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Kuulumisia Preiviikin
Kiinteistöyhdistyksestä !!!

No niin, taas ollaan pitkällä keväässä ja saadaan aloittaa 
pihatyöt (eivät tunnu loppuvan koskaan). 

Paljon puhuttaneeseen jätevesiasetukseen tuli jälleen 
kaksi vuotta lisäaikaa! Päätös antaa tuumausaikaa mo-
nelle kyläläiselle.  Mutta ehkä silti kannattaisi laittaa 
omat jätevesiasiansa kuntoon. Mene ja tiedä mitä uusi 
hallitus tekee asian suhteen kahden vuoden kuluttua.

Jakkuvärkin tuulivoimapuistohankekin on jumissa.  
Ely -keskus vaatii mm., että pitäisi viisi vuotta seurata 
ja katsoa löytääkö merikotka uuden pesäpuun kaadetun 
tilalle. Tuulivoimasta lisää seuraavalla sivulla. 
Kylälehti on oiva informaation lähde, mutta tarkkailkaa 
myös s-postianne ja ilmoitustauluja. Niistä löytyy tietoa 
tulevista tapahtumista ja tärkeistä asioista.

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille!          T: Simo Haapatie ja Johanna Kesäläinen
 

HEISSULIVEI JA HELLÄT TUNTEET MINUNKIN PUOLESTANI!

Kyllä sitä tässä aina kesää odotellaan, joka naama, ja sitten kun se vihdoin tulee, niin kuumuudesta 
ja hyttysistä valitellaan.  Pitäisi vaan osata nauttia jokaisesta hetkestä, mutta kun ei niin ei !  

Tulee  se  kesä  kumminkin.  Niin  sanoi  oma  sääennustajani,   Kuralankulman  Kilju-käki  ja
sanoipa  vielä,  että  kesästä  tulee  kuuma  ja  kostea.   En  tiedä  mihin  siipiveikko  viit-tasi;
johtuneeko kosteus  hiestä  vai  sateesta.   Ja  onko kuumuus  auringonpaisteesta  johtu-vaa vai
noiden Simon yllä mainitsemien pihatöiden aikaansaamaa? 
-Vai tarkoittiko sulkiaan sukiva kaveri kenties ihan jotakin muuta?!  

Lehti on taas saanut kiitoksia ja kehuja ja sekös maistuu aina hyvältä! Mutta kyllä se niin on, 
että tätä lehteä ei tehtäisi, jos ei vakituiset mainostajat tätä kustantaisi ja jos te lukijat ette enää lehteä haluaisi 
lukea tai laatikkonne täytteeksi ottaa.        KIITOS TEILLE KAIKILLE!

Tässä numerossa on jälleen reilusti asiaa ja asiattomuuksia.  Monta sivua juttuja, joista 
varmaan jokaiselle löytyy joku itseä kiinnostava aihe.                             Anne Mäkelä

KYLÄLEHTI 2/2015    10.  vuosikerta,  levikki 250 kpl,  Preiviiki, 



JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTO ja PAHAMÄKI

Jakkuvärkin tuulivoimapuistohankkeesta tehtiin paljon muistutuksia
virallisilta tahoilta, yksityisiltä henkilöiltä ja yhdistyksiltä.  Porin
kaupungin ympäristölautakunta edellytti lisäselvityksiä lähialueen
voimaloiden yhteisvaikutuksista linnustolle,  ihmisille,  luonnolle 
ja maankäytölle.  Ely -keskus huomautti mm., että mallinnuksissa 
oli paljon virheellisyyttä ja puutteita, esim. näköalamallinnus me-
reltä puuttui kokonaan. 

Tällä hetkellä Porissa on suunnitteilla Jakkuvärkin lisäksi tuulivoima-alueita Ahlaisten Pahamäkeen 
ja Marjanevaan  sekä Noormarkun  Torpankorpeen.   Pahamäen asukkaat aikovat vastustaa hanketta 
”viimeiseen mieheen” ja ovat jo ryhtyneet toimeen.   Torstaina 4.6 klo 17-19 on kaupungintalolla 
kaikille avoin keskustelutilaisuus, jonka pohjustuspuheenvuoron pitää Kari Hannus. Muita puhujia 
ovat mm. Marja Kalliolähde, jonka aiheena on ”Viisi teesiä Jakkuvärkistä.” 
Yksi illan teemoista on vaatimus asuintalon  ja  tuulivoimalan  välisestä  2 km:n  minimietäisyydestä. 

          Tilaisuuteen toivotaan runsasta osanottoa!  Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30.

  
(suora kopiointi alkuperäisestä paperista, kirjoitusvirheineen kaikkineen)

PREIVIIKIN V.P.K:n TOIMINTAKERTOMUS v:lta  1967.

K ulunut vuosi oli Preiviikin V.P.K:n 31 toimintavuosi.  Päällikkönä on toiminut Lauri Nuotiomaa.
Yleisiä kokouksia pidetty    1 kertaa,kirjoitettu 24 pykälää.
Johtokunnan  ”         ”          6   ”              ”         28       ”
Harjoituksia             ”           3   ”
Yleisiä palohälytyksiä          3   ”
Toimivia jäseniä                 20
   Saatujen hälytysten mukaisesti palokuntamme oli sammuttamassa 3 tulipaloa.
  15 p tammikuuta klo 1,15 lähdettiin sammuttamaan Pihlavan Kalevan talon tulipaloa, Mukana 
kaksi moottoriruiskua traktorilla,14 miestä ja neljä henkilö autoa Pihlavasta.  Preiviikin V.P.K. 
lähetettiin miehittämään tyhjäksi jäänyttä Mäntyluodon paloasemaa samana yönä klo 7.00 saakka.
    17 p elokuuta hälytettiin sammuttamaan Preiviikin kylään  Luujauhotehtaalle tulipaloa 
sammuttamaan, Mukana traktori perävaunussa olevat kaksi moottoriruiskua ja 25 miestä. Ruiskut 
jäivät palopaikalle seuraavaan päivään ja muutamia miehiä oli palopaikalla palovartiossa 16 tuntia.
    18 p syyskuuta klo 6.30 tapahtui hälytys Makholman kulmalle Randenin talon viljan kuivaus-
huoneen tulipaloa sammuttamaan. Mukana kaksi moottoriruiskua traktorin perävaunulla ja 35 miestä 
useilla henkilöautoilla.
        Palokunnan omaisuutta on huolellisesti hoidettu.Moottoriruiskut ovat toimineet hyvin.Tosin 
vanhempi ruisku joskus käynnistettäessä osoittaa piiputtelun oireita

Preiviikissä 19 p maaliskuuta 1968.

________________________________
V.P.K:n sihteeri
   Osoite:Preiviiki  puh.87824.
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SYKKIIKÖ RUNOSUONI ?

Preiviikin Kiinteistöyhdistys julkistaa runokilpailun, jonka aiheena on Kalaranta tai Preiviiki. Voit, 
niin halutessasi, kirjoittaa samassa runossa molemmista, sillä Preiviiki ei ole mitään ilman kalarantaa 
eikä missään muualla ole samanlaista kalarantaa kuin Preiviikissä.  Ne kuuluvat yhteen niin kuin 
kattila ja kattilan kansi.
Runon pituus ja muoto ovat vapaavalintaisia. Kilpailuaika loppuu 1.9.2015. 
Runot voi lähettää: Johanna Kesäläinen, Preiviikintie 494 tai johanna.kesalainen@dnainternet.net

ONKO SINULLA RISKI SAADA
MUISTISAIRAUS?!

Vieressä on muistisairauksien riskimittari!
Laske saamasi pisteet yhteen ja katso mikä on sinun riskisi
sairastua muistisairauteen  seuraavan 20 vuoden aikana.

Avainten hukkaaminen ei vielä tarkoita muistisairautta, mutta ellet
muista mihin avaimia käytetään, niin silloin pitää ottaa jo yhteyttä
lääkäriin.
Nuorimmat dementiaan sairastuneet ovat vasta kolmekymppisiä.
Heidän dementiansa johtuu pääosin joko  perinnöllisyydestä  tai
runsaasta alkoholin käytöstä.
Yli 65-vuotiailla sairaus on yhdellä kymmenestä ja yli 85-vuoti-
ailla  jo joka kolmannella.

Muistisairauksiakin voi ennaltaehkäistä, mutta sen pitäisi tapahtua 
jo keski-iässä. Ruokavalio (kala- ja kasvispainotteinen), liikunta ja
perussairauksien hyvä hoito ovat ennaltaehkäisykeinoja.
Erittäin tärkeää on AIVOJUMPPA; lukeminen, sanaristikot, kielet,
opiskelu ym.  Myös sosiaalinen, vireä elämä suojaa muistisairauk-
silta.  Pitää lähteä tuulettumaan, tapaamaan ystäviä, tutustua uusiin
paikkoihin, keksiä mielenkiintoinen harrastus jne.

Muistisairaus-diagnoosi ei ole kuolemantuomio.   Lääkityksellä 
sairautta saadaan hidastumaan 2-3 vuotta.  Tämä taas antaa aikaa 
hoitaa omia asioita kuntoon,  hankkia itselleen sopiva hoitolaitos, 
miettiä edunvalvonta-asioita jne. Elämä ainakin läheisille on pal-
jon helpompaa, kun voi toimia omaisensa toiveiden ja päätösten 
mukaisesti.

Tietolähteinä on käytetty: 
ILTA-SANOMAT, KAYPAHOITO.FI, LANCET NEUROL 2006; 5;735-41

             ANNE MÄKELÄ
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KOULUNKÄYNTIÄ PREIVIIKIN KANSAKOULUSSA 1950-LUVULLA

Koulussa oli alakoulu ja yläkoulu.  Alakoulun opettajani oli Sirkka Aalto, joka edelleen asuu Prei-
viikissä.  Yläkoulun opettaja oli Edv. Taivainen.
Alakoulussa olivat luokat 1-3.  Kouluun kuljin pyörällä ja talvella hiihtäen. Karheat pässinpökkimät
villasukat muistan vieläkin.  Essu oli edessä.  Koulumatkani oli vain  1 km, kun Katiskalahden lap-
silla oli yli 4 km.  Silloin oli talvisin paljon lunta eikä teitä aurattu.  Niinpä heillä oli kumisaappaat
täynnä lunta ja he tyhjensivät ne meidän navettakeittiössä.  Kerran oli niin paha lumituisku Preiviikin-
lahdelta että isä tuli  hevosella ja lamuskoilla hakemaan koulusta meillepäin tulevat lapset.  Se oli
koulukyyti!
Silloinkin osattiin jo koulukiusata.
Opettaja tarkasti, että oli puhdas nenäliina ja kynnenaluset.  Kokeista palkittiin erivärisin kukkasin.
Koulun  pihasta  lähti  latu  ja  siinä  järjestettiin  hiihtokilpailuja.   Muistan  usein  olleeni  viimeinen.
Pesäpalloa pelattiin  urheilukentällä.   Koulun alakerrassa oli  keittola,  jossa syötiin  Valinin Helmin
keittämää ruokaa.  Helmivelli (helmiryyneistä) keitetty ei ollut koululaisten herkkua,  Ruoka syötiin
”kissankupeista”.  Ulkohuusi oli piharakennuksessa, monireikäinen.

Yläkoulun luokassa pidettiin joulujuhla kyläläisille.  Taivaisen puoliso Alli oli taiteellinen ja jouduin
opettelemaan 12-säkeisen runon lausumisen.  Taivainen saattoi käyttää karttakeppiä muuhunkin kuin
kartan näyttämiseen.

Preiviikin koulun opetus oli tasokasta.  Niillä opeilla pääsi Poriin oppikouluun.  Silloin kulki Jussilan
linjapiili.   Aamulla klo 7.15 se oli Makholman tien  risteyksessä.  Mutta se onkin jo toinen juttu.
Minulla, Mirjamilla ja Raililla on ollut tilaisuus järjestää luokkakokous yhdessä opettajamme kanssa.
Se oli mukavaa.

Laati: Anna-Liisa Laurila o.s. Hannula

PREIVIIKIN NUORISON ”PAHANTEKOA”

Aina ovat nuoret tehnet kepposiaan.  Joskus 1960-luvun alussa meitä oli joukko nuoria, jotka pää-
timme kaunistaa kylänraittia.  Lehtisen Raffulta oli jäänyt punamultaa,  jonka hän lahjoitti meille.
Eräänä iltana maalasimme kaikki harmaat maitolavat punaisiksi, alkaen Lehtisen lavasta  Kirkko-
kankaalla ja päättäen Hannulan maitolavaan.  Saattoi olla lauantai-ilta.  Oli sitä pölinätä pöntössä 
sunnuntaina.  Enää ei ole maitolavoja Preiviikin raitilla eikä lehmiä kylässä.

Anna-Liisa Laurila

(Toim. huom. Uudempia maitolavoja löytyy kylässämme ainakin
Päivärinteentieltä ja Myllymäen-raitilta, vaikka eivät entisessä
tarkoituksessaan olekaan.)
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IRMA LEINON NUKKEKODIT

Kipinän nukkekotien tekemiseen Irma sai, kun hän tyttärensä Erjan kanssa osallistui kymmenisen 
vuotta sitten Työväenopiston nukkekotikurssille. Ensimmäisen, 3 -kerroksisen, alusta asti itse tehdyn 
nukkekodin tekemiseen kului aikaa pari vuotta. Nykyään pelkistetty yhden huoneen nukkekoti ilman 
sähkötöitä valmistuu noin viikossa. 

Irma kertoo, että talviaikaa lukuun ottamatta hän viettää omassa valtakunnassaan vintillä aikaa 
melkein joka päivä. Lähes kaikki nukkekodin tarvikkeet ovat itse tehtyjä tai vaihdossa saatuja. Irman 
taitavista käsistä syntyy nuket ja vaatteet, huonekalut, vispilät, paistinpannut, viinipullot, kukat, 
kyntteliköt, siis mitä vain mieleen tulee. Korvatulpasta tehdään pikkuruinen hiustenkuivaa-
ja ja korvakuulokkeesta suihku. Hyvän mielikuvituksen lisäksi tärkeimmät työkalut ovat lehtisaha 
ja liimapurkki.      

Vinttihuoneen yhdellä seinällä on kolmessa kerroksessa vanerilaatikoista tehtyjä nukkekoteja eli 
pokseja. Yhdessä on Väinö ahertamassa puusuulissa, toisessa on vanhan ajan pyykkitupa. On 
lelukauppa, sekatavarakauppa, lentokonehalli, kellaribaari, sauna... 

Tyhjiä laatikoita on pinossa odottamassa uusia asukkaitaan. Ensin pitää kuitenkin olla tarina, kuten oli
tarina kahdestatoista orvosta lapsesta, jotka saivat perinnöksi vain kangaspakan tai tarina miehestä 
nimeltä Viljo.

Viljo on keski-ikäinen leskimies, yksineläjä, jonka kaksi aikamiespoikaa ovat jo maailmalla. 
Viljo on kova tekemään töitä. Ei kukaan voi sanoa, että laiska, ei todellakaan.  Puusta hän 
tekee mitä vaan, mitä muut ei osaa. Huonekalutkin itse väkertänyt, muurarin oppia opetellut. 
Tehnyt leivinuunin, ja komian tehnytkin.  Naapureillekin muuraa ja puusepäntöitä tekee.
Lautoja hän sahaa omatekoisella sahallaan aina kun töiltään kerkiää.
Maaseudun rauhassa Viljo kissansa ja koiransa kanssa asustaa. On hänellä helmanheiluttajakin siinä
silloin tällöin, ruokaa tekemässä.   Kunnon mies tuo Viljo, niin kaikki kertoo.

Irma teki Viljon poksista perinteisen maalaistuvan. Yhteen nurkkaan hän sijoitti leivinuunin ja toiselle
puolelle puusohvan, jossa Viljo voi ottaa nokoset tukevan ja maukkaan päivällisen jälkeen. Seiniä 
koristavat taulut (aikakauslehdistä leikatut pienet kuvat, jotka Irma on kehystänyt) ja katosta roikkuu 
lamppu, jonka aiempi tehtävä oli toimia joulukuusen koristeena. 
Kun poksi oli sisustettu, oli aika luoda Viljo ja Viljolle hameenheiluttaja. Fimo-massasta Irma 
muovaili harteikkaan, jörrikän näköisen, hampputukkaisen miehen ja maahanmuuttajataustaisen 
tummahipiäisen naisen. Viljo sai ylleen mustat henkselihousut ja flanellipaidan, nainen värikkään 
pitkän hameen ja päähän huivin.

Yhdessä he nyt istuvat tuvassa, vierekkäin, Viljo ja hameenheiluttaja. Leivinuuni hohkaa lämpöä, 
kissa on hypännyt pankolle lämmittelemään. Taikina on nousemassa tiinussa (viinapullon korkki), 
mutta vielä on hetki aikaa kupilliselle kahvia. Naisen ilme on avoin; hän tuntuu odottavan jotain, ehkä
pientä huomionosoitusta?  Mutta Viljolla on raskas työpäivä takanaan, hän jurottaa eikä jaksaisi sanoa
nyt yhtään mitään.

                                                         Johanna Kesäläinen
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Terveiset Palokunnasta !!

Talven selkä on taittunut, kevätkin hyvin pitkällä ja  kesä on 
jo ovella. Talvi on kulunut mukavasti harjoitusten merkeissä.
Tutuksi on tullut niin nostosolmut kuin Virvenkin käyttö.
Katoshomma saatiin syksyllä kuntoon ja vuorossa on pienet
maalaustalkoot sekä pressuoven paikoilleen laitto.
Niin nuorisokoulutus kuin aikuistenkin koulutus on ollut talven
toimintaamme.
Toukokuussa Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry, Porin toiminta-alue järjesti lähietsintä -koulutus-
tilaisuuden Ulvilassa. Palokunnastamme sinne osallistui Tommi Haapaniemi ja naisosastostamme 
Mireta Mäkelä. 

Nyt kesän korvalla pyydänkin asukkaita välttämään kulotushommia, sillä ne ovat kevätkesäisin aina 
melkoinen työllistäjä palokunnille - ei siinä, että pelkäisimme työtä, mutta homma voi karata käsistä 
ja aiheuttaa melkoisen vahingon ympäristölle.

Ja edelleenkin toivotan uusia jäseniä niin nuoriso-osastoon kuin hälytysryhmäämmekin.
Harjoitukset ovat nuorisolla keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 ja vanhemmilla maanantaisin klo 18.00-
20.00.
Kesäksi on luvassa pieni tauko harjoituksissa,  mutta silloinkin olemme tietysti hälytysvalmiudessa.

Löydät  Preiviikin VPK:n myös ”veisbookista”,  siellä on harjoitusohjelma ym. tietoa vpk:stamme!

Terveisin
Preiviikin VPK ry

Simo Haapatie,  puheenjohtaja
P. 040-553 8026

    

       KIRPPISKIVAA

Yksi työpaikkani vakioasiakas, vanhempi herra tuli kassalle.  Hänellä oli kädessään joku 
isohkon korulippaan tapainen koristeltu metallirasia.   Rasia oli hyvin suljettu ja painava 
ja kysyinkin häneltä että mitä siellä sitten mahtaa olla?   Hänen silmänsä olivat kirkkaat 
kuin tähdet ja koko olemus jännittynyt kuin joulupakettia  pitelevällä  pikkupojalla,  kun
 hän sanoi, että avaan sen vasta kotona, en yhtään arvaa mitä siellä on, mutta ostan 
kuitenkin.  
No, en ole myöhemminkään kysynyt mitä mahtoi olla, mutta vanha totuus tuli taas esiin; 
meistä tulee vanhemmiten lapsia jälleen. 

Anne Mäkelä
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Preiviikin kalarantaa. Kuva; Orvo Lähteenmäki  (kuvan uskomattomat värit näet Preiviikin  nettisivuilta)

   KATO NY SÄÄKI VÄHÄ OMIA NURKKIAS !!

Kyläläisten mieltä kalvaa varmasti monikin asia,  mutta näin 
kesän tullen päällimmäiseksi nousee ainakin lumen alta paljastuvat 
rytöläjät, romut ja yleinen siivottomuus. Tämä koskee monia, ei vä-
hiten minua ja  kirjoitankin tämän useiden  ihmisten toivomuksesta 
ja  huolesta johtuen.

Hyvät ihmiset hypätkää nyt naapurienne housuihin tai ainakin
miettisitte miltä oma kartanonne ympäristöineen näyttää naapurien 
ja muiden paikkakuntalaisten silmissä.

Muistakaa, että jos heitätte vanhat romut, purkit ja kaikki aikansa palvelleet raadot vaikka suulin 
taakse pois omista silmistä, niin ne voivatkin olla juuri naapurin jokapäiväisenä maiseman pilaa-
jana.
Kun teette suursiivousta, purku- ja siistimishommia omalla tontillanne, autatte samalla myös koko 
kylän maisemaa siistiytymään.

Olemme niin etuoikeutettuja saadessamme olla tällaisen maiseman sydämessä.  Harvalla on oike-
us nauttia samanaikaisesti niin metsien, peltojen kuin merenkin ympäröimästä luonnosta.  Meidän 
velvollisuutemme tätä luontoa ja maisemaa  kohtaan onkin kunnioittaa ja vaalia sitä kaikin tavoin.

RYHDYTÄÄNPÄ SIIS KUKIN HOMMIIN OMISSA NURKISSAMME: Puretaan  epämää-
räisiä rakennelmia, siistitään puita ja pensaita, korjataan pois vuosikausia paikallaan seisseet tava-
rat, joita ”meidän joskus vielä piti tarvita”  ja naapurisopua koetellenkin voidaan hänelle vihjaista 
meitä ikuisesti rassanneista maisemanpilaajista hänen tontillaan!!!!!!!!

            ANNE MÄKELÄ
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AURINKO ON ÄÄNETÖN JA EHTYMÄTÖN ENERGIAN LÄHDE

Antti J. Lind on vannoutunut aurinkoenergian käyttäjä. Hänen talonsa katolla on 
neljä kpl aurinkoenergialla toimivia varaajia, joiden tuottama lämpö käytetään 
talon vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Varaajat toimivat yhdessä öljykat-

tilan kanssa.  Lind kertoo, että laite maksoi itsensä takaisin kymmenessä vuodessa. 
Öljyn kulutuksessa se on tietänyt 800 l:n vuosittaista säästöä. 

Piharakennuksen katolla on seitsemän ja kahdentoista aurinkopaneelien kentät.  Ne on 
liitetty kiinteistön sähköjärjestelmän lisäksi valtakunnan verkkoon, minne siis menee  kenttien 
tuottama ylijäämäsähkö.  Mahdollisen  myrskyn riehuessa,   katkeaa verkkoon  liitetyn kentän 
sähkö samanaikaisesti verkkosähkön kanssa.
 
Paneelien asentamisen kannalta edullisin ilmansuunta on kaakko -etelä -lounas.  Vuodenaikaan 
nähden hyvän hyödyn aurinkopaneeleista saa maaliskuusta syyskuuhun ja vuorokaudesta edullisin 
aika on klo 11 – 16.  Länsi-Suomessa kesäpäivinä tulee auringonsäteilyä talon katolle keskimäärin 
kuusi kWh / neliömetri.  Viileinä päivinä paneelien hyötysuhde on kuumia päiviä parempi.  Talvi-
ajan ongelmana on mahdollinen lumi, joka peittää paneelit ja se, että aurinko paistaa hyvin alhaalta, 
jolloin puiden aiheuttama varjostus on runsasta.
 
Jos kiinteistön rakennusten katot ovat epäedulliseen suuntaan, kannattaa paneelit asentaa omalle 
telineelle.  Antilla on tolpan nokassa neljä aurinkopaneelia, jotka antavat sähköä mm. led-valais-
tukseen, pistorasioihin, öljypolttimeen ja kiertovesipumppuun.  Ne lataavat myös akkua, jonka 
teho täysinäisenä riittää pariksi päiväksi eli sopivasti ohi myrskyn aiheuttamien sähkökatkosten.

Aurinkopaneelijärjestelmät ovat pitkäikäisiä eivätkä ne tarvitse juurikaan huoltoa. Jotkut paneeli-
en valmistajat takaavat, että aurinkopaneelien teho on vielä 25 vuoden jälkeenkin vähintään 80 % 
alkuperäisestä tehosta ja että ne kestävät 50 vuotta.  Vaikka itse aurinkoenergia on saasteetonta, 
muodostuu paneelien valmistuksesta, kuljetuksesta ja kierrätyksestä hiilijalanjälkeä. Se on kuiten-
kin vain murto-osa fossiilisten polttoaineiden hiilijalanjäljestä. Paneelien valmistuksen aiheutta-
man hiilijalanjäljen takaisinmaksuaika on alle kaksi vuotta ja valmistuksen kuluttaman sähköener-
gian osalta kaksi - kolme vuotta.

Nyt siis kannattaa investoida aurinkoenergiaan. Sähkön hinta nousee jatkuvasti, sen sijaan aurinko-
paneelien hinnat ovat tulleet reilusti alaspäin. Tietoa aurinkopaneeleista löytyy runsaasti kirjastosta 
ja netistä ja kansalaisopistot järjestävät erilaisia kursseja.  Aurinkopaneelijärjestelmä on edullinen 
ratkaisu kesämökille, varsinkin jos vaihtoehtona on verkkoon liittyminen.  Rakennusten lisäksi au-
ringon suomaa energiaa voi hyödyntää kaikkialla, missä on tarvetta sähköön:  uima-altaan lämmi-
tyksessä, yrttikuivureissa, veneissä, paimenpojissa jne. 

Antti esittelee mielellään kaikille halukkaille talonsa aurinkoenergiajärjestelmää,
os. Rantahaanpolku 21, p. 0400 594891, anttij.lind@ajl.fi

                                                                    Johanna Kesäläinen
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AMMATTIKALASTUKSEN MUUTOKSET
VUOSIKYMMENTEN SAATOSSA

Lehtemme lukijan toivomuksesta olen tutustunut ammatti-
kalastajien arkipäivään ja ammatin muutoksiin viimeisten
vuosikymmenten aikana.  Keskustelukumppaninani oli pit-
kän juoksun ammattikalastaja Kuuminaisista eli Heikki Sa-
lokangas, ikää vähän vajaat 60 vuotta. 
Kuulin runsaasti mielenkiintoisia asioita, joista tähän leh-
teen mahtuu vain murto-osa. 

Willmanin sukua Makholmasta matkasi veneellä v. 1886 Kuu-
minaisten niemeen ja sinne syntyi kalastajatila.  Sukupolvien
myötä nimi muuttui Salokankaaksi, mutta kalastus jatkui.

Kyselin Heikiltä, että miten  eri kalalajien suosio on vaihdellut porilaisten keskuudessa, mutta eipä
kuulemma ole maku muuttunut sitten 1800 -luvulta juuri mihinkään; siika, lohi ja silakka ovat aina
maistuneet parhaiten.

Kalalajien esiintymismuutoksiin lähivesillä Heikki vastasi, että tällä hetkellä silakka on radikaalisti
vähentynyt ja lohi taas lisääntynyt, mutta hän ei ole yhtään huolissaan muutoksista koska näin on aina
kiertokulku  toiminut.   Jos  jotain  lajia  on nyt  vähän,  niin  joidenkin  vuosien  kuluttua  sitä  on taas
runsaasti.
Saaliiden määrissä ei olisi juurikaan muutoksia vuosikymmenten aikana tapahtunut, ellei yksi kaveri
verottaisi saalista aivan liikaa nykyisin ja se on HYLJE.  Heikki sanoi: ”Jos kalastajien harmeja/
haittatekijöitä pitäisi luetella 10 kpl, niin 1-9 on hylje ja kymmenes on EU.
Suomella  oli  aikanaan  niin  kiire  liittyä  EU:hun,  että  neuvottelut  jäivät  ammattikalastuksen  osalta
puutteellisiksi ja Suomen erityisolosuhteet jäivät huomioimatta:  suuri virhe näiltä osin pääsi tapah-
tumaan.

Kalastusvälineissä  suurin  muutos tapahtui  50-luvulla,  kun  pyydyksien  valmistuksessa  alettiin
käyttää keinokuituja luonnonkuitujen sijaan.

-Huomaako  ammattikalastaja  saasteiden  lisääntymisen vesistöissä? ”Rehevöityminen  on  ehkä  vähän
lisääntynyt,  mutta vanhempien kalastajien mukaan leväkukintoja on aina ollut.  Saasteet taas ovat
selkeästi vähentyneet (Porin seudulla Kemiran muutosten ansiosta) ja parempaan suuntaan ollaan
menty 60-luvulta alkaen.  Selkämeri on hyvässä asemassa ja Kokemäenjokikin puhdistunut selvästi.”

-Pitääkö kalaa entistä enemmän jalostaa ja tehdä kuluttajille erittäin helpoksi valmistaa vai vieläkö koko-
naisten kalojen kauppa käy?
”Me olemme kalastajia ja myymme kalaa, emme jalosta sitä. Vielä fileoimme kalat toivomuksesta,
mutta  jalostusyrityksillä  on  kalliit  koneet  käytettäväksi  tähän  tarkoitukseen.   Meidän  asiakas-
kuntamme on melko pieni, mutta sitäkin uskollisempi vakiojoukko.”

-Laitetaanko  teidän  perheessänne  paljon  kalaruokaa? ”Toki  sitä  laitetaan,  mutta  paljon  muutakin
ruokaa syödään ja toisaalta, jos jotakin kalaa tekee mieli eikä sitä itsellä sillä hetkellä ole, niin ostan
kalaa joltakulta muulta!  Olimme myös koko perhe mukana tutkimuksessa, johon kutsuttiin runsaasti
kalaa  syöviä  perheitä.   Tutkimus  on  vuosien  mittainen  ja  siellä  todettiin,  että  odotettavissa  olisi
pidempi ja terveempi vanhuus, kun kalaa kulutetaan perheessä runsaasti.”

jatkuu……….
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Tämä ammatti on
INTOHIMOYRITTÄMISTÄ

sanoo Heikki S



-Vieläkö näet kalastusammatilla maassamme tulevaisuutta ja pystyykö sillä jatkossakin elättä-
mään perheensä?
Kalastajien tulot ovat pienentynee ja heidän määränsä Suomessa on vähentynyt ja keski-ikäkin on jo
n. 50 vuotta, mutta en ole ollenkaan huolissani jatkuvuudesta, kunhan yhteiskunta ei kurita meitä yh-
tään enempää.  Kalaa tarvitaan aina!  
Nuorten tulevien kalastajien pitäisi kuitenkin saada työstään kunnon korvaus, niin se houkuttelisi heitä
tähän ammattiin. Onhan paljon nuoria, joita ei niinkään opiskelu kiinnosta, vaan he nauttisivat luon-
non läheisyydestä ja kunnon fyysisestä työstä….eikä varhaisten kesäaamujen auringonnousua voita
mikään!  Norja on kalastusasioissa loistava esimerkki; siellä nuorista on suorastaan tunkua kalastus-
ammatteihin.
Suomen vahvuus on nämä kalalajit – luonnon pysyvyys…  lähes kaikki ammatit voidaan ulkoistaa  ja
tehdä etänä vaikka Thaimaan rannoilta käsin, mutta Säpin ympärillä kiertävää silakkaa ei saada Japa-
nista, sitä saadaan Säpistä!

Oman perheen ammattikalastuksen tulevaisuus on vielä  avoinna,  se ei Heikkiä huoleta, mutta ehkä 
vähän mietityttää, varsinkin uusien investointien tarpeellisuutta arvioidessa. No, kolme tytärtä voivat 
hyvinkin tuoda mukanaan kalastuksesta kiinnostuneen vävypojan tai miksei heistäkin joku voisi ryh-
tyä kalastajattareksi, mene ja tiedä.
(Heikillä on oma blogi, jota voit lukea osoitteessa www.sakl.fi/index.php/fi/heikin-horisontista).

                 ANNE MÄKELÄ

      TYHMYYDEN TIIVISTYMÄ

          ANNE MÄKELÄ
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Oli ihan pakko napata kännyllä 
kuva Länsi-Porin Prisman parkki-
paikalta!
Penaalin terävin kynä oli parkkee-
rannut pirssinsä niin että vei kaksi 
huippuisoa parkkipaikkaa. Toista 
autoa ei mahtunut eteen eikä taakse 
ja  melkeinpä syön hatullisen p….. 
että kuskilla ei myöskään ollut 
mitään tarvetta perheparkkiin!

Olisi niin tehnyt mieli jäädä kave-
ria odottelemaan ja kuvata koko 
”perhe” samaan kuvaan.
Ei oikein tiedä itkeäkö vai nauraa.

Onneksi tilaa tuntui sillä hetkellä 
olevan ja toiseksi onneksi en itse-
kään ollut lastenlasten kanssa lii-
kenteessä ja paikkaa vailla.  
Olis varmaan ollut itku lähellä joko 
tuon auton kuskilla tai sitten minul-
la.



LUKIJAN MIELIPIDE:

Täällä Preiviikissä on yksityistiet hoidettavana ja maksettavana.  Olen ennenkin antanut 
johonkin tiedusteluun toivomukseni, että teiden varrella asuvat hoitaisivat omalta kohdaltaan 
puut ja kasvit pois.  Myös ilmaantuviin kuoppiin olisi asiallista laittaa soraa heti, kun  kuopat

 ilmestyvät.  Kyllä jokainen yksityinen voi tietä parannella eikä odottaa, että tien hoitokunta 
tilaa karhun.  Tällä hetkellä ainakin Preiviikin rantakuja on ala-arvoisessa kunnossa.

                                                                       Terveisin KAARINA

Preiviikin Kiinteistöyhdistyksen järjestämää ulkoilupäivää vietettiin maa-
liskuun puolivälissä mukavissa merkeissä. Yöpakkasen jälkeinen kirpeys haihtui, aurinko lämmitti 
ilman ja ihmisten mielet. Tarjolla oli kuumaa hernekeittoa, makkaraa, pannaria ja kahvia.  Kaunis 
sää oli houkutellut kalarantaan nelisenkymmentä  henkeä,  pääosin kyläläisiä,  mutta oli joukossa 
kauempaakin tulleita. 
Tässä osallistujien kommentteja tapahtumasta:  Kiva tapahtuma.  Hernekeitto ja muut tarjottavat 
erinomaisia. Näki paljon kyläläisiä, joita ei muuten näe. Toivottavasti tulee perinne. Myyntipöytä 
saisi olla paremmassa paikassa. Kaunis päivä. En nyt keksi mitään vikaa. Ihan hyvä.
Ja järjestäjien mietteitä: Mukava yhdessäolon päivä. Positiivinen yllätys. Hyväntuulinen, aurin-
koinen hetki rannassa kyläläisten kesken.  Kevään odotus kasvoi entisestään!   Kiitos kyläläisille 
osallistumisesta. Otetaan ensi vuonna uudestaan.

                                                   Johanna Kesäläinen

          LAULUILTA TYÖVÄENTALOLLA

Pesofati-Pelimannit laulattavat meitä jälleen Reino Ruoholan johdolla 
keskiviikkona 3.6. klo 18 – 20.00 Preiviikin Työväentalolla. Tilaisuus on 

ilmainen, mutta puffetin antimet maksullisia.

Tervetuloa kaikki laulamaan tai vain nauttimaan 
musiikillisesta illasta.

Järj.  Preiviikin Kiinteistöyhdistys
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Länsi-Porin seurakunta kutsuu 

Preiviikin kirkko jumalanpalvelus/ messu kerran
kuukaudessa sunnuntaisin klo 12 (ei heinäkuussa)
14.6. toimittaa Heikki Hesso, kanttorina Leelo
Lipping
16.8. Mika Kyytinen, Sakari Salminen
Seuraavat 20.9. ja 18.10.

Makholman kalarannan perinteiset kesäseurat sunnuntaina 28.6. klo 15, mukana Reija Nordström 
ja Sakari Salminen.

Vanhan käsikirjan jumalanpalvelus ja seurat sunnuntaina 9.8. klo 13 Pertti ja Briitta Tommilan 
kesäasunnolla Luvian Lankoorissa, Pudantie 236 (yhteistyössä Luvian seurakunnan kanssa).
Virsimonisteet jaetaan, seuroissa laulettavaa Siionin virret ja Hengelliset laulut -kirjaa voi laitata 
paikan päältä.

Yhteisvastuu kiittää!  Preiviikin kirkossa 19.4.2015 kolehti ja lounas tuottivat 
Yhteisvastuukeräykseen yhteensä 500 euroa. Lämmin kiitos lahjastanne.

Porin seurakuntien tapahtumatietoja Porin Kirkkosanomista (seuraava 12.6.), verkkosivulta porievl.fi 
sekä viikoittain paikallisissa lehdissä.

Länsi-Porin seurakunta toivottaa Preiviikin kirkon "toimialueen" asukkaille 
ja lomanviettäjille hyvää kesää ja virkistäviä kirkko- ja seurahetkiä.

OLISITKO USKONUT, ETTÄ

…….kirpputorilla menee tavallisten vaatteiden, liinavaatteiden, kodintavaroiden ym. 
lisäksi kaupaksi lähes mitä tahansa mm.

-kahvipussit – lasipurkit – juomatölkkien klipsut – lankojen jämät – 
viinipullojen korkit – kävyt 

-napit – vanhat lusikat pyyhekoukuiksi – vanhat valokuvat henkilöistä –  
ruukkukukkien taimet 

-vanhat tapetit – vähän käytetyt meikit, hajuvedet, hiustuotteet – itse tehdyt 
pesän sytykeruusut

-rikkinäiset ruohonleikkurit JNE JNE

Erittäin kysyttyjä ovat kaikki ruosteiset metalliesineet, puulaatikot ja -kipot, emaliastiat, 
valurautapannut ja -padat, peltipurkit, naisten roskakirjallisuus (lääkärisarjalehdet ja sen tyyp-
pinen lukeminen), kaikki vanha lasitavara, sikarilaatikot, kankaat, dvd:t ja pelikoneiden pelit, 
leikkikalut ja lasten kirjat,  palapelit, lemmikkien lelut ja muut tavarat,  työkalut,  puutarhako-
risteet, digiboxit, kännykät.
KAIKKI KÄY,  KUNHAN VAAN HINTA ON KOHDALLAAN!

Kierrätysparatiisin työläinen Anne Mäkelä
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VENERETKI KATANPÄÄHÄN  
SU 7.6.2015

Preiviikin Kiri tekee kesäretken sunnuntaina 7.6.2015 Kustavin saaristoon Lypyrtin 
linnakesaareen, Katanpäähän. Linnake on rakennettu ensimmäisen maailmansodan ai-
kana 1915 - 1917. Saarella on kasarmi-rakennuksia ja puinen vesitorni sekä kaksi beto-
noitua tykkipatteria bunkkereineen. Saaren isäntänä toimii Preiviikin Kirin entinen pj Jukka 
Grönblom. Lähtö Porista klo 9.00, Kustavissa ollaan klo 11.00. Venematka Katanpäähän 
kestää noin 20 min. Paluu illan aikana takaisin Poriin. 

Ohjelmassa tutustumista paikkaan, opaskierros, 
ruokailu ym. Omavastuuhinta 25e / hlö. 

Reissulle mennään kimppakyydein tai bussilla, riippuu
lähtijöiden lukumäärästä. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset sekä mahdolliset ruoka-
aineallergiat  Päivi Luontolalle ti 19.5.2015 
paivi.luontola(at)tulsatakunta.com   tai puh. 0400-817 114.
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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 SYYSKUUN LOPUSSA!
MATERIAALITOIMITUKSET ANNELLE 15.9. MENNESSÄ:
sähköpostilla;  ankrim2@luukku.com  tai  postilaatikkoon;  Päivärinteentie 138 taikka tekstarilla; 
0400-849 907
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