
Preiviikin Uutiset
____________________________________________________________________________

KYLÄLEHTI 1/2016, 11. vuosikerta, levikki 250 kpl, Preiviiki, Kuuminainen, Makholma

Julkaisija: Preiviikin Kiinteistöyhdistys ry

__________________________________________________________________

 HYVÄÄ ALKANUTTA UUTTA VUOTTA!!

Toivottavasti tämä vuosi on vähintäänkin yhtä hyvä kuin kulunut vuosi. Tälle vuodelle on ladattu 
monia paremman vuoden odotuksia, päällimmäisenä varmaan taloudellinen tilanne, pakolaiset ja 
maailman rauha. Noihin kun saataisiin vastauksia ja parannuksia, niin johan olisi maailma 
rauhallisempi.

Se maailman tilanteesta, meille tärkeitä asioita ovat oman
maan ja kylän asiat ja niitä seuraamme tarkkoina. No, oman
kylän asioihin voimme vaikuttaa järjestämällä kyläläisille
houkuttelevaa ajanvietettä ja näin saamalla heidät ulos
taloistaan ja osallistumaan tapahtumiin. 

Talvi näyttäisi jälleen olevan oikullinen. Tätä kirjoittaessani
on muutama aste pakkasta ja lumesta ei tietoakaan.
Sääennustekaan ei lupaa lunta, vain hieman pakkasta.
Toisaalta, onhan  se helpotus kun ei ole lunta, ei tarvitse
aurata eivätkä tiet ole liukkaat. 

Alkukevään aikana on tarkoitus järjestää viimevuotisen
kaltainen ulkoilutapahtuma. Porukkaa oli mukavasti
liikkeellä ja hernekeitto ja pannari tekivät kauppansa,
ilmakin suosi mutta lunta ei ollut juuri nimeksikään.

Suurkiitos Annelle, kun olet jaksanut ja viitsinyt nämä vuodet toimittaa tätä kylämme 
tiedotuslehteä; sitä on odotettu ja luettu aina mielenkiinnolla. Toivottavasti lehti ilmestyy 
jatkossakin, uusin voimin.

Simo Haapatie, kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja
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Kotiseutukirjamme Preiviiki, meren alta kyläksi digitoidaan Satakunnan maakuntakirjaston 
toimesta. Tätä kirjoittaessani työ on jo aloitettu ja sen pitäisi olla valmis tammikuun lopulla. Kirja 
on luettavissa Kirjastot.fi:n ylläpitämässä ei-kaupallisessa Digi-kirjastossa (http://kirjastot.fi) sekä 
Satakunnan kirjastojen internet-sivuilla. 

Kirja digitoidaan nyt PDF-versiona eikä siihen pysty tekemään mitään muutoksia. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kirjassa olevat virheet jäävät elämään, mikä on tietenkin harmillista. Myöhemmin on 
tarkoitus tehdä myös toisenlainen versio, jonka tekstiä voi muokata tallennusvaiheessa. Siihen 
tullaan tekemään korjaukset.

 _____________________________________

Anne Mäkelä toimitti Preiviikin Uutisia sen alusta asti viime vuoden loppuun eli kunnioitettavat 
kymmenen vuotta. Ensimmäisestä nelisivuisesta painoksesta lehti on saanut runsaasti lisää sekä 
sivuja että lukijoita. Viime vuoden lopulla Anne ilmoitti, ettei hän halua enää jatkaa lehden 
toimittamista. Tämä käsissäsi oleva lehti on saatu jotenkuten kokoon.

Miten saamme tehtyä Preiviikin Uutiset jatkossa vai jäämmekö ilman lehteä? 
Tarkoitus olisi perustaa toimikunta, joka yhdessä miettisi, mitä asioita lehteen tulee. Oikein hyvä 
olisi, jos toimikuntaan kuuluisi taiton omaava ihminen. Olisitko sinä innokas osallistumaan lehden 
tekemiseen? Tai tiedätkö, kuka olisi? Työ on talkooluonteista, sillä yhdistys voi maksaa 
”palkan”vain kulukorvauksina. 

_______________________________________

Kiinteistöyhdistyksen edellinen syyskokous päätti nostaa jäsenmaksun 15 euroon. Mietitkö joskus,
että mihin ihmeeseen rahat menevät, kun jäsenmaksuistakin tulee niin ja niin paljon?

Menoeriä on mm. yhdistyksen jäsenten muistaminen tasavuosisyntymäpäivinä (tänä vuonna 13 
kpl), vauvalahjakortit, jäsenmaksut toisiin yhdistyksiin (esim. Porin Kiinteistönomistajain 
Keskusjärjestöön) ja osalle hallituksen jäsenistä maksetut kulukorvaukset. Menoja aiheuttavat myös
erilaiset tapahtumat. Yhdistys pyrkii siihen, että kaikki järjestämämme tapahtumat tansseja lukuun 
ottamatta olisivat sisäänpääsyltään ilmaisia. Muita kulueriä on mm. kalarannan uimarannan 
hoitaminen ja rannan jäteastian tyhjennys, jonka maksamme vuorovuosina kalastajainseuran kanssa.

Preiviikin Uutiset jaetaan ilmaiseksi jokaiseen oman kylän postilaatikkoon. Muille lehti on 
maksullinen. Yritysten maksamat mainokset kattavat pääosin lehden kulut. 

Saunailtoja, ym. me emme harrasta, joten kaikki raha mikä yhdistykselle tulee, menee kyläläisten 
hyödyksi. Yhdistyksen tilinpäätökset ovat aina nähtävissä kevätkokouksissa. Tervetuloa 
tutustumaan! 
         

                                                   
                                                                          Johanna Kesäläinen

http://kirjastot.fi/
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MATKAPÄIVÄPÄIVÄKIRJAA MAAILMALTA 

Nihao – Lohikäärmeen kaupunki Changzhou Kiinassa
Olin marras-joulukuussa 2015 kolmen viikon työkomennuksella Changzhou:ssa Kiinassa. Viiden 
miljoonan asukkaan pikkukaupunki sijaitsee noin 160 km Shanghai:sta lounaaseen. Satakunnan 
maakunta on ollut vuodesta 2007 Changzhou:n ystävyyskaupunki. Satakunnan 
ammattikorkeakoululla (SAMK) on vastaavan ajan ollut kahdenvälinen sopimus Changzhou:n 
yliopiston kanssa. Työkomennukseni liittyi SAMKin Changzhou:hun perustaman kampustoimiston 
toiminnan käynnistämiseen erityisesti puhtaissa teknologioissa ja yrittäjyydessä. Toimistossa 
vauhditetaan yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä, ja siellä on yhdyshenkilönä 
kiinalaisnainen Chujun Xiao, tuttavallisemmin Eva. 

Changzhou on minulle tuttu paikka jo vuodesta 2009. Kaupunki on laajentunut valtavasti ja joka 
puolella on rakennustyömaita. Korkeita kerrostaloja nousee samalle tontille samanaikaisesti useita. 
Nostureita on kymmenkunta ja betoniautoja jonossa portilla. Metroa rakennettiin monessa kohtaa. 
Töitä tehdään joka ikinen päivä aamusta iltaan. Työturvallisuus on tuntematon käsite. Uudet 
asunnot myydään betonipintaisina ja ilman kaapistoja, helloja ja altaita. Ikkunat sentään on ja 
sähkö- ja vesiliittymät. Ostaja siis viimeistelee koko asunnon. Kerrostaloasunnot ovat suuria, 
tyypillisesti 120 – 300 m2 ja niissä asustaa pari sukupolvea. Neliöhinta on kallis eli 1 000 – 5 000 
euroa. Kerrostalojen alakerroissa on pieniä kauppatiloja, joissa suku pyörittää yritystoimintaa. Kun 
asunto tai kauppatila myöhemmin myydään, joutuu myyjä puhdistamaan asunnon takaisin 
betonipinnoille, ellei ostaja osta sisustusta. 

Kuva: Sirpa Sandelin Taidetta pikkulammella Changzhou:ssa 30.11.2015

Kaupungin infrastruktuuri on kunnossa eli kadut ovat hyvät, vesihuolto on hoidettu, tietoliikenne 
hoituu nopeassa 4G-verkossa, jne. Paikkana Changzhou on siisti – eläkeläiset harjaavat 
katukäytäviä jatkuvasti, kauppiaat pitävät kaupan edustat puhtaina, jätehuolto pelaa, ja kadut 
kastellaan, jotta saastepartikkeleita ei leijuisi ilmassa liikaa. Nähtävää ja koettavaa löytyy paljon, 
mm. 2 500 vuoden takainen kaupunki Yancheng, yli 1 300-vuotias Tianning buddhatemppeli, 
traditionaalinen kampakatu, HongMei –puisto, Tianmu-järvi, jne. Turvallisuudesta ei tarvitse kantaa
huolta sen enempää kuin kotimaassakaan. Läppäriä voi kuljettaa mukanaan ja iltaisin voi liikkua 
yksinään ulkona. Täpötäysissä busseissa ja ostoskeskuksissa pitää silti olla varuillaan 
taskuvarkaiden suhteen. 

Asia mikä ei ole muuttunut on kieliongelma. Kaikki on vain kiinaksi, eikä englantia osata. Koko 
aikana tapasin vain yhden myyjän, joka halusi puhua englanniksi. Tämä nuorimies oli Starbucksin 
kahvilassa ja esitteli innokkaana erikoiskahveja ja leivonnaisia. Yliopistollakaan ei ollut montaa 
englannin taitajaa. Marketeissa pärjäsi, kun tarkkaili miten muut toimivat mm. hedelmä- tai 
leipäosastolla. Kolme viikkoa selviää kyllä elekielellä ja kännykällä läppärin kuvaruudulta otetuilla 
kiina-teksteillä. 



Kauppakeskukset ovat valtavia komplekseja, joista löytyy mitä vaan. Markettien tarjonta on 
käsittämättömän laaja: hedelmä- ja vihannesosasto veisi S-Market Tikkulasta puolet. Toinen puoli 
menisi liha- ja kalaosastolle, jossa kalat ja ravut saa valita suurista akvaarioista. Hinnat olivat 
korkeat, ainakin kolme kertaa kalliimpaa kuin kuusi vuotta aiemmin. Bussilla kulkeminen oli 
halpaa: 1 yuan (noin 15 senttiä) kaupunkialueella eli 1,5 tunnin matkan pikabussilla yhteen 
suuntaan voi tehdä tuolla hinnalla ja silti ollaan samassa kaupungissa. Taksi maksaa 10 yuania (1,5 
euroa) noin 7 km saakka, sen jälkeen mittari raksuttaa, mutta vain kohtuullisesti.

Liikenne on kaoottinen. Kaupungissa on vähintään kolme kaistaa per suunta ja reunassa vielä yksi 
kaista, jossa sähköskootterit ja mopot kulkevat molempiin suuntiin. Kaikki kaistat ovat täynnä 
autoja, busseja ja tee-se-itse kulkupelejä. Bussikaistoja ei yleensä ole ja bussista poistuessa on 
varottava ettei astu suoraan skootterin tarakalle.  Melutaso isoissa risteyksissä oli ilman isompaa 
ruuhkaa yli 90 dB eli miltei rock-konsertin desibelit. Sanonnasta ”sillit suolassa” tuli konkretiaa, 
kun seisoi ruuhkabussissa, jossa oli tuplamäärä matkustajia sallittuun nähden.

Suurin ongelma on kuitenkin saastuminen. Ottamani kuvat ovat valtaosin utuisia, eikä sumeus 
johdu kameran virheistä.  Saastesumut peittävät auringon ja taivas on harmaa pienhiukkasista. 
Pekingissä oli punaisen, korkeimman tason hälytykset saastesumujen vuoksi. Ironista kyllä, samaan 
aikaan Kiinan presidentti piti puheenvuoron ilmasto-konferenssissa Pariisissa. Saastesumu laskeutui
myös Changzhou:hun.

Suomella ja Satakunnalla olisi paljon annettavaa Changzhou:lle  puhtaissa teknologioissa.  Näitä 
mahdollisuuksia sain kartoitettua ja tulevaisuus näyttää saammeko yhdistettyä suomalais- ja 
kiinalaisyrityksiä sekä korkeakouluja yhteistoimintaan.
 
Changzhou:n symboli – lohikäärme – viestittää onnellisuudesta, elinvoimasta ja hyvästä 
tulevaisuudesta. Kaikkea hyvää vuodelle 2016!

                                                                                Sirpa Sandelin
________________________________________________________________________________

                                          
VÄRITYSKUVA

Seuraavalla sivulla on Sinikka Uusitalon piirtämä värityskuva. Kuvien värittämisen on todettu 
rentouttavan, vähentävän stressiä ja helpottavan neurooseja. Lisäksi se aktivoi aivojen motoriikkaa 
ja luovuutta. Värittäminen ei vaadi erikoistaitoja eikä siihen ole mitään valmista kaavaa.

Tämä ei ole kilpailu, mutta olisi kuitenkin mielenkiintoista nähdä kuinka eri lailla kukin saman 
kuvan värittää. Jos haluat, voit tiputtaa värittämäsi kuvan postilaatikkooni (Preiviikintie 494) 
helmikuun loppuun mennessä tai tuo se mukaasi pääsiäismyyjäisiin, jossa pidämme 
”taidenäyttelyn”.  Kuvan voi palauttaa nimellä tai nimettömänä. 

                                                                                              Johanna Kesäläinen





 EDELLISESSÄ LEHDESSÄ OLLEESEEN PIIRUSTUSKILPAILUUN TULI
KOHTALAISEN PALJON HIENOJA TÖITÄ

Piirtäjien iät vaihtelivat 2 – 9 vuoden välillä ja mukana oli niin poikien kuin tyttöjenkin töitä.
Ikähaarukasta johtuen töiden arvostelu oli hurjan hankalaa, kun jokaisessa työssä oli sitä jotakin.
Piirustuksissa oli kuvattu mm. susi, käärme, mato, perhonen, sudenkorento, useita lintuja, kirahvi, 
hiiri, leijona ja harvinainen TiiviTappi.

KILPAILUN VOITTAJAKSI VALITTIIN

Jesse 6 v. Makholmasta. Hänen työssään parasta oli hieno värikylläisyys, siisti työn jälki ja 
ikäiselleen erittäin taidokas linnun kuva.

KUNNIAMAININNAT ANNETTIIN:

-9-vuotiaalle Niinalle, jonka työ oli äärimmäisen siististi tehty. Piirrettynä oli mm. hernekerttu,
joka aika harvoin näyttäytyy pihapiirissä. Lintu oli kuitenkin hyvin tunnistettavissa ja värityskin 
hyvin aidon oloinen.

-5-vuotiaalle Lotalle, joka oli ottanut piirrettäväkseen aika vaikean eläinhahmon eli sudenkorennon
ja oli onnistunut siinä oikein hienosti.

-4-vuotiaalle Tomille, joka äidin kirjoittamana oli kertonut hauskan tarinan piirustuksessaan 
seikkailevista käärmeestä ja pikku madosta.

JOKAINEN PIIRUSTUS OLI AIVAN IHANA; melkein tuli kyyneleet silmiin, kun katsoi pienten 
2-vuotiaidenkin luomuksia. Palkinnot on toimitettu perille. KAIKILLE TOSI PALJON KIITOKSIA
JA HALEJA JA OIKEIN MUKAVAA TALVEN JATKOA (myös äideille ja isille ja muille).

                                                     
                                                                                               Anne Mäkelä

_______________________________________________________________________________

        
 VANHOJA JUTTUJA eli POIMINTOJA ENSIMMÄISESTÄ LEHDESTÄ

Anne Mäkelä kirjoitti 1 / 2006
Vaihtelua vapaa-aikaan! Pienryhmille sopimuksen mukaan järjestävät linturetkiä Kalevi Helppi ja 
veneretkiä lähialueelle ja -saariin Raimo Kaarros. 

Sunnuntaina 12.3 ollut vanhojen valokuvien keräilytapahtuma sai suosion, joka ylitti kaikki 
ennakko-odotukset. Mahdottoman suuri kiitos kaikille, jotka olitte paikalla valokuvien ja vanhojen 
muistojen kera sekä kaikille, jotka teitte työtä tämän tapahtuman eteen. Kiitos myös teille, jotka 
kävitte vain viettämässä rattoisaa ja kaunista sunnuntaipäivää nauttien norsseista ja muista herkuista
sekä mukavasta seurasta.



                                               
                                   SUOMALAISIA VANHOJA TAIKOJA

Paula Havaste on kirjoittanut kirjan suomalaisista perinnetaioista, joita esi-isämme ja -äitimme ovat 
vuosisatoja sitten käyttäneet. Taika päivässä – kirjaa lukiessa irtoaa monet makeat naurut. Onko 
taikavoimiin ennen vanhaan todella uskottu vai onko niitä tehty vain ”varmuuden vuoksi?”

Tässä muutamia talven ja alkukevään taikoja, joita sopii kokeilla.

Talvella saa pakkasen taltutettua, kun hakee ulkoa kylmän kiven ja laittaa sen kuumaan uuniin. 
Hehkuvanpunaiseksi kuumentunut kivi heitetään hankeen. Sitten tuijotetaan tiukasti pohjoiseen 
koko sen ajan, kun kivi painuu sihisten hankeen....

.. ja kappas, ilman pitäisi lauhtua. Sitä taika ei kerro, että lauhtuuko ilma heti vai päivän päästä vai 
viikon päästä, mutta varmastikin se lauhtuu viimeistään juhannukseen mennessä.

Talvella puhaltava pohjoistuuli tekee ilkeyksiä varsinkin naisille. Pitkähiuksisten naisten on syytä 
sitoa hiukset tiukasti (ja varmuuden vuoksi vasemmalla kädellä) huivin tai pipon alle, sillä hiuksiin 
päästessään pohjoistuuli sekoittaa koko naisparan pään ajatuksia myöten.

Jos nyt kuitenkin pääsee käymään niin surkeasti, että pää varotoimista huolimatta menee aivan 
sekaisin ja siitä johtuen mieli murheelliseksi, voi murhemieltä yrittää parantaa pitämällä kissaa tai 
koiraa kainalossa. 

Lohdutustaika toimii vallan mainiosti meidän koira- ja kissaihmisten keskuudessa. Eläimille 
allergisen voi käydä päinvastoin.

Miten saa kärpäset ja muut itikat pysymään poissa tulevana kesän

Laskiaistiistain aattona pitää syödessä olla aivan vaiti ja ruokailla suu supussa. Mitä vähemmän 
käyttää hampaita syödessä, sitä vähemmän itikat kiusaavat kesällä. 

Taika on helppo niille, joilla on tekohampaat. Hampaat vain pois suusta!

Käärmeenpistoilta vältytään kun muistaa, että Matinpäivänä, 24.2., ei tee mitään sellaisia töitä, 
joista voi saada pistoksia, kuten esim. ompelutöitä.

Syyhy ei vaivaa koko kesänä, jos kieriskelee kevätloskassa saunan löylyjen välillä.  Vai voisiko 
käydä niin, että loskassa kierittely juurikin aikaansaa syyhyn?

Tiesitko muuten, että viheltäminen on vaarallista. Erityisesti kimakka vihellys metsässä kiehtoo 
maanalisia, menninkäisiä ja muita tuonpuoleista väkeä. Kaikkein vaarallisinta on jos nainen viheltää
revontulille, sillä revontulet voivat temmata hänet mukaansa.

Jos kevätväsymys on jatkunut pitkään ja mietit jo, että piristytkö edes kesäksi, niin kokeile 
seuraavaa taikaa. Mene metsään kevään ensimmäisenä aurinkoisena päivänä ja etsi kolme 
muurahaispesää. Kierrä pesät yksitellen vastapäivään kolme kertaa ja syö jokaisen pesän päältä 
kolme muurahaista. Näin muurahaisten virkeys ja tarmokkuus tarttuvat sinuun. 

Voit myös laittaa pesään kuoritun koivunvitsan ja härnätä sillä lempeästi muurahaisia. Kun sitten 
nuolet vitsaa, saat itseesi muurahaisten voimaa ja sitkeyttä . 

 Ja vielä yksi vertaansa vailla oleva taika. Jos miehen parta ja tukka leikataan pääsiäisviikolla  
ja karvat haudataan maahan, niin mies pysyy siistinä koko vuoden. Jess!!

                                                                             Johanna Kesäläinen



LOHILOORA VATTANAHHAAST

Ost kilonen lohifleetu, leikkaa vattanahka saksil, lait plastiikkapussii ja pakkasee. Sit konnei muut 
sapuskaa keksi, ot lohe vattanahka sullaama, heit vähä salttii pääl. Sillaikaa ko lohi vähä sualaantuu 
ja sullaa, kuari pernat ja iso lööki. Sit ne viipaleiks ja silpuks.

Morttelii vähä kaikii pippureit hianoks ja salttii sekkaa. Voitel vuakas voil, pernaviipaleit, 
löökisilppuu, kraavattu lohe vattanahka piäniks kappaleiks, pääl pippuri-salttii ja taas pernoit. Kaar 
pari ressii ruokakermaa, virut kermatokkone vetel ja kaar vuakaa. Muutama voinökäre ja 
korppujauhoi. Uuni saa ol estiks noi 230 asteine ja sit ko alkaa kiahuu looras, voi asteit purottaa 
150:ee. Sillai tiima verra ja halpa ja hyvä syäminki o reeras.

Siit fiinist osast loht, voit tehr meraljonkei, uuniloht, kraavii taik mitä ny väjelles halluuki trahteerat.

Sualasienist (livottanu estiks) ole kans tehny hyvvää sapuskaa, mut liämen käyti vet ja pari munnaa 
ja pari ruokalusikallist nisujauhoi.

Sanosi: Halval hyvvää! 

Raili Peltomaan resepti Parempii suihi- ruokakirjasta. 
Julkaisija Satakuntalainen Pitopassarit ja Porin murrepiiri

_______________________________________________________________________________

KOIRANELÄMÄÄ

Jimi tuli Preiviikiin yli kaksi vuotta sitten vietettyään neljä ensimmäistä vuottaan kennelin 
aitauksessa.

Eräänä lauantaiaamuna lähdimme yhdessä asioille ja kyläilemään tuttuun perheeseen, jossa on viisi 
tyttökoiraa. Harjasin herran siistiksi, kuten aina mennessämme vierailulle ja kerroin mihin olemme 
menossa.

Asiointi sujui hyvin ja Jimi vahti autoa takapenkillä kahden kaupassa käynnin aikana. Kolmas 
pysähdys oli Viikkarin Taidekauppa, jossa viivyin vähän kauemmin. Palatessani autolle päästi Jimi 
kiukkuisen haukunnan ja jatkoi ulvoen, ulisten ja parkuen. Tuli selväksi, että odottelu oli kestänyt 
turhan kauan. Ei sitä rauhallinenkaan koira kaikkea kestä! Meteli jatkui, kunnes tulimme 
Harmaalinnaan tuttuun pihaan ja herra näki auton ikkunasta, että vihdoinkin tultiin sinne, mistä 
puhe oli.

Karvat hulmuten Jimi juoksi katsomaan koiraystäviään.

kertoo emäntänsä Sinikka



Preiviikin VPK
Liity nyt mukaan

 VAPAAPALOKUNTATOIMINTAAN!

Preiviikin VPK:n nuoriso-osasto hakee uusia jäseniä! 

Kokoonnumme harjoituksiin joka keskiviikko klo 18.00 alkaen

 Preiviikin paloasemalla Laurilantie 35, 28660 Pori

Mukaan voi ilmoittautua joka viikko ennen harjoitusten alkua!

Harjoituksissa luvassa esimerkiksi:

Perinteistä palomiestoimintaa ja ensiaputaitoja.

Hauskaa yhdessäoloa ja ryhmässä toimimista.

Liikuntaa, leirejä ja PALJON MUUTA!

Viikoittainen harjoitustoiminta on täysin maksutonta!

Preiviikin VPK:n miehistöosasto hakee uusia jäseniä! 

Kokoonnumme harjoituksiin joka maanantai klo 17.30 alkaen
Preiviikin paloasemalla, Laurilantie 35, 28660 Pori

Lisätietoja: Palokunnan päällikkö Tommi Haapaniemipuh. 050 303 3247 / email
tahaapan@hotmail.com

Löydät meidät myös Facebookista!

mailto:tahaapan@hotmail.com


      PREIVIIKIN TOIMINNAT JA TAPAHTUMAT

PREIVIIKIN KIRIN perinteinen laskiaisrieha tiistaina 9.2. urheilukentällä klo 18.00 alkaen.

Talvitapahtuma torstaina 18.2 klo 18 urheilukentällä. Ohjelmaa lumitilanteen mukaan.

PREIVIIKIN NUORISOSEURA ry on yli 100-vuotias yhdistys. Aikoinaan hyvinkin 
innokkaasti toimineen seuran jäsenmäärä hiipuu ja toiminta uhkaa loppua kokonaan, jos uusia 
jäseniä ei saada joukkoon. 

Seuran vuosikokous pidetään torstaina 11.2. klo 18.00 Tapani Arvelan luona, Ojalantie 72. 
Tervetuloa tutustumaan seuran tilanteeseen. 

Nuorisoseuran suunnitelmissa on järjestää alkukesästä tervanpolttotapahtuma. Kaikkia 
tervanpolton osaajia ja muita innokkaita kaivataan mukaan. Yhteyttä voi ottaa Kari Rantalaan, 
044 2933 850. Saataisiinko tervanpoltosta kylän yhteinen projekti? 

KIINTEISTÖYHDISTYS järjestää maaliskuussa kalarannassa koko perheen 
talvitapahtuman. Tarjolla on hernekeittoa, makkaraa, ym.,sään mukaista pientä ohjelmaa ja 
arpajaiset yhdistyksen hyväksi.

Kevätkokous huhtikuussa. 

KIRPPIS / MYYJÄISET koululla ennen pääsiäistä. Järjestäjinä Päivi Haapaniemi ja Johanna 
Kesäläinen. Pöytävaraukset Päivi ,050 414 6192. 

Kaikkien yllä mainittujen tapahtumien tarkemmat ajankohdat ja lisätiedot löydät ilmoitustauluilta 
lähempänä tapahtumia.

PREIVIIKIN VPK, katso esite s. 10.

KIRJASTOAUTO pysähtyy joka toinen perjantai klo 17.45 – 18.10, Preiviikintie 442

Käykää tutustumassa uudenuutukaiseen kirjastoautoon. Auton ulkokuoressa seikkailevat naivistiset 
ja hauskat eläinhahmot ovat kuvataiteilija Päivi Hirsiahon ja Vähärauman koululaisten taideteoksia. 

Tekniikkaa on saatu uuteen autoon lisää itselainaamispisteellä. Erilaisten tapahtumien, kuten 
nukketeatterin järjestämistä varten autossa on valkokangas, videotykki ja sohva. Kirjavalikoimaa on
lisätty erityisesti lapsia varten, mutta edelleen sieltä löytyy luettavaa kaiken ikäisille. Ja mitä autosta
ei löydy, sen saa tilaamalla.

Tiedätkö, mitä on kirjavinkkaus? Se tarkoittaa kirjoista puhumista. Vinkkauksen tarkoituksena on 
saada kuulija innostumaan esitellystä teoksesta niin, että hän haluaa lukea sen. 



VANHOJEN HUONEKALUJEN ENTISÖINTI JA TUUNAUSKERHO jatkuu kahden viikon 
välein tiistaisin klo 18 koululla. Joukkoon sopii, vaikka vain vinkkejä hakemaan. Omat työkalut 
mukaan. Konservaattori Kaisa Lindewall opastaa ja neuvoo, 040 551 2473.

Vanhojen lehtien ja kirjojen kierrätyslaatikko Preiviikintie 442 (Kylmäasennus)

Jäteastiat: Paperi ja metalli, Preiviikintie 442
                   Paperi, lasi ja pienmetalli, urheilukenttä

__________________________________________________________________________

LÄNSI-PORIN SEURAKUNTA kutsuu jumalanpalvelukseen / messuun Preiviikin 
kirkkoon kerran kuukaudessa, sunnuntaisin klo 12.00

21.2    Mika Kyytinen
25.3.   pitkäperjantai: Minna Marjaniemi
17.4.   Minna Marjaniemi
15.5.   Mika Kyytinen

Raamattupiiri tiistaisin klo 18, aloitus 12.1., Helena Ainasoja
Päiväpiiri tiistaina 26.1. klo 12 – 13.30, jatkuu kerran kuukaudessa
Verenpaineen mittaus tiistaisin klo 9.00 – 10.00
Muissa asioissa diakonissa tavattavissa ajanvarauksella, katso Porin Kirkko-sanomat 10/2015, s. 12

Ennakkotietona: Lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivät Porissa 17. – 19.6.2016
Lisää ajankohtaistietoa seurakunnan ja seurakuntayhtymän tapahtumista Porin Kirkkosanomista 
viikkotiedotteista ja www.porievl.fi

Länsi-Porin seurakunta toivottaa Preiviikin kirkon ”toimialueen” asukkaille siunausta, iloa ja 
voimia alkaneelle vuodelle!

SURUVIESTIT

Joukostamme ovat poistuneet 

Sointu Fröjd,        s. 1925  k. 2015
Suvi Salokangas   s. 1983  k. 2015

Ei ole enää sanoja.
On hitaasti keinuva tumma kirkas sävel,
joka ei enää ole tästä maailmasta.
                                     Saima Harmaja
                                                   

http://www.porievl.fi/


TALVI

Tähtitieteellisesti talvi määritellään alkavan talvipäivänseisauksesta ja loppuvan 
kevätpäiväntasaukseen. Terminen talvi tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin vuorokauden keskilämpötila on
pysyvästi pakkasen puolella. Koulussa opetettiin, että talvikuukausia ovat joulu-, tammi- ja 
helmikuu. 
Talvi sanana mielletään ajanjaksoon, jolloin on pakkasta ja maassa lunta. Talvella pääsee 
hiihtämään, luistelemaan, kelkottelemaan ja pulkkamäkeen. Talvella voi rakentaa lumiukkoja. Tai 
voi vain istua lämpimässä pirtissä, jos niin haluaa, ja katsella ikkunasta kaunista, valkoista lumista 
maisemaa.

                                     Onneen tarvitaan vain vähän,
                                     kiteen kimallus kuutamossa,
                                     tuulen kuviot lumilakeudella,
                                     suksen latu hämärästä kotiin.

Lumihiutaleet syntyvät sadepilvissä olevista pienistä jääkiteistä ja alijäähtyneestä vedestä. Riippuen
jääkiteiden rakenteesta, lumihiutaleet voivat olla kuusikulmaisia levyjä, neulasia tai haaroittuvia 
tähtiä. Yhdessä hiutaleessa voi olla satoja toisiinsa takertuneita lumikiteitä. 

Lumi narskuu kävellessä kengän alla kovassa pakkasessa, koska kylmällä ilmalla lumikiteisiin on 
muodostunut paljon sakaroita ja särkyessään ne ”narskuvat”.

                                     Sataa ihmeellisiä hiutaleita,
                                     hauraita, unenkeveitä
                                     pakkaskiteitä.
                                     Pihakuusi pidättää hengitystä
                                     ja vangitsee lumikeijuja
                                     havusormiinsa

Meren jäätyessä vesi muuttaa olomuotoaan ja kiteytyy eli jäätyy. Vähitellen jääkiteet kerääntyvät 
yhteen ja muodostavat ohuen jääpeitteen eli riitteen. Riitteen muodostumisen jälkeen kiteet 
kasvavat vain alaspäin. Näin jääpeite paksuuntuu. Hyvissä olosuhteissa muodostuu tasaista 
teräsjäätä, joka on väriltään sinertävän kirkas. Teräsjäätä puolet heikompaa on vaaleanharmaa, 
huokoinen kohvajää.

                                     Jää siirtyy yhä ulommas ulapalle.
                                     Usvasta ei erota laineiden keinuntaa.
                                     Syvä hiljaisuus.
                                     Siipien humina
                                     ja toitotus poissa, poissa
                                    Viimeiset ystävät ovat lähteneet.

Johanna Kesäläinen
  
Runot
Sirkka Aalto: Meri lausuu hiljaisia sanoja








