
             reiviikin Uutiset
       

  

10. vuosi kylälehden tekoa on alkanut.
Pienestähän se silloin alkoi ja …..hmm pie-
nenä  se  on  pysynytkin.  Sivuja  kyllä  on
vuosien varrella tullut jonkin verran lisää.

Välillä  on  ollut  niin  omia  kuin  muidenkin
antamia ideoita ja kirjoitusaiheita rutkasti ja
toisinaan  on  eteenpäin  hiihdelty  vähän
tahmeilla  suksilla  kuten  kaverikin  tuossa
kuvassa..

SUURI KIITOS KAIKILLE TEILLE,  jotka olette antaneet mahdollisuuden tämän lehden
ilmestymiselle;  mainostajille, kirjoittajille, jakajille, Preiviikin Kiinteistöyhdistykselle sekä naa-
purikyliemme yhdistyksille, jotka ovat lehden tilanneet ja ennen kaikkea teille lukijoille, jotka
olette halunneet katsella ja lueskella tätä pientä lehteä vuodesta toiseen.
Vähän liian vähän olen saanut palautetta, jotta voisin jotenkin uudistaa sisältöä.  Mielelläni
tekisin muutoksia lukijoiden toiveiden mukaisesti.   Varmasti lehdessä on aina ollut asioita,
joista toiset pitävät ja toiset eivät ollenkaan, mutta niinhän on kaikissa muissakin lehdissä ja
elämässä  yleensäkin.   Jos  toiselle  kumartaa  niin  toiselle  pyllistää,  mutta  laittakaa  vaan
rohkeasti kaikki negatiivisetkin asiat ja vihanpurkaukset minulle tiedoksi, en minä tule teidän
postilaatikkoanne räjäyttämään siitä hyvästä!

Minulle henkilökohtaisesti tämä kirjoittaminen on ihana henkireikä.  Olen kiitollinen, että olen
saanut  tällaisen  mahdollisuuden.   Monien  raskaiden  ja  surullistenkin  vuosien  aikana  olen
saanut irtaantua arjesta tekemällä tätä pientä kylälehteä…..se on antanut minulle enemmän
kuin te lukijat ehkä arvaattekaan.

Tämä lehti  on juhlavuoden varsinainen  JUHLANUMERO.  Sisältöä on runsaasti  ja sitä on
laidasta laitaan. Lämmintä talvea ja ihanaa kevään odotusta teille kaikille

                    toivottelee     Anne
Mäkelä  

Preiviiki, Kuuminainen, Makholma
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PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN KUULUMISIA

Näin uuden vuoden alussa on hyvä tehdä katsaus menneeseen vuoteen ja mielihyvällä 
totesin, että ”ei kiinteistöyhdistys nyt niin toimeton ole ollut....”
Yhdistyksen taloudellisesti suurin projekti oli kalarannan uimapaikan aallonmurtajan teet-
täminen.  Jos budjettimme  sallii, niin kiviä laitetaan lisää. L isäksi olisi tarkoitus ruopata 
aallonmurtajan taakse kuoppaa, johon aallot jo murtuisivat.
Tapahtumina järjestimme  lauluillan  ja tanssit,  ja kilpailuna ”suurin kurpitsa” kilpailun.
Anoimme lisää katuvaloja ja liikennepeiliä, tosin tällä kertaa tuloksettomana. Kyläläisten 
toivomuksesta otimme kantaa Jakkuvärkin tuulivoimapuistohankkeeseen.  Teimme kylä-
kyselyn. Muistimme tasavuosia  täyttäviä yhdistyksen jäseniä, uusia asukkaita ja kylään 
syntyneitä vauvoja pienillä lahjoilla.
Yhdistys uusi sääntönsä ja otti käyttöön kannattajajäsenyyden. Kannattajajäseneksi voi 
liittyä kuka tahansa asuinpaikasta riippumatta. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on 15  €. 
Taloudenhoitaja vaihtui.  Raha-asioiden työnjaosta sovimme, että taloudenhoitaja hoitaa 
kirjanpidon ja sihteeri rahaliikenteen. 
Tili on nyt osuuspankissa, tilinumero on FI30 5700 7820 0746 38. 
Olemme myös uusimassa nettisivujen ilmettä. 
Viimeisenä, mutta ei vähäisenä, on yhdistyksen kylälehti Preiviikin Uutiset, jota Anne Mä-
kelä on toimittanut kaikki nämä vuodet.

sihteeri Johanna Kesäläinen
Kiinteistöyhdistyksen hallitus vuonna 2015:

Puheenjohtaja Simo Haapatie                                   Jäsenet
Preiviikintie 458, 28660 Pori                                       Sirpa Tuomikoski
p. 040 5538026                                                           Preiviikin rantakuja 90, 28660 Pori
simo.koti@venepori.fi                                                  p. 050 3509222
                                                                                    sirpa  .  tiljander@dnainternet.net
Varapuheenjohtaja Päivi Haapaniemi                       
Rantahaanpolku 14, 28660 Pori                                  Tapio Tuomikoski
p. 050 4146192                                                            Preiviikin rantakuja 90, 28660 Pori
paivi.haapaniemi@hotmail.com                                   p. 0400 740780
                                                                                     tapio.tuomikoski@dnainternet.net
Sihteeri Johanna Kesäläinen                                        
Preiviikintie 494, 28660 Pori                                        Sanna Korpela
p. 050 3074767                                                            Eskontie 18, 28660 Pori
johanna.kesalainen@dnainternet.net                           p. 050 3702130
                                                                                      sannakorpela2@gmail.com
                                                                                     
Taloudenhoitaja Taina Kesäläinen                              Samppa Keso
Valajankatu 8A as2A, 28100 Pori                                 Myllymäenraitti 13, 28660 Pori
p. 050 369 8243                                                            p. 050 3858480
tainairene@gmail.com                                                  samppakeso@suomi24.fi                        
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ARVOITUS
Metsästäjä ajaa karhua takaa. Ensin kilometri etelään. sitten kilometri itään ja 
lopuksi kilometri pohjoiseen, jolloin hän on samassa paikassa,  josta aloitti met-
sästyksen. Kysymys: MINKÄVÄRINEN KARHU ON?    Vastaus sivulla 9.

    Birgitta

mailto:tainairene@gmail.com
mailto:sannakorpela2@gmail.com
mailto:johanna.kesalainen@dnainternet.net
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TALVINEN TERVEHDYS PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYKSESTÄ:

Vuosi  on  jälleen  vaihtunut  ja  uudet  haasteet  edessä.  Syksyn  aikana  tuli  vähän  puskista
tuulivoimapuistohanke  naapuriimme  Jakkuvärkkiin.   Asiaa on kyllä valmisteltu jo pidem-
män aikaa, mutta nyt vasta heräsimme siihen.  Jakkuvärkki tuntui vähän oudolta nimeltä ja kai
sen  tarkoituskin  oli  hämätä  alueen  asukkaita.  Hanke  koskettaa  lähemmin  Makholmaa  ja
Viasvettä, mutta kyllä meidänkin kylämme asukkaita asuu lähellä tuota aluetta. 
Preiviikin,  Makholman  ja  Viasveden  Kiinteistöyhdistykset  ovat  esittäneet  omat  muistutuk-
sensa asiasta.  
Toisille tuulivoimapuistosta on hyötyä, mutta toisille haittaa. Haitoista valitettavasti ei kukaan
pysty nyt sanomaan mitään varmaa, vaan aika näyttää ne. Tehdyt mallinnukset eivät kerro
koko totuutta, vaan haitat selviävät ajan kanssa. Sanotaan, että aika hoitaa kaiken, mutta…

Toinen iso asia on jätevesien jätehuolto, joka täytyy hoitaa kuntoon. On puhuttu, että tulisi
jatkoaikaa vuoteen 2018. Tuo vuosiluku on kuitenkin lähempänä kuin luullaan. Nyt on vielä
mahdollisuus saada yhteiskunnan tukea asiaan. Jos taloustilanne menee vielä huonommaksi,
niin todennäköisesti myös tukia leikataan joka puolelta.
Nykyisen suunnitelman mukaan viemäröinti koskisi osaa Paarnooria, koko Preiviikiä, Kuumi-
naista ja Makholmaa. Summa per mökki on aika iso, mutta erilaisilla järjestelyillä on mahdolli-
suus saada lisää maksuaikaa. 
Joskus tuntuu, että Mökin Miinaa koetellaan tässäkin asiassa. Kysymys on kuitenkin perim-
miltään tulevaisuuteen tähtäämisestä, siitä mitä jätämme jälkeläisillemme.  Aina ei  paranisi
tuijottaa vain omaa napaansa, vaan pitäisi ajatella asioita pidemmälle tulevaisuuteen. Kylien
läpi menevä viemäri nostaa siihen liittyneiden kiinteistöjen arvoa ja sillä on vaikutusta myös
halukkuuteen ostaa täältä tontteja. Siksi toivonkin kaikkien harkitsevan asiaa vakavasti. 

Terveisin 

Preiviikin Kiinteistöyhdistys ry
puheenjohtaja Simo Haapatie

Lokakuinen anagrammikilpailu

Vanhaherra Iki Preivi oli ikionnellinen saatuaan peräti kolme oikeaa vastausta häntä askar-
ruttaviin kysymyksiin. Nyt hän tiesi,  että sahan lähellä olevan ilmoitustaulun sanan piti  olla
raamisaha (harmia saa) ja että Myllymäenraitin ilmoitustaulun lähellä on asunut Siinto Hane-
lius (toisen haluisin). Preiviikin rantakujan nimi oli mennyt aivan sekaisin (kurjan kapea vitriini),
samoin  Kylmäasennus  (kylänne  massu).  Kalarannan  ilmoitustaululla  luki,  että  kalteva  on
varma, vaikka tarkoitus oli kirjoittaa valvontakamera.

Rakkaan vaimonsa Manti Eden avustamana Iki Preivi arpoi voittajan vetämällä hatusta yhden
osallistujan nimen.  Juuri kun hän oli saanut nimen luettua, puhalsi navakka tuuli ja vei lapun
mennessään.  Ja arvaahan sen, että Iki  Preivi  ei  enää muistanut,  kenen nimi lapussa oli!
Lukiko siinä Sanna Aili Karden vai  Sarianna Kandeli vai sittenkin Riina Sandelkaan? Sitä me
emme saa koskaan tietää..... Vai arvaatko sinä voittajan nimen?
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Henna Oja-Säkälinen ja Enni Talvihämärä

                   
JOULUNAIKAA PREIVIIKIN KIRKOLLA

Kauneimpia joululauluja keräännyttiin jälleen laulamaan joulun alla 
Preiviikin kirkolle. Kun kahvit oli juotu, huomattiin, että laulajia oli saa-
punut enemmän kuin milloinkaan ennen. Niinpä oli tuotava lisää tuo-
leja, jotta kaikki mahtuisivat mukaan. 
Tutut ja oudoimmatkin laulut kaikuivat komeasti ison joukon voimalla.

Joulupäivän messuunkin oli hyvin osallistujia, vaikkakaan ei laulutilaisuuden ennätys-
määrää.

Hyvää ja edelleen aktiivista vuoden jatkoa toivottaa Sinikka Uusitalo

Talviterveisin VPK:lta

Hei kaikille
Jälleen on talven tuntua, kun tuli onneksi jouluksi lunta niin pukkikin pääsi poroineen kulkuun. 
Vpk:n vuosi on toimintarikas, muutama hälytyskin on pukannut päälle ja ne on kunniakkaasti 
hoidettu.  Mennyt vuosi oli kesän osalta tosi  lämmin, s yksy nyt on aina  syksy sateineen  ja 
kurakeleineen. Se ei ole haitannut  onneksi toimintaamme.
Varastokatoksen saimme kuntoon syksyn aikana , keväällä pienet maalaustalkoot niin sitten 
sekin työ on pulkassa.
Kiitos toimintaan ja talkoisiin osallistuneilla niin naisjaostolle kuin hälytys- ja nuoriso-osastolle-
kin.
Menestyksekästä vuotta 2015 kaikille, otetaan uudet haasteet vastaan virkein mielin.

Preiviikin Vpk ry

Puheenjohtaja   Simo Haapatie

        Edeltäneen Preiviikin vpk:n toimintakertomuksesta vuodelta 1958
alkuperäisen tekstin mukaisesti poimittu juttu  (tällöin vpk:n  virkamiehinä toimivat:
puheenjohtaja Lauri Nuotiomaa, varapuheenjohtaja Siinto Hanelius, sihteeri Arvo

Uusitalo,  talouspäällikkö  Antton Anttila).
        ………….

      …….vain yksi tulipalo sattui syksyllä V.P.K;n päällikön talon lähellä.  Silloin Preiviikin
       Pikatiellä  paloi Popera merkkinen henkilöauto aivan romuksi.  V.P.K;n happoruisku 
       tuotiin tulipalo  paikalle mutta ruisku ei toiminut. Tämä osoittaa, että palokuntamme 
       toimii enemmän taloudellisella alalla merkiten runsaita  korkotuloja  pankkitilillä ole- 
       valle pääomalle.  Oikeampi rahan säilytyspaikka olisi uusia ja korjata nykyiset sam- 
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       mutusvälineet toiminta varmoiksi ja käyttökelpoisiksi………

KYLÄKYSELYN YHTEENVETO

Kyselykaavakkeita jaettiin viime vuoden marraskuussa 121:en talouteen ja vastauksia tuli 27 kpl. 
Vastanneista neljä oli alle 50 -vuotiaita, loput yli 50 v.  Alla on kooste vastauksista.

Yleisesti pidettiin kylän rauhallisuudesta, hyvistä ulkoilumahdollisuuksista, meren läheisyydestä, 
linnuista ja luonnosta. Keskimääräinen tyytyväisyys täällä asumiseen asteikolla  5 -1, oli 4. 
Suurin harmin aihe oli tiet, niiden huono kunto, katuvalojen ja joukkoliikenteen vähäisyys ja teiden 
yksityistämisestä aiheutuneet muutokset.  Kalarannan rikkinäiset laiturit harmittivat. Koulua ja tal-
koohenkeä haikailtiin takaisin.

Kylälle toivottiin elintarvikekioskia ja kylätalkkaria. Koululle kaivattiin erilaisia tapahtumia; tee-
mailtoja, liikunnan ohjausta  ym.  Haluttiin, että veneväylä  ruopattaisiin ja uimaranta pidettäisiin 
kunnossa. Ehdotettiin kylän yhdistysten yhdistymistä ja yhteistoimintaa eri kylien välille.
Vastanneista kolmannes ei kaivannut mitään palveluja kylälle.
 
Hankeideoita oli muutamassa vastauksessa: kalarannan kehittäminen, koulun käyttö esim. jazzmajoi-
tukseen, olotupa koululle, pururadan kunnostus ja kaukalon ympäristön siistiminen.

Jätevesiosuuskuntaan halusi liittyä kymmenen kiinteistöä. 
Suunnitteilla olevaa tuulivoimapuistoa vastusti muutama.      Kiitos kaikille vastanneille! 

Vaikka kysely oli kiinteistöyhdistyksen tekemä, niin siinä toivottuja projekteja ja  tapahtumia voi 
kuka tahansa yksityinen henkilö, ryhmä tai yhdistys toteuttaa. Kiinteistöyhdistys pyrkii tekemään 
oman osuutensa budjettinsa ja voimavarojensa mukaan.
                           

 Johanna Kesäläinen

   NUTTUPROJEKTI JATKUU
 Viime lehdessä kerrottiin Etiopian keskosvauvoille suunnatusta nuttuprojektista, joka sai vain
 muutaman kyläläisen tarttumaan puikkoihin. 
 Projekti jatkuu edelleen. Nuttuja voi myös ommella kankaasta.  Molempien nuttujen helpot 
ohjeet löytyvät Anneli Koskiselta,  p. 044 294 0415, netistä googlettamalla: ”Nuttuja Etiopian 
vauvoille.”
Suomesta on lähetetty jo yli 56 000 nuttua Etiopiaan.

JOTENKI PEHMEET TOUHUU

Porin ympäristölautakunta suuressa viisaudessaan määrää Preiviikin kalarannan yksityisin varoin, 
yleiseksi hyväksi toteutettavan veneväylän  ruoppausmaat ajettaviksi erilliselle alueelle  Rantaku-
jan varrelle ja lisäksi edellyttää työn tehtäväksi kaivinkoneella jään päältä. Imuruoppauksesta kuu-
lemma tulee niin runsaasti vettä ettei se mahdu valumaan takaisin Pohjanlahteen!
Jakkuvärkkiin kaavailtu ”tuulipuisto”, joka tuottaa ääni- ja valosaastetta julkisin varoin tuettuna jopa 
vuosikymmeniä, ei tunnu haittaavan ketään eikä varsinkaan maanomistajia, joiden kirstuihin korvauk-
set kilahtavat.  Kyllä olisi kirveellä töitä muuallakin kuin merikotkan pesäpuun kaadossa!
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Martti Grönblom
Rantakujan raihnainen eläkeläinen

       MAIJA MÄÄTÄN MUISTOLLE

Ihanaa,  että  olit  olemassa.   Kanssasi  oli  mukava
harrastaa ja parantaa maailmaa.
Olet poissa, mutta kuitenkin puheissamme ja muis-
toissamme.  
Toivottavasti  olet vastassa siellä kun kerran täältä
lähdemme ja  kun koko kööri  on  koossa,  voimme
perustaa taivaallisen raaputus- ja nikkarointikerhon.

Läheisten  suruun  osaa  ottaen:   Entisöintikerhon
ystävät  vuosien ajalta;  Sirkka H.,  Marjatta,  Kaisa,
Anne, Sirkka N., Terttu, Tuija, Riitta ja Hannele.

            SAUDI-ARABIALAINEN USKONOPPINUT KIELSI LUMIUKOT

Aln -uutinen kertoo, että Saudi-Arabian pohjoisosissa on viime päivinä nautittu harvinaisesta
huvista, kun alueelle satoi lunta. Paikalliset asukkaat ovat rakentaneet lumesta ukkoja, akkoja
ja kameleita.  Hauskanpito herätti kuitenkin uskonoppineen paheksunnan kirjoittaa Gulf News
–lehti.  Mohamed Saleh Al Minjed linjasi fatwallaan, että ihmisten ja eläinten kuvien tekeminen
on islamin vastaista.

…..seurakuntamme pastori käsitteli ruokatilaisuudessa seurakuntatalolla aihetta
hämmästellen  asiaa,  mutta  kumminkin  kirkollisesti  sanoen,  ”muistakaa  silti,
nämä ovat jumalan luomia” ts. islaminuskoiset.

…voi ihanat lumiukkokorttimme ym.ym       Anneli Etsola

      TYHMÄÄ…RIKOLLISTA….PELOTTAVAA…JÄRJEN KÖYHÄÄ…

Tätä kaikkea on taas tapahtunut Preiviikin /Makholman alueilla tässä syksyn ja talven aikana:

-Tyhmänä pidän sitä, että Laurilantien toiselle ”kaistalle” oli tyhjennetty perävaunukuormal-
linen haravointijätettä, (miksei sitten metsään asti edes? ).  Samoin tienvarsista on löytynyt 
sohva ja nojatuolit sekä kukkapöytä.  Tarkkailkaa….ottakaa rekkareita ylös….kuvatkaa 
kännykällä…!!!
-Rikollista touhua oli varkaiden ja ilkivallan tekijöiden vierailu Träskissä ja myös sahanmäel-
lä oli taas käyty
-Pelottavaa oli syksyinen tieto suurikokoisesta SUDESTA joka oli tavattu metsässä Makhol-
man laitamilla. 
-Järjen köyhänä pidän sinua nuorimies, joka kilometritolkulla pelleilet autosi kanssa mut-
kitellen hurjalla vauhdilla kaistalta toiselle.  Aiheutat suunnatonta vaaraa itsellesi ja muille 
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tiellä liikkujille Makholman ja Preiviikin alueella. Autosi tunnetaan ja sinut tiedetään.  Poliisi 
ei vain ole osunut paikalle juuri oikealla hetkellä, mutta tiedoksesi:  
Sinua tarkkaillaan ja ”odotetaan”!!!

Anne
Mäkelä

…JA VIELÄ JAKKUVÄRKISTÄ JA VIEMÄRÖINTISUUNNITELMASTA

Toimittajan ominaisuudessa otan kantaa yllä mainittuihin aiheisiin. Tietoni tuulivoimaloiden aiheut-
tamista häiriöistä ja haitoista perustuvat pelkästään lehdissä olleisiin tuulivoimaloiden lähellä asuvien 
ihmisten kertomuksiin ja muuhun luettuun informaatioon.

Olen yleisesti luonnon ystävä kaikin muodoin.  Kannatan myös kaikenlaista toimintaa ja energiankin
hankkimista sellaisilla tavoilla, jotka eivät syö luontoa ja kuluta nykyisiä luonnonvaroja.  Eli tuuli, au-
rinko ja vesi ovat oikein käytettyinä ihania energian tuottamismuotoja.
Ne tuulivipperät ovat ulkonäöltään jo niin massiivisia ja maisemaa muuttavia, että niiden paikka on
poissa asutuksen läheltä. Linnutkin kärsivät taatusti asiasta.  Myös se, että niiden sanotaan aiheuttavan
voimakkaita häiriöitä puhelimien, televisioiden ja tietokoneiden toimintaan, on iso ongelma. (Jo radio-
aseman mastoviidakko aiheutti aikoinaan kaikenlaisia ongelmia, eiköhän se nyt yhdelle kylälle riitä.)
Ja kaikkein vakavinta on ihmisille aiheutuvat terveydelliset haitat.  
Mikäli siivet liikkuessaan pitävät voimakasta suhinaa, vinguntaa tai muita outoja ääniä, niin se jos mikä
on monelle hyvin raskasta kuultavaa.  Itse voimakkaista uniongelmista kärsivänä en enää nukkuisi var-
maan koskaan, kun jopa lämpöpatterin ääni tai kellon tikitys saa minut pysymään valveilla.

Täällä rakkaiden metsä-, pelto- ja merimaisemien tyyssijassa ei tarvita valtaisia tuuli-
myllyjä vaan niiden oikea paikka on satamissa ja telakka-alueilla, missä muutenkin on 
jo meteliä ja maisemaa rikkovia nostureita ym.

Kaadettuna on kuulemma kotkan pesäpuukin.  Ei maailma varmaan yhteen kotkanpesään kaadu, mutta
tosi pahalta se silti tuntuu.  Varsinkin jos se on tarkoitushakuista tuulivoimalan saamiseksi.  
Kuinka  ihanaa  oli  viime  kesänäkin  pälyillä  taivaalle,  kun  lähes  päivittäin  saimme seurata  kotkien
matkaa merta kohti.  

Taloudellisestikin tuulipuistosta on meille haittaa niin täällä Preiviikissä kuin ympäristökylissämmekin.
Nimittäin talojemme, kesämökkiemme ja tonttiemme arvo putoaa ihan silmissä jos tuulimyllymeri mei-
tä alkaa ympäröidä.  
Siitä taas en tiedä mitään, mitenkä se vaikuttaisi metsänomistajien talouteen.  Olisiko siitä tulossa pal-
jonkin pussintäytettä, jos maalleen vipperän antaisi pystyttää?  
www.adressit.com -sivustolla on adressi ”Jakkuvärkin tuulivoimahankkeen suunnittelusta luovuttava”,
Se on  laitettu 2.12.-14.  Allekirjoituksia on nyt 249 kpl. Sinne voit sinäkin käydä nimesi pistämässä,
jos olet hankkeen vastustaja!  

JÄTEVESIASIASTA  tiedän vain sen verran, mitä Riitta Tuori Kuuminaisista on minulle informoinut.
Alueillemme on päätetty muodostaa Lintu-Porin jätevesiosuuskunta ja sen hallitusta kootaan parhail-
laan.  Tarkoitus on että kaikista kylistä tulisi 3 edustajaa.  Puheenjohtajaksi on suostunut Heikki Haas-
lahti.  Avustukset haettu ELY-keskukselta, mahdollisuus 15-30% ja kaupungilta 30 % sekä lainan ta-
kaus.  Kustannusarvio on 2 909 000 € ja se on laskettu 320 kiinteistön määrällä.  Yleinen suhtautu-
minen  asiaan  on kuulemma ollut  positiivista  ja  se  toteutuu vasta,  kun saadaan vastaukset  avustus-
anomuksiin.  Jos vastaukset ovat myönteisiä, niin rakennustyöt aloitetaan syksyllä.

Eli kyseessä on kuitenkin useiden tonnien investointi jätevesiasiaan per kiinteistö.  Se on iso raha
se!  Ei meillä kaikilla mummoilla ja eläkeläisillä siihen taida varaa olla.  Ja miten se hinta sitten vielä
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muodostuu, jos useampi ei siihen haluakaan liittyä,  vaan toimii tai on jo toiminutkin jollain muulla
tavalla.  (Vai onko siihen silti pakko liittyä jos kaupungin putket pirtin ohi kulkee??)
Ja tuleeko ne putket esimerkiksi laisinkaan tänne sivukujille, kauas pääteistä? 
NO, avoimia kysymyksiä on vielä paljon ja asiasta varmaan infotaan tarkemmin, kun saadaan vasta-
uksia ja faktaa.
Yksi asia tässäkin suunnitelmassa on varmaa, nimittäin kaupungin viemäriin liittyminen helpot-
taa huomattavasti kiinteistöjen myyntiä ja kohottaa niiden arvoa, jos nyt jotakin myymässä olisi!

Anne
Mäkelä
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Ristikko; TUNTURISSA  Laatinut:  Ritvan sisko      



 
VENEVÄYLÄN RUOPPAUSAIKOMUKSET

Meillä Preiviikin Kalastajainseuralla on aikomus tänä kevättalvella ruopata tuo kalarannan veneväylä 
taas kuljettavaan kuntoon.  Se on vaan vielä muutamista "pikkuasioista" kiinni, nimittäin ensinnäkin 
tuleeko riittävän kovia pakkasia jotta jää kantaisi kaivurin väylän varrella, toiseksi löytyykö kaivuri-
urakoitsija työhön ja kolmanneksi riittääkö rahoituksemme?
Jään paksuuden pitäisi olla puolisen metriä jotta se kantaa nämä järeät koneet.
Ruoppausmassat pitää kuljettaa entiselle "haapatien pellolle", kuten viimeksikin (v. 2006 keväällä) kun 
ruoppauksen teimme. Lupa massojen sijoittamiseen on jo saatu Porin Kaupungilta joka kyseisen pellon 
nykyään omistaa.  Rantamme rajoittuu Natura-alueeseen joka ei hyväksy ruoppausmassojen sijoittamis-
ta väylän sivuun mereen, joka olisi paljon halvempaa!  Kaivuulupakin on kyllä vielä saamatta, mutta us-
kon että se kyllä tulee pikapuoliin.
Onkimiehiä kaivuu saattaa hieman keväällä ensin haitata, koska vesi samenee oletettavasti aluksi, mutta
rantamme tulee kyllä taas pian entiseen kuntoon, jolloin kaloille on entistä enemmän tilaa uida satama-
altaaseemme.  Kaivuu  varmaan myös haittaa  vähän rannan autoliikennettä, josta esitämme jo näin etu-
käteen valittelumme mahd. kulkijoille. 
Jos joku kaivinkoneurakoitsija  tämän  lukee niin  halutessaan voi ottaa yhteyden allekirjoittaneeseen.

Hyvää veneilykesää kaikille!                 Preiviikin Kalastajainseura ry / Seppo 
Elonen  Pj.

        
           Anneli Etsola (Rautiainen) ja Tuija Kulmala-Seppänen onnittelevat kaikkia 
 Preiviikin ystäviään ja tuttaviaan, jotka täyttävät tänä vuonna  80  ja heitä on useita! 
 

  LÄMPIMÄT ONNITTELUT!!
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Salme Karhuseudusta lähetti sähköpostilla alla olevan tiedotteen. Vuosien varrella olen itse 
käynyt useammassakin Leader -infotilaisuudessa ja ne ovat olleet hyvin mielenkiintoisia ja 
mukaansa tempaavia.  Ehdotuksiakin olen kiinteistöyhdistyksessämme tehnyt, mutta ne eivät 
ole oikein saaneet tuulta purjeisiin.  Olen kuitenkin sitä mieltä, että tilaisuuteen kannattaisi   
ehdottomasti mennä ja onhan siellä ihan ilmaista rahaa jaossa, jos vain kylillä on jotakin 

hankkeita/tarpeita mielessä.                                 Anne 
Mäkelä

TARVITSEEKO YRITYKSESI TAI YHDISTYKSESI/YHTEISÖSI LEADER-
RAHAA toiminnan kehittämiseen ja investointeihin?

Rahaa olisi nyt jaossa Karhuseudun alueen yhdistyksille ja yrityksille.
Yrityksille esim. uusiin investointeihin tai yhteismarkkinointiin ja yhdistyksille esim. kylien pal-
velujen parantamiseen, nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen, kokoontumistiloihin ym.

Voit osallistua mihin tahansa infotilaisuuteen, joita järjestetään mm.

-Porissa  ti 10.2. klo 18 pääkirjaston kokoustilassa



VASTAUS ARVOITUKSEEN SIVULLA 2:
VALKOINEN  (vain lähellä pohjoisnapaa reitti on kolmio, muualla U

NIINAN HEVOSET OHIKULKIJOIDEN ILONA

Mitähän naapurit sanovat, mietti Niina tuodessaan Zimban ja Niinan ystävän hevosen, Teuvon, keskel-
le kylää viitisen vuotta sitten. Mutta palaute on ollut enimmäkseen myönteistä: Naapurit ovat kertoneet, 
että hevosia on kiva katsella. Vanhempi väki taas muistelee, että koska eläimiä on aina ollut maaseudul-
la, niin tännehän ne kuuluvat.

Zimba ja Teuvo ovat jo molemmat mullan alla. Nyt tarhassa tepastelee tamma Santtu ja kaksi seitse-
mänvuotiasta ponipoikaa: lehmänkirjava risteytysponi Prinssi ja melkein musta shetlanninponi Pete. 
Nuoresta iästään huolimatta Santtu on lauman itseoikeutettu johtaja. Jos Prinssin ja Peten keskinäinen 
kisaaminen, pystyyn hyppiminen ja näykkiminen, ei tunnu loppuvan, menee Santtu väliin. Suosikki-
kaveria Santulla ei ole, ja omalle heinäkasalleen tamma kelpuuttaa vain yhden ponin kerrallaan. 

Niinan lisäksi perheen molemmat lapset, 5 -vuotias Oskari ja kohta 2 -vuotias Enni ovat molemmat 
innokkaita heppahöperöitä. Tosin Oskaria on mietityttänyt ratsastusharrastuksen naisvaltaisuus: 
Muuttuko hän naiseksi ratsastusharrastuksen myötä?  Katseltuaan televisiosta esteratsastuskilpailuja, 
Oskari huomasi, että melkein kaikki huippuratsastajat olivat miehiä. Ei siis huolta, miehenä pysytään!

Ensimmäisen kerran Oskari oli hevosen selässä 2 -vuotiaana. Ponien tultua taloon ovat ratsastuskerrat 
lisääntyneet ja taito sen mukana. Nyt mennään käyntiä ilman talutusta Niinan valvoessa vieressä. 
Jonkun kerran on hypätty jo esteitä.  Oskari ratsastaa molemmilla poneilla, mutta laiskansitkeä Pete 
tuntuu mukavammalta,
joten Enni saakoon Prins-
sin.

Kerran Oskari tiedusteli
äidiltä, että sattuuko, jos
tippuu hevosen selästä. 
Äiti oli vastannut, että voi
sattuakin, niin että älä vain
kokeile! Mitään pelkäämä-
tön poika kuitenkin tiput-
tautui ponin selästä ja tote-
si, että huijasit, ei sattunut
yhtään! 
 
Niina haluaa kiittää kaikkia
naapureita ja  muitakin ky-
läläisiä myötämielisyydestä
hänen hevosharrastustaan
kohtaan.  Hevosia saa kat-
sella ja  pysähtyä  ihaile-
maan. Ratsastaminen poneil-
la onnistuu sovittaessa. 

Yksi toivomus Niinalla on: ÄLÄ RUOKI HEVOSIA, ÄLÄ ANNA EDES RUOHOA KESÄLLÄ !  Suuri 
kiitos myös niille fiksuille autoilijoille, jotka ovat hiljentäneet kohdatessaan ratsukon kapeilla teillä. 
Paras tapa kohdata ratsukko on hiljentää vauhtia ajoissa ja ohittaa hevonen rauhallisesti. 
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Santtu menossa poneja komentamaan. Pete on allerginen itikan pistoksille ja joutuu
pitämään ötökkäloimea kesällä.



                          Johanna Kesäläinen ja Niina Lahtinen,  
044 5730638

MOPIILI -hanke auttaa kotona asuvia vanhuksia
Kaipaatko apua pienissä sisätöissä tai kesällä esim. nurmikon tai pensasaidan leikkuussa? 
MOPIILI -hanke on vanhusväestön pidempään kotona asumista tukeva
työllisyyspoliittinen  hanke,  joka  tarjoaa kiinteistöapua  pientä  kor-
vausta  vastaan.  Apu  on tarkoitettu  Porin  alueen  vanhuksille  eikä  se
edellytä kiinteistöyhdistykseen kuulumista. 
Yhteyshenkilö  on  Jouko  Harju,  Porin  Kiinteistönomistajain  Keskus-
järjestöstä, p. 044 702 2317, pkk.mopiili@outlook.com.

Alla on lista esimerkkitöistä, joita voi tilata soittamalla yhteyshenkilölle:
KYLLÄ:  Puutarhatyöt, kuten nurmikon, pensasaidan, marjapensaiden leikkaus,  pienen kasvimaan 
kääntö, aitojen korjaus, pienet soratyöt jne. Vähäiset sisätyöt, kuten väliovien kahvan tai kynnyksen 
vaihto, huonekalujen siirto jne. 
EI: Siivous, sähkö-, vesi- ja viemärityöt.  Ei mitään sellaista työtä, jossa täytyy kiivetä maan- tai 
lattiantasoa ylemmäksi.

Korvaus on 5 e/tunti/henkilö + matkakulut 0.25 e/km. Työ laskutetaan aina jälkikäteen. Hankkeen 
rahoitukseen osallistuvat mm. Satakunnan ELY-keskus,  Satakunnan TE -toimisto ja  Porin kaupunki.

PREIVIIKIN KIRKON 50-VUOTISJUHLAA VIETETTIIN 18.01.2015

Kylämme kirkkoa alettiin rakentaa
maaliskuussa 1964 ja saman vuoden
marraskuussa talo vihittiin.
50 v. juhlaa vietettiin nyt tammi-
kuussa.  Täpötäysi kirkkosali antoi
ymmärtää miten tärkeä oma kirkko
kylän asukkaille ja vähän muillekin
on.  
Juhlasaarnan piti itseoikeutetusti 
”kylämme oma pappi”,  jo eläkkeellä
oleva kirkkoherra Antti Koivisto.
Entinen ”diakonissamme” ja hänen puolisonsa (Laina ja
Antti Kynäslahti) sekä pieni mies/naiskuoro esittivät

lauluja. Paikalla oli myös 
muita seurakunnan 
edustajia.  Kirkkoon oli 
kutsuttu myös Antti 
Koiviston 70-luvulla 
luotsaamia rippikoululaisia
ja heitä olikin saapunut 
paikalle useampi. 
Lämminhenkisessä tilai-
suudessa veisattiin tie-
tenkin myös yhteisvirsiä 
ja juhla päättyi herkullis-
ten leivonnaisten ja kahvin 
nauttimisen merkeissä.

12

mailto:pkk.mopiili@outlook.com


Kirkkoherra  Koivisto oli erittäin iloinen ja tyytyväi-nen suuren suosion saavut-taneeseen  juhlaan ja  
saa-dessaan tavata kylän  enti-siä  ja nykyisiä asukkaita.

           Sirkka / Anne

Kuvat: Paavo Määttä

SYKSYN KUULUMISIA MAKHOLMAN RAITILTA

Mukavista  ja  kuumista  kesäjuhlista  toivottuaan siirtyi  Makholma odottamaan syksyn tuloa.
Jäitä saatiin odotella pitkään ja pimeyttä karkottamaan pidettiin kyläläiset virkeinä järjestäy-
tymällä monessa yhdistyksessä.
Kulunut  syksy  on  ollut  Makholmassa  kokousten  ja  järjestäytymisen  syksy.  On  perustettu
rantatielle  yksityinen  tiekunta,  päivitetty  rantatien  vesiosuuskunnan  tilanne,  rannan  mant-
taaliomistajat ovat järjestäytyneet osakaskunniksi ja kiinteistöyhdistyksen hallituksen johdolla
on noustu barrikaareille vastustamaan tuulivoimaloita.
Tuulivoimala-asioissa  on  tullut  tutummaksi  myös  naapurikylien  toimikunnat.  Viasveden  ja
Preiviikin  kanssa  on yhdessä asioita  edistetty.  Tämä yhteistyö on ollut   erittäin hedel-
mällistä ja antoisaa. Mukava kun on mukavia ja aktiivisia naapureita. 

Epävirallisemmissakin merkeissä on yhteen kokoonnuttu; Huvitoimikunnan käsityögurun Lian
johdolla  muutamat  taitavat  käsityöläiset  vaalivat  Mäntypirtillä  Makholman  maailmankuulua
käsityöperinnettä. Naiset tekivät taidokkaita himmeleitä rautalangasta vääntäen, Makholman
vesistä kalastetuilla helmillä ne koristellen. Ainakin melkein . Miespuoliset
saivat glögiä ja piparia. 
Ennen  joulua  Huvitoimikunta  järjesti  joulukulkueen.  Ponireen  perässä
tunnelmallisia  lyhtyjä  kantaen  pääsimme  Makholman  seimelle  joulu-
evankeliumia  kuulemaan,  glögiä  juomaan  ja  yhdessä  joululauluja  laula-
maan. Ihanan tunnelmallista ja muka vaa yhdessäoloa! Olemme onnekkaita
kun meillä on aktiivinen Huvitoimikunta ja paljon aktiivisia asukkaita. 

Vuosi vaihtui rauhallisesti Mahkolmassa. Suurimpia pamauksia lienee ollut
allekirjoittaneen  mökkitontin  vesijohdon  pamahdus  pakkasten  nopeasti
lauhtuessa.  (Kiitos  naapureille  ripeästä  sulkuavusta).  Mukava  taas  keväämmällä  mennä
mökille, kun on miehellekin jotain puuhaa tiedossa…
Uuden vuoden aikana tullaan yhä aktiivisesti vastustamaan tuulivoimalahanketta, laittamaan
perustettuja yhdistyksiä toimimaan ja viettämään mukavaa yhdessäoloa kuvankauniissa ky-
lässämme. 
Huvitoimikunnalla on myös yhteisiä aktiviteettejä suunnitteilla…

Onnellista kevään odotusta kaikille toivottaen,

Veera Vaajasalmi, Makholman kiinteistöyhdistyksen pj.

HEVOSAJOKORTIN  MENETYS

Sain nuorena tyttönä  (kauan sitten)  ajaa heinäharavaa. Hevonen oli 
isokokoinen ruuna, Poju nimeltään. Onnistuin peruuttamaan sen Alhossa suntiin. 

Oli 
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iso homma saada harava ylös. Isäni peruutti ajokorttini ja jouduin jalkamieheksi.

En muutenkaan tullut oikein juttuun Pojun kanssa.  Kun  päätin harrastaa ratsastusta  ja 
kiipesin jollain tikkailla sen selkään, niin sain komean ilmalennon sen pään yli nurmikolle. 
Ratsastukseni päättyi siihen yhteen yritykseen.

   Anna-Liisa Laurila o.s. 
Hannula

KYLLÄ ON OIKEESTI IHAN HÖLMÖ HOMMA....

nimittäin tuo kuorma- ja linja-auton sekä traktorin
kuljettajan  pakollinen  ammattipätevyysvaatimus

Tässäpä muutama hauska (suorastaan naurettava) esimerkki  :

1) Keikkabändin k-auton kuljettaja  tarvitsee ammattipätevyyden,  jos
hän ei osallistu soittamiseen, mutta ei tarvitse, jos soittaa, on äänimies
tai muuten käyttää esiintymiseen liittyvää kuljetettavaa laitteistoa,
Huh,  huh….  eli  siis  miten  se  nyt  sitten  vaikuttaa  autolla  ajamisen
ammattipätevyyteen, jos heiluttaa rumpukapuloita bändissä tai ei???!!!.

2) Valmiin hirsikehikon kuljettaminen tilaajalle veistäjän toimesta vaatii ammattipätevyyden,
mutta hirsikehikkoon tarvittavan puutavaran kuljettaminen ei vaadi!

3) Valmiiden polttopuiden kuljettaminen asiakkaalle  vaatii  pätevyyden mutta  rankojen ajo
polttopuiden tekoa varten ei vaadi, jos kuljettaja tekee polttopuut itse!

4) Jos  kunnan  työntekijä  kuljettaa  koneen  tai  laitteen toisen  työntekijän  käytettäväksi  niin
pätevyys tarvitaan, mutta jos hän kuljettaa koneita joita aikoo käyttää itse, niin ei tarvita!

5) Jos  hevosen  pito  ja  kuljetus  liittyy  elinkeinon  harjoittamiseen,  kuljettamiseen  pätevyys
vaaditaan, mutta jos kuljetat omaa harrastehevosta, kun se ei liity elinkeinotoimintaan tai kun
kuljetat toisen omistamia harrastehevosia eikä siihen liity tulonhankkimistarkoitusta, tällöin et
ammattipätevyyttä tarvitse.

Ja paljon muita ihmeellisiä tapauksia on tämä laki täynnä.  
Mitähän tässä nyt oikein yritetään… pelkältä rahastukselta tuntuu ja kiltin kansan kus....selta.
Vai olenko ymmärtänyt koko asian ihan väärin?

Ymmärrettävää kyllä on, että erikokoisiin ajoneuvoihin (linja-autoihin, vaarallisiin kuljetuksiin ja
taasen mopoautoihin jne) vaaditaan erilainen kortti/pätevyys, mutta mielestäni ne asiat on jo
ennestään olleet Suomessa hyvässä hoidossa.
Ei tämä laki ainakaan liikenneturvallisuuden kanssa ole missään tekemisissä (ei se nyt
kyllä sen vaarallisempaa tai taitoa vaativampaa ole kuljettaa klapeja, kuin rankapuitakaan;).

                                                                                                    Anne 
Mäkelä
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ONKO JOLTAKULTA SYKSYN MYÖTÄ KADONNUT KISULI?  Nurkissamme 
on jo kuukausia pyörinyt harmaaraidallinen, isokokoinen kissa, joka on 
erittäin arka, joten hyviä tunto-
merkkejä on vaikea saada. Myös toinen, pienempi kissa on 
aivan viime aikoina ilmestynyt pihapiiriin. (On vain kovin rankkaa katsella 
niitä, kun on lunta ja pakkasta, eikä kuitenkaan ruokkiakaan saisi, jotta lähtisivät kotiinsa.)

Kisuja on nurkissamme pyörinyt useampikin tässä vuosien varrella, mutta meille 
riittäisi nyt tällä hetkellä tämä yksi Kike -löytökissa, joka on maailman ihanin 
kissavanhus!

Avoimet piirikunnalliset
Siinto Haneliuksen Muistohiihdot
torstaina 12.2.2015 klo 18.00, 
Preiviikin urheilukenttä, Preiviiki

                                    
Hiihtotyyli perinteinen.
Sarjat ja matkat: N/M 6v  0,5km

N/M 8v, 10v 1km
N/M 12v, 14v 3km
N 16v 4km
M 16v 6km

 N35, 45, 55
4km

 M35,45 8km
 M55v 6km
      Yleinen N/M   8km

Ilm. ja hinta: pe 6.2.2015 klo 16.00 mennessä. Täytä ja lähetä lomake 
     osoitteesta:  preiviikinkiri.sporttisaitti.com.  
                            Alle 16v 10e, muut 15e. 
                               Maksu Preiviikin Kiri ry:n tilille FI45 5700 8140 0562 22.
Palkinnot: Sarjojen kolme parasta palkitaan, kaikille pieni muisto.  
                                         Kisan nopein 8km palkitaan erikseen.
Lisätiedot: Petteri Joukamaa, joukamaa(at)dnainternet.net, p. 050-5216363
  Päivi Luontola, paivi.luontola(at)tulsatakunta.com, p.0400-
817114
Lisenssi: Kilpailuissa vaaditaan kilpailulisenssi.

Muuta: Pukukopit ja peseytymistilat on sekä Puffetti.
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 SÄÄVARAUS!   Pakkasraja -17 astetta.
                   

                                        TERVETULOA!
                       Järjestäjä:  Preiviikin Kiri ry

       
PREIVIIKIN TOIMINNAT JA TAPAHTUMAT:

Kiinteistöyhdistys järjestää kalarannassa koko perheen TALVITAPAHTUMAN maaliskuussa. 
Tilaisuudessa on tarjolla hernekeittoa, makkaraa, ym., sään mukaista pientä ohjelmaa ja 
arpajaiset yhdistyksen hyväksi. Tarkempi ajankohta löytyy myöhemmin ilmoitustaululta.

Perinteiset KIRPPIS / MYYJÄISET jälleen koululla ennen pääsiäistä. Voit tulla myymään 
itse tekemiäsi tuotteita, leivonnaisia, tupperia, kirppistavaraa ym. Arpajaiset VPK:n hyväksi. 
Tapahtumasta ilmoitetaan lähempänä Satakunnan Kansassa ja kylän ilmoitustauluilla. 
Järjestäjinä Päivi Haapaniemi ja Johanna Kesäläinen.

PREIVIIKIN KIRKON/SEURAKUNNAN TOIMINTAA:
-Jumalanpalvelus/messu on Preiviikin kirkolla kerran kuukaudessa, kuun toisena sunnuntaina.
-Diakonissa Soile Korpelan vastaanotto on tiistaisin klo 9.00 – 10.00
-Raamattupiiri kokoontuu tiistaisin klo 18.00 – 20.00
-Varttuneen väen päiväpiiri kokoontuu kerran kuussa, tiistaina klo 12.00 – 13.30
Kirkkosalia ja muita tiloja vuokrataan erilaisiin tapahtumiin. Tiedustelut Länsi-Porin 
srk:n toimistosta.

PREIVIIKIN KIRI TIEDOTTAA:
Preiviikin Kirin Liikuntakerho (5v-16v) harjoittelee joka torstai klo 18-19. Talvella lajina hiihto. 
Kokoonnumme Preiviikin urheilukentällä jos lumitilanne sallii. Jos ei, niin harjoitukset ovat  
Porin Isomäessa (kokoonnumme maalikopin luona, paikalla voi olla myös paljon muuta vä-
keä, huomioikaa myös mahdollinen jääkiekkopeli).  Uudet ja vanhat jäsenet ovat tervetulleita! 
Lämmin mehu tarjoillaan hiihdon lopuksi.  Lisätietoja Päivi Luontola, Preiviikin Kirin pj  
p.  0400-817 114 tai Niina Pöysti p. 044-051 7942.
HUOM! Lumitilanteesta varmistus Preiviikin Kirin nettisivuilla. 

Preiviikin Kirin seuran mestaruushiihdot pidetään helmi/maaliskuun vaihteessa, sään salliessa.

Perinteinen LASKIAISRIEHA järjestetään Preiviikin urheilukentällä Laskiaistiistaina klo 18 
alkaen. Luvassa musiikkia, leikkimielistä kisailua ja pienimmille pulkkamäki. Puffetti (makka-
raa ja laskiaispullaa.                        SÄÄVARAUS

 
PREIVIIKIN VPK    kokoontuu tuttuun tapaan paloasemalla, Laurilantiellä aina klo 18.00
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                 Preiviikintie  442,    28660 Pori
P. 0400-839 596, 0400-654 
222 
www.porinkylmaasennus.co

TÄYDEN PALVELUN VENETALOSTA 
KAIKKI PALVELUT

                  SAMAN KATON ALTA;

VENEET, KONEET, HUOLLOT, VARAOSAT 
JA TARVIKKEET

JO YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA!

- Aikuiset maanantaisin harjoituksiin
- Lapset/nuoret keskiviikkoisin koulutukseen/harjoituksiin

VPK:n kuntoryhmällä lentopalloa joka keskiviikko klo 19.30-21.00 Enäjärven koululla. 
UUSIA JÄSENIÄ VPK:N RYHMIIN OTETAAN AINA LÄMMÖLLÄ VASTAAN!!
Soita ja kysele lisää Tommi Haapaniemeltä p. 050 303 3247

 

KIRJASTOAUTON aikataulu 1.1 – 5.6. 2015
Auto pysähtyy Kylmäasennuksen eteen, Preiviinkintie 442, parittomina viikkoina perjantaisin 
klo 17.45 – 18.10.  Seuraava pysäkki on Paarnoorintie 218, klo 18.15 – 18.30.
Kirjastoauton puhelinnumero: 044 701 9239, pääkirjaston auto-osaston p. 044 701 5832

       

  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
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 TH-KORJAUSRAKENNUS

      HAMMASLÄÄKÄRI       
           Leena Lindqvist

  PORIN HAMMASPISTE

   Itsenäisyydenk.39 B, 28100 Pori
   P.  02-633 4009,   045 117 5331

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

POLTTOPUUTA
KOIVU- JA SEKAKLAPEJA

-tuoretta ja kuivaa
-säkitettynä ja perävaunukuormissa

Martti Uusitalo, Preiviiki, p. 050 521 6454

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


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

Laadukkaita talotekniikkapalveluja joustavasti 
ja asiakaslähtöisesti 27 vuoden kokemuksella.

       Toimintamme koostuu pääasiassa talotekniikkahuollosta ja -urakoinnista.
       Olemme toteuttaneet vaativia LVISAJ -urakoita ja huoltokohteita.

       Käytössämme on sertifioidut laatujärjestelmät: ISO 9001, 14001 ja OHSAS
       181001 

Laadukkaita palveluja joustavasti pääasiassa
teollisuuden tarpeisiin 15 vuoden kokemuksella.
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Seuraavat  toimituspäivät  ja
tilaukset  kätevästi  suoraan
nettisivuiltamme;
www.kuuminainen.fi  

Pertti Kuuminainen                             Eero Kuuminainen
0400 326 213                                      040 540 6214



     Osaamisemme kattaa muun muassa monipuoliset ja vaativat levy-, hitsaus- 
     ja koneistustyöt.  Teemme avaimet käteen -periaatteella monipuolisia laite-
     valmistus- sekä kunnossapitotöitä.

     Käytössämme on sertifioidut laatujärjestelmät: ISO 9001, 14001, 3834 ja 
     OHSAS 181001

   MYYDÄÄN PÖYTÄSIRKKELI
   + PURUIMURI hinta 750 €

   Simo Haapatie
   p.040-553 8026

Seuraava lehti ilmestyy TOUKOKUUSSA!   
Kaikki materiaali pitää toimittaa 15.5. mennessä:
Anne Mäkelä, Päivärinteentie 138, 28660  Pori.  
Puh. 0400-849 907, s-posti: ankrim2@luukku.com

MEILTÄ SAAT HYVÄÄ HALVALLA!!!

JATKUVASTI VAIHTUVA VALIKOIMA: 

-HERKULLISIA KEKSEJÄ JA PIPAREITA;  suolaisia ja makeita (kaikki 1,-/kpl)
-KUORRUTETTUJA KAKKUJA, useampaa makua
-MAKEISIA MAISTUVIA;  karkkipusseja, suklaarasioita, sisuja, mynthonia, jenkkiä, tikkareita, 
pollyja, royalia, punkanpohjia, lehmäkarkkeja YM.
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IHANASTI PALAVAT, UPEAN VÄRISET
KYNTTILÄT

…ja tosisopivaan hintaan, totta kai!

KUKKIA KOTIIN JA KYLÄÄN
lajikkeet sesongin mukaan 



  …JA TIETYSTI AINA EDULLISET KIRPPISLOOSSIT 
            14,-  /  7 MYYNTIPÄIVÄÄ

    SUURKIRPPUTORI
     Meillä tehdään kaup-

Tervetuloa mukavan meiningin kirpputorille,          paa usein silloinkin,    
henkilökuntamme on juuri Sinua varten !!!!                               kun muut kirppikset

             on kiinni !!!!!

UUSITIE 1, FRIITALA, ULVILA                                                   
HUOM! UUSI PUH.NUMEROMME  040 7317788      
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 10-18              
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