisen sijainnin mukaan. Tällaisia ovat mm. 
Eskonpää, Eskonpirtti ja Pikku-Korkea. Nimet  Puskala, Koivikko, Rantaperko ja Nurmiranta  kertovat 
tontin kasvillisuudesta, kun taas Jurvala, Siikkilä, Meerilä, Sasula jne. ovat muunnoksia perheenjäsenten 
etu- tai sukunimistä. Lepolassa oli varmaankin tarkoitus levätä, Taukolassa pitää taukoa töistä ja 
Onnelassa olla onnellisia. Rantakujan viimeisen, tien oikealla puolella olevan tontin nimi on Saavutus. 
 
Preiviiki asuinalueena on luonnonläheinen. Linnuistaan kuuluisa Preiviikinlahti houkuttelee tänne 
mökkiläisiä. Preiviikiläiset ovat hyvin kotiseuturakkaita; täällä asutaan sukupolvesta toiseen. Rakkaus 
kotiseutuun voi hypätä sukupolvien yli ja mukavat muistot Preiviikin sukulaisista houkuttelevat 
muuttamaan tänne. Tällaisia “paluumuuttajia” ovat Hannu ja Leena Peltomaa, jotka ostivat Felix 
Eriksonin mökin Eskontieltä. Hannun isänisä Arvo Peltomaa on syntynyt Preiviikissä. Hannu vietti 
lapsuutensa kesiä isotätinsä Tyyne Peltomaan eli Pikku-Tyynen luona Rantakujalla 1960-luvun 

loppupuolella. Hannu muistaa kuinka Tyyne paikkasi 
ja puhdisti simppujen pahasti sotkemia verkkoja. 
Tuohon aikaan Preiviikinlahdella oli vielä simppuja, 
noita kalan ja sammakon välimuodon näköisiä 
kahdella “jalalla” ja isolla selkäpiikillä varustettuja 
otuksia. Kun Tyyne heitteli verkosta perattuja 
simppuja pesuvatiin, oli Hannu ihmetellyt, että mihin 
niitä säästetään.  Tyyne sanoi syövänsä simppuja, 
koska ne olivat hänen mielestään  herkullisia.  
                                       
 Johanna Kesäläinen 
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TÄMÄ OLISI KOVA SANA MAMMALLE KUIN MAMMALLE.   
Ehkä sen käyttö jo tällä iällä on vähän myöhäistä, mutta vihjeeksi kaikille alle keski-ikäisille. Tiedä 

miten hyvässä kuosissa olisi, jos olisi tuotteen löytänyt jo 20-30 v. sitten. 
Bongasin tämän entisajan pakkauksen työpaikkakirppariltani; arvaapa ostinko?     ANNE 

 
 
 
 

LASTEN KILPAILU LEHDEN VIIME NUMEROSSA 
 

Lasten kilpailuun tuli tosi kivoja vastauksia, kiitos niistä kaikista! 
 
Ekaan kysymykseen lempieläimestä, tuli vastauksina monelta KOIRA ja myös pupu sai pisteitä. 
 
Mukavimmat paikat, missä aikaa haluttiin viettää oli mm. HOP LOP, metsä, mummin uima-allas jne. 
 
Sitten se vaikein kysymys koski TUKKASOTKAA ja KUMKVATTIA. 
Vain poikavastaajat tiesivät, että tukkasotka on lintu, kumkvattia ei kukaan osannut arvata tai tietää 
hedelmäksi, mutta hauskoja vastauksia tuli sitäkin enemmän.  
  
Kaikki vastanneet palkittiin kivoilla palkinnoilla ja sen lisäksi erityispalkinnon sai Aida -tyttönen 
Makholmasta mukavimpien vastaustensa vuoksi: 
 
 Tukkasotka = se on semmonen suttu 
 Kumkvatti = se on kiva. Sen nimi on sellanen vähä pahannäkönen,  

                       mut se on kiltti. 
 
 
 
 

LAPSEN SUUSTA:  
Tuffa käytti autotallissa kompuraa ja Otto tokaisi isälleen: Iskä, tuffa kompuroi!! 

   ------------------    
Otto ja Leo menivät isän kanssa traktorilla tädin luo ja pihaan päästyään Otto huomasi 
mäyräkoiran talon ikkunassa, johon Otto: ”Nyt toi koira kattoo tual ikkunassa, et Juho 
on ostanu kotiin pari lasta ja uuden rakin”. (rakki = traktori) 
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TARINA PREIVIIKIN LIIKUNTAPAIKOISTA 

 
Liikuntapaikkojen yleinen kunto on herättänyt keskustelua viime aikoina. Lisäksi Preiviikin 
kyläraitilla tuntuu kulkevan mitä ihmeellisempiäkin tornihuhuja ketä on syypää milloin mihinkin 
ongelmiin. 1) Lunta on kaukalossa, 2) latua ei ole ajettu, 3) lenkkarit kurastuu sadekelillä, 4) valot palaa 
valoisaan aikaan ja niin edelleen. 
 

Kaukalon jäädytyksestä vastaa Preiviikin Kiri. Tätä hoidetaan talkooporukalla. Viime vuosina 
aurauskone on pystynyt vain alle 2cm lumen auraamiseen, joten suurempi määrä on tarvinnut poistaa 
järeimmillä laitteilla. Kaupunki on lahjoittanut kaukalon Preiviikin kylälle, näin tehden päässyt pois sen 
kunnostusvelvoitteesta. Kaukalon yleiskunnon moittimisen voi osoittaa siis kylän Heimo-päällikölle, 
kuka tosin lienee hän? 

 
Pururadan ylläpidosta vastaa Porin vapaa-aikavirasto. Preiviikin Kiri vastaa vain latujen teke-

misestä, saaden tästä huikean 410e korvauksen per talvi. Tämä summa kattaa hädin tuskin ladun 
tekemisestä aiheutuvat kulut. Edellytys ladun tekemiseen on riittävä määrä lunta. Lisäksi puista tippuva 
vesi tekee ladun liukkaaksi, jota taas voidaan korjata vain uudella lumella. Pururata on aikoinaan 
talkoilla tehty, kiitos siitä kuuluu sen aikaisille kylän aktiivihenkilöille. Jatkossa pururadan kuntoa on 
myös ylläpidetty talkoilla. Ennen taisi mennä paremmin, mutta pari viimeistä korjaus-yritystä ovat 
päättyneet milloin lentokentäksi haukkumiseksi tai sähkölinjojen vahingoittumiseen. 

 
Vuonna 2012 Preiviikin Kiri sai perintöä. Tämän turvin Kirin johtokunta päätti lähteä 

kunnostamaan pururataa, vaikka se ei edelleenkään kuulu Kirille. Homma lähti soittamalla vapaa-
aikavirastoon, vastaus on että puut eivät ole heidän, vaan ne ovat puistotoimen. Puistotoimen terveiset 
olivat, että saa kaataa mutta puut pitää tuoda pois metsästä ja kaupunki hakee ne sitten tien vierestä pois. 
Saimme kuitenkin neuvoteltua että puut jäävät kylään. Työn aloitimme puiden merkkaamisella, sillä 
periaatteella että jos runko on liian lähellä rataa tai oksat tukkivat lumen satamisen maahan. Ensiarvio 
oli noin 40 runkoa, mutta niitähän tuli melkoisesti enemmän. Lopulta metsästä tuli yli toistasataa runkoa 
pois. Tämä määrä ei olisi tullut kuuloonkaan käsipelein, ottaen huomioon siihen tarvittavan ajan sekä 
traktorin aiheuttamat vauriot radalle. Metsähän on niin metsittynyt että muualta niitä ei olisi pystynyt 
tuomaan pois. Motolla kesti vain yksi päivä puiden kaadossa ja kuljetuksessa. Valitettavaa että 
ilmaiseksi saatu täytemaakuorma tuli hieman liian ajoissa tukkien pururadan huoltotien juuri ennen 
puiden kaatoa. Puiden kaadon jälkeen oli talkoiden aika, paikalla oli vain kourallinen porukkaa. Edes 
ilmaiset polttopuut ei saanut porukkaa liikkeelle. Todettiin että talkoita ei hetkeen järjestetä. 

Miksi sitten puut lahjoitettiin VPK:lle? No siksi, että nykyinen kylän aktiiviporukka ajatteli 
rakentaa preiviikin urheilukentän huoltorakennukseen laajennuksen. Tähän olisi tullut tilat VPK:lle sekä 
Kirille. Miksi sitten tilaa?  Preiviikin vanha koulu ei tulle olemaan ikuisesti yhdistysten käytettävissä. 
Lisäksi koululla olevat tavarat eivät ole olleet kovinkaan hyvässä turvassa. Preiviikin Kirin 
puolijoukkueteltta on edelleen kadoksissa!  Ei sattumoisin ole tullut vastaan? 

 
Uteliaimmille voin paljastaa että Preiviikin Kirin vuosibudjetti on sama kuin Porin kolmen 

kaupunginjohtajan yhden viikon palkka ilman sivukuluja. Kirin saama perintö on suuruudeltaan sama 
kuin kunnan maksama korvaus tovereidensa ahertamisesta yhden tunnin ajan. Joten ihmeitä on melko 
turha pyydellä kunnan suunnasta tässä taloudellisessa tilanteessa. 

Vuonna 2013 Preiviikin Kiri osti paremman aurauskoneen sekä teetti pururadan kunnostuksen. 
Tulevaisuudessa on vuorossa kaukalon perustusten parannus. Jos kiinnostuit vaikuttamaan liikunta-
paikkojen kunnossapitoon, niin ilmoita itsesi Preiviikin Kirin sähköpostilistalle lähettämällä postia: 
preiviikin.kiri@gmail.com 

 
 

Preiviikin Kirin taloudenhoitaja, Tuomas Kesäläinen 
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PREIVIIKIN KYLÄKÄVELY 
 
Pilottikyläksi valitun Preiviikin  kyläkävely tehtiin 12.9.  
Kävelystä informoitiin kylän ilmoitustauluilla sekä lukuisilla sähköpostiviesteillä.  Lähtöpaikkana oli 
Jukola ja osallistujina vähän toistakymmentä kyläläistä.  He edustivat mm. kalastajainseuraa, 
nuorisoseuraa, kiinteistöyhdistystä ja yksityistiekuntaa ja vetäjänä toimi Mikael Lähteenmäki TY, 
Maisema- ja kulttuuriympäristöjen hoitotarpeen kartoitus Satakunnassa -hankkeen toimija. 
Kävelyreitti kulki Preiviikintien, Myllymäenraitin ja Preiviikin rantakujan maisemissa. 
 
Monissa kohdin Myllymäenraitin varrella toivottiin näkyvyyden parantamiseksi kasvustojen poistoa 
kiinteistöjen aitojen ja tien välistä. Yleisesti toivottiin Myllymäenraitin mutkien ja risteysten kohdilla 
olevien näkymien avaamista liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Jossain kohdassa sähkötolppa oli 
vaurioitunut (kiinteistön omistajien asiointitaho: Pori Energia). 
 
Preiviikiläisten turvallisuuteen liittyvä asia:  Kyläläiset toivovat Preiviikintielle, Kirkkokankaantien/ 
Jukolan ja Preiviikin  Koulunmutkan  itäisemmän risteyksen välille  40 km/h  nopeusrajoitusta.  Nyt alu- 
eella on 60 km/h rajoitus, mutta yleisesti Preiviikintiellä ajetaan tätä vauhdikkaammin. Samalla 
toivottiin Preiviikin rantakujan risteyksessä olevan aitan siirtoa jonkin verran poispäin risteyksestä 
näkyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Samalla esitettiin Preiviikintien risteyksessä Preiviikin 
rantakujan pinnan nostoa soraa lisäämällä näkyvyyden parantamiseksi. 
 
Hoitoehdotukset (alustava): 
 
Preiviikin vanha kylämaisema on silminnähden hyvässä kunnossa eikä suuremmille hoitotoimenpiteille 
ainakaan yhden kävelykierroksen aikana ilmennyt  juurikaan tarvetta.  Myllymäenraitin varrella voidaan 
esittää hoitosuunnitelmaan  sisällytettäväksi  muutamien näkyvyyttä  haittaavien ja liikenneturvallisuutta 
vähentävien  kasvustojen (pensaat, puut)  poistoa.  Poistoon  vaaditaan maanomistajien  kirjalliset  luvat. 
Poistettavien pensaiden/puiden määrä on suhteellisen vähäinen, joten kyläläiset voinevat sopia hoito-
toimenpiteistä myös keskenään.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva Myllymäenraitilta 
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Terveisiä Palokunnasta ! 
 
Mennyt syksy palokunnassa on sujunut mukavasti uusia tiloja kunnostettaessa ja harjoituksia pidet-
täessä. On ollut mukava järjestää harjoituksia ja koulutuksia, kun on ollut tilaa sekä sisällä että ulkona. 
Tiloissa oleva saunakin on testattu ja hyväksi havaittu, löylyä riitti ja kaikilla oli mukava saunailta. 
Onneksi alkutalvi on ollut leuto, niin tilojen lämmityksestä ei ole tullut liiaksi kuluja. Polttopuiden tarve 
seuraaviksi vuosiksi vähän askarruttaa, muuta eiköhän tuokin asia hoitune. Mieluusti otamme vastaan 
polttokelpoista puuta.  
 
Syksyllä järjestetty " Päivä palo-
asemalla" sai hyvän vastaanoton. 
Iso osa kyläläisistä vieraili tuolloin 
paloasemallamme ja nauttivat tar-
joamisista ja mikä tärkeintä, saim-
me jälleen tehdä työtä paloturval-
lisuuden eteen. Se on kuitenkin yk-
si iso osa tekemästämme vapaaeh-
toistyöstä.  Saimme opettaa alku-
sammutusta ja alkusammuttimien 
käyttöä. Homma hoidettiin ammat-
tilaistyylillä  komeasti.   
 
Tuulinen syksy työllisti hälyryh-
määmme jälleen ja teimme hyvää 
työtä puiden raivauksissa,  näin 
varmistettiin esteetön kulku asuk-
kaille alueellamme.  
Saapas nähdä miten talvi tästä jatkuu! 
 
Edelleen kuulutan sitä, että toimintaamme mahtuu kyllä uusia jäseniä niin nuoriso-osastoon kuin 
vanhempiakin henkilöitä koulutettaviksi sammutusmiehiksi hälyryhmäämme. 
 
Kiitän vielä kaikkia yhdistyksen jäseniä kuluneesta vuodesta  2013 ja toivotan hyvää ja 
tapahtumarikasta vuotta 2014 
 
Preiviikin VPK 
Simo Haapatie                                                                                                      
puheenjohtaja 
 
 
 

PALOKUNTAVITSI: 

Nainen soittaa paloasemalle: 
- Haloo, haloo. Onko paloasemalla? Täällä palaa! 
- Rauhoittukaa hyvä rouva. Oletteko yrittänyt sammuttaa sitä vedellä? 
- Kyllä olen, mutta se ei auttanut. 
- No, ei kai meidänkään sitten kannata sinne tulla, kun ei meilläkään ole kuin vettä.…. 
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PREIVIIKIN KYLÄSUUNNITELMA vuosille 2006 - 2013 
 
Vieläkö muistat kyselyn, joka tehtiin syksyllä 2005? Siinä kysyttiin kyläläisiltä, mitkä ovat heidän 
mielestään Preiviikin kylän vahvuudet ja mahdollisuudet tulevaisuutta ajatellen. Toisaalta mietittiin 
uhkakuvia ja sen hetkisiä ongelmia. Ongelmana pidettiin mm. ikärakennetta ja puuttuvia palveluja. 
Näiden suhteen uhka on valitettavasti toteutunut: väki vanhenee ja palvelut ovat lähes loppuneet. 
Vahvuuksina pidettiin mm. lyhyttä matkaa kaupunkiin ja luontoarvoja; merta ja lintuja. Nämä ovat 
kylämme valttikortteja edelleen. 
 
Kysely lähetettiin 120 talouteen, vastauksia tuli 20, joka jo osaltaan kertoo kyläläisten aktiivisuu-
desta. Vastausten perusteella tehtiin kyläsuunnitelma vuosille 2006 -2013. Nyt on aika katsoa, mitä 
saatiin aikaiseksi.  
 
Toteutuneita toiveita: 
 
 -   Preiviiki, meren alta kyläksi - kotiseutukirja 
 -   uimaranta kalarantaan 
 -   kyläyhteisön palveluhakemisto. Palveluhakemisto löytyy Preiviikin nettisivustolta sekä  
     Preiviikin Uutiset -kylälehdestä 
 
Osittain toteutuneita toiveita: 
 
-   asukashankinta   -  kylälle on muuttanut muutama nuori perhe  
-   kalarannan kehittäminen 
  
 
Ei-toteutuneita toiveita oli eniten, alla muutamia niistä: 
 
-   maitolaituri Preiviikintielle 
-   kylätalkkari 
-   kunnallistekniikka (viemäröinti) 
-   talkoohengen palauttaminen 
-   kalarantaan asti ulottuva katuvalaistus 
 
Toivottiin myös, että järjestämällä juhlia, talkoita ja vapaamuotoisia kokoontumisia keskinäinen 
kanssakäyminen lisääntyisi ja loisi me-henkeä. Hieno ajatus! Mutta valitettavasti talkoohenki on 
nykyisin lähes tuntematon käsite eikä juhlia tai vapaamuotoisia kokoontumisia kannata järjestää 
pelkästään järjestävää porukkaa varten.  
Kalaranta onkin kylän ainoa paikka,  jossa kauniina kesäpäivinä  näkee väkeä rupattelemassa  
keskenään.  
 

 Johanna Kesäläinen  
 
 
 
  

Kirkkaassa yössä  
tähdetkö kimmeltävät 
vai kiiltomadot 
vai kalastajain tulet 
kotikylän rannalla? 

 
    Tuomas Anhavan Kootut tanka-runot  
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PREIVIIKIN KOOTUT MENOT JA MEININGIT: 
 
 
♦ENTISÖINTI/NIKKAROINTIKERHO  kokoontuu Preiviikin koululla joka toinen tiistai 
klo 18-20.  Vetäjänä konservaattori Kaisa Lindewall.  Tervetuloa rapsuttelemaan niin uudempia kuin 
vanhempiakin esineitä! 
 
 
♦PREIVIIKIN KIRIN TOIMINTAA: 
Liikuntakerho keskiviikkoisin klo 18-19 Preiviikissä tai Isometsässä 
Sähly maanantaisin klo 19:30-20:30 Länsi-Porin koululla 
Punttisali perjantaisin klo 18-19 Meri-Porin uimahallilla 

 
 
Laskiaisrieha ti 4.3 klo 18 
        Preiviikissä 

 
 
Kevätkokokous su 30.3. klo 17 Preiviikin koululla. 
 
Tulossa Preiviikin Kiri ry:n muisteluilta syksyllä Preiviikin työväentalolla, vieraana 
hiihtäjälegenda Juha Mieto. 
 
 
♦PREIVIIKIN VPK:N TOIMINTAA: 
Aikuiset; harkat maanantaisin klo 18 paloasemalla, Laurilantie 35 ja lentopallo keskiviikkoisin klo 
19.30 alkaen Enäjärven koululla. 
 
Nuoriso; harjoitukset keskiviikkoisin klo 18 paloasemalla, Laurilantie 35. 
 
 
♦PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYS RY 
Kevätkokous ti 25.3. (katso ilmoitus toisaalla tässä lehdessä) 
 
 
 
♦MYYJÄIS/KIRPPUTORITAPAHTUMA 
Sunnuntaina 23.2. klo 11-14 Preiviikin koululla (katso ilmoitus toisaalla tässä lehdessä). 
Tervetuloa kaikki ostamaan ja myymään!! 
 
 
♦HIIHTO- JA POTKUKELKKAKILPAILUT 
Tiistaina 4.3. klo 18 Preiviikin urheilukentällä (katso mainos toisaalla tässä lehdessä) 
Tervetuloa mukaan suurin joukoin!! 
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      AVOIMET 

 

     Hiihto- ja potkukelkkakilpailut  
 
   ti 4.3.2014 klo 18.00 Preiviikin urheilukentällä  
      
 
Hiihtotapa on perinteinen. 
Sarjat hiihdossa: T/P 5 v, 6 v, 7 v,  
8 v, 10 v, 12 v, 14 v. 
Matkat: lyhyet 

 
 
 

Sarjat kelkkakilpailussa:  
 alle kouluikäiset, 7-11v. ja 12-16v (kelkat 

paikanpäällä) 
 

Ilmoittautuminen etukäteen: paivi.luontola@tulsatakunta.com  
tai paikanpäällä klo 17.30-17.45  
Kaikki palkitaan sekä hiihto- että kelkkakilpailussa! 
 
Puffetti kaukalossa; Preiviikin Kiri ry  
Tapahtuma on maksuton!      
 
Lisätiedot: Päivi Luontola puh. 0400 817 114 
                 Kari-Pekka Kankeri puh. 02 537 3424            
                   
 

 
 
 
 
                      
 
 
 

Järjestäjinä TUL:n Satakunnan piirin hiihtojaosto ja Preiviikin Kiri ry 
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Preiviikintie  442,    

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

 

 

 
 

 
 
  

           

        Venepori Oy   Tarmo Haapaniemi 
             Karjarannantie 35, 28100 Pori                            Preiviikinrantakuja 92 
                       Puh. 02-631 7400    28660 Pori 
      Veneet, perämoottorit, tarvikkeet  GSM 040-525 2031, 040-561 7442 
  Mopot, mönkkärit, moottoripyörät   www.thkorjausrakennus.fi 

www.venepori.fi 
 
 

    
  
     

Preiviikintie  442,   28660  Pori  
  
 PREIVIIKIN PÖRSSI    (Yksityis 

 
     
   

          
  
 
Hammaslääkäri    
Leena Lindqvist  
 
PORIN HAMMASPISTE 
 
Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 PORI 
02-633 4009, 045-117 5331 

  
      

 
 
 
 
 
MUISTA MYÖS PREIVIIKIN 
KOTISIVUT NETISSÄ: 
 
WWW.PREIVIIKINLAHTI.FI 
 
 

 TH-KORJAUSRAKENNUS 
 

    RAT-KIRJANPITO /Riitta Tuori 
• Kirjanpitopalvelut 
• Verosuunnittelu ja -neuvonta 
• Palkkalaskenta 
• Yritysjärjestelyt 
• Perunkirjoitukset 
 

Ota yhteyttä! 

Riitta Tuori 
Antinkatu 5, Crazy Town, 28100 PORI 
Gsm: 040-572 1642, riitta.tuori@dnainternet.net 
www.ratkirjanpito.fi 
 

KLT –tutkinto 
20 v. kokemus  

alalta 

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

Seuraava Preiviikin Uutiset ilmestyy 
toukokuun lopulla 2014.  
Materiaalitoimitukset viim. 15.5. 
 
Anne Mäkelä, Päivärinteentie 138,  
28660 PORI 
S.posti:ankrim2@luukku.com.    
P. 0400-849 907 
Myös palautteet lehdestä ja juttuideat samaan 
osoitteeseen otetaan ilolla vastaan! 
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PAARNOORIN   KIITORATA   VAATII   JÄREÄMPIÄ   TOIMENPITEITÄ 
 
Paarnoorilainen Tuulia Passilahti on  äärettömän  huolissaan rajusta kaahailusta Paarnoorintiellä. 
Tiellä liikkuu paljon lapsia ja aikuisiakin ulkoilijoita jalan.  Autojen kanssa samalla ajoradalla liik- 
kuvat ihmiset ovat suuressa vaarassa, kun autojen vauhdit nousevat aivan hurjiksi. Kovinta vauhtia 
kaahaavat autot, jotka tulevat Preiviikin suunnalta (HUOM. Makholman, Kuuminaisten ja Preiviikin 
autoilijat!). 
Preiviikin kylätaajaman jälkeen alkaa pitkä suora kohti pikatietä ja siinä herkästi polkaistaan talla 
pohjaan, vaikka liikennemerkki vaatii maksimiksi 50 km/h. 
 

Tuulia: ”Musta vanha Lada ajoi juuri joku päivä kuin hullu ja tukkirekat ajavat  
varsinkin myöhään illalla todella pelottavan lujaa, ainakin 90.  
Monesti on ollut nyt katuvalotkin pois ja vaikka minulla on aina kunnon 
heijastimet, niin silti olen jokusen kerran meinannut jäädä auton alle tai 
auton töytäisemäksi.  
Valitettavan moni ei anna arvoa lenkkeilijälle tiellä! 
Peräänkuulutankin vanhempien huolenpitoa lastensa turvallisesta näky-
misestä….. heijastimia kehiin. Esim Nauha ja nappi myy liimattavaa 
heijastinnauhaa”. 

 
Tuulian mielestä pelkät nopeusrajoitusmerkit eivät tilannetta riitä parantamaan tai kaasujalkaa 
hillitsemään, vaan on otettava käyttöön järeämmät aseet.   Siksi hän aikookin ottaa eri tahoihin 
yhteyttä, jotta  tielle saataisiin  hidastetöyssyjä ja mahdollisesti kameratolppakin pistämään 
kaahareita ojennukseen. 
              Tuulia Passilahti/Anne Mäkelä 
 
   -------------------- 
 
 
 

MYYJÄIS+KIRPPISTAPAHTUMA 
 
         PREIVIIKIN KOULULLA SUNNUNTAINA 23.02.-14 klo 11-14 
          
MYYNNISSÄ mm.          
- leivonnaisia          
- kakkukoristeita          
- tuppertuotteita, myös alehintaisia          
- partyliten kynttilöitä ja somisteita            
- itsetehtyjä koristeita ja somisteita   

 
KIRPPISPÖYDÄN maksu 2 e. Varaukset 15.02 mennessä Päivi Haapaniemeltä, 050-414 6192. 
 
Voit myös LAHJOITTAA vaatteita, leluja ym. pientä tavaraa Preiviikin VPK:n nuoriso-osaston   
kirppispöydälle.   Lahjoitukset tulee tuoda koululle klo 10.00 mennessä.   Myymättömät tuotteet 
lahjoitetaan eteenpäin. 
 
ARPAJAISTEN tuotto Preiviikin VPK:n nuoriso-osastolle 
 
TERVETULOA   ostamaan, myymään tai vain nauttimaan kupillinen kahvia! 
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