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SYKSY ON SAAPUNUT!

Ja sen mukana syksyn ajan ihanuus tai kurjuus, kuka mitenkin tämän pimeän ja yhä pimenevän vuodenajan 
ottaa. Vaikka näin: ”Pimeys on ihanaa, voi laittaa pihaan kausivalot.” ”Pimeys on ihanaa -kunhan vain ei 
tarvitse autolla ajaa.” ”Päivien utuisuus on tosi ihanaa, kun ei näe kaikkea pölyä pöytien pinnoilla eikä 
haittaa ikkunoiden harmaus.””Pimeällä tähdet loistavat taivaalla.”

Syksy on rauhoittumisen ja sinisten tunteiden aikaa. Syksy on luopumista, kaiheutta mennyttä kesää kohti, 
lintujen laulukin vaiennut, kukat kuolleet, ympärillä niin hiljaista. Ajatus kääntyy sisäänpäin.

Toisille syksy on uuden alkua. Kesän aikana on jo moneen kertaan mietitty, minkä uuden harrastuksen 
aloittaisi syksyllä, hm?, ehkäpä lenkkeilyn? Ja mikä autuas olo, kun on ensin patistanut itsensä ulos tuuleen 
ja tuiskuun, ja sen jälkeen istahtanut hyvällä omallatunnolla sohvalle, laittanut villasukat jalkaan, sytyttänyt 
kynttilän ja nauttinut. Siitä olemisesta. Tai hyvästä kirjasta.

Syksy on täynnä värejä, oikeastaan ei mikään vuodenaika ole niin monisävyinen kuin syksy. Ruskan aikana 
puiden vihreät lehdet muuttuvat keltaisiksi, oransseiksi, punaisiksi, ruskeiksi...Sateen jälkeen sammaleet 
loistavat vihreän eri sävyinä, punaposkiset puolukat odottavat poimijoita, okran väriset heinät huojuvat 
tuulessa, peltojen mustanruskeat mullat imevät sisäänsä syksyn viimeiset auringonsäteet.

Tällaisia mietteitä minulta ja muilta. Hyvää loppusyksyä kaikille !

JOHANNA KESÄLÄINEN
 Preiviikin Kiinteistöyhdistyksen pj 

Lehdet putoilevat ja lumi yhtaikaa.
Älä sure mennyttä kesää:

se on edessäpäin.- RISTO RASA

Lehti on luettavissa värillisenä www.preiviiki.fi ja 
Preiviiki, kylä meren rannalla-fb sivulla.

                                                                                                                       SIENI KASVAA SIENEN PÄÄLLÄ

 

http://www.preiviiki.fi/


TERVEISET PALOKUNNASTA

Nyt näyttäisi siltä, että koronan selkä rupeaa taittumaan ja yhteiskunta pääsee vähi-
tellen palaamaan normaaliin toimintaan. Myös meidän toiminnassa on jälleen har-
joitukset lähteneet käyntiin, joka maanantaiset harjoitukset alkoivat jälleen. Päästään
taas kokoontumaan ja kertaamaan toimintoja.

Taas on tulossa tuo Päivä Palokunnassa- tapahtuma 27.11 klo 11-13.  Silloin on
taas oiva tilaisuus tutustua toimintaamme ja myös pientä tarjoiluakin on luvassa,
tulkaa toki koko perheen voimin katsomaan ja kyselemään. Tapahtumasta ilmoitellaan myös
ilmoitustauluilla ja facebookissa.

Otamme mielihyvin lisää porukkaa koulutettavaksi toimintaamme. 

                                 Preiviikin VPK, Simo Haapatie

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

… JA MYÖS PREIVIIKIN VPK:N TUKIOSASTON NAISILTA

Pitkästä aikaa, koronatartuntojen vähennyttyä, olemme taas kokoon- 
tuneet paloasemalla ja suunnitelleet tulevaa toimintaamme.  Ensim-
mäinen tempaus on jo toteutettu; Jukolan pihassa, Preiviikintien
varressa on heijastinpuu taas täynnä mitä upeampia heijastimia;
perinteisiä hakaneulalla kiinnitettäviä, nipsuilla kiinnitettäviä ja
käsivarren ympäri laitettavia malleja. Hakekaa kaikki omanne; 
hihaan, lastenvaunuihin ja -rattaisiin, polku-pyöriin, rollaattoreihin,
ratsukoille, koiranhihnoihin ym.

TULKAA KAIKKI NÄHDYIKSI SYKSYN JA TALVEN
PIMEYDESSÄ!

Jos puu tyhjenee niin lisää heijastimia löytyy...kiitos kaikkien
yritysten ym., jotka ovat niitä meille lahjoittaneet runsain mitoin!

Tempauksia ja tapahtumia suunnitellaan tietysti koko ajan lisää.....ideoitakin otetaan vastaan!  Päivä palo -
asemalla -tapahtumassa olemme jakamassa lapsille monenlaista kivaa pikkutavaraa ja miesväki tietysti 
järjestää lapsille palokunta-aiheista aktiviteettia ja antaa paloturvallisuusneuvoja.

Tukiosasto kokoontuu Paloasemalla Laurilantie 35 aina parillisen viikon torstai iltaisin klo 17.15-18.15.

Meitä on tällä hetkellä 6 toimivaa naista, kukin aina omien mahdollisuuksiensa mukaan.
Ikähaarukka meillä on kaksvitosesta melkein seitsemänkymppiseen eli ikä ei ole este mukaan toimintaan 
lähtemiselle......olet taatusti tervetullut mukaan yllä mainittuina iltoina ja jos haluat lisätietoja viestittele tai 
soittele Miretalle.

                                                                           Mireta Mäkelä, puh. 0500 516515
                                                                              tai miretamakela@luukku.com



HEIJASTINPUU

Lain mukaan jalankulkijan on pimeällä tiellä
kulkiessaan käytettävä asianmukaista heijastinta.
Riippuva heijastin tulee kiinnittää vaatteeseen
niin, että se heiluu noin puolen metrin korkeu-
della maasta.

Kaupoissa myydään kaikenlaisia heijastimia,
myös sellaisia, jotka heijastavat huonommin 
kuin valkoinen paperi. Huono heijastin antaa
vääränlaisen turvallisuudentunteen. 

Jalankulkijaheijastimen on keksinyt 
pertteliläinen maanviljelijä Arvi Lehti 
1940- ja 1950-lukujen taitteessa. 

Ensimmäinen heijastin oli lumihiutaleen muo-
toinen, jäykkä prismaheijastin. 1970-luvun
puolivälissä alkoi taipuisien PVC-kalvosta teh-
tyjen heijastimien valmistus.

Tilastojen mukaan joka vuosi kuolee 10 henkilöä
siksi, että he eivät käyttäneet heijastinta. Ethän
halua olla yksi kymmenestä!

                         Lähteet: Wikipedia, Kuningaskuluttaja

                                                                                      AAVA, 3 V, MIRETAN LAPSENLAPSI HAKI JO OMAN HEIJASTIMENSA.

________________________________________________

PURURADAN 
KUNNOSTAMISTALKOOT

Syyskuun alussa kiriläiset aloittivat Preiviikin pururadan
kunnostamisen. Kaupungin lahjoittamasta sepelistä osa
saatiin levitettyä ensimmäisellä kerralla, osa jäi vielä ka-
soiksi urheilukentälle. Talkoita jatketaan myöhemmin.

Talkoissa oli mukana Anu Pörsti, Henna Smedroos, Antti
Simola, Tuomas Kesäläinen, Petteri Kesäläinen, Mika 
Lindfors ja Sami Lindfors. Työ sujui joutuisaan, kun 
Mikalla oli mukana peräkärryllinen traktori ja Samin
traktorissa oli etukauha.

ANUN TYÖKALUNA ON HARAVA. LAPION VARSISSA MIKA, 
TUOMAS JA ANTTI.



ATELJE

Toissa keväänä Silvano ja Tuula DiProspero ostivat Preiviikintien varrella sijaitsevan entisen Kylmäasen -
nuksen kiinteistön, jota he ovat hienosti remontoineet vanhaa kunnioittaen. Silvano on syntyperältään ita- 
lialainen taiteilija, joka maalaa mielellään laivoja, varsinkin purjealuksia. Hän on myös jonkin verran valo -
kuvannut Preiviikiä ja lähiseutua tarkoituksenaan talven aikana maalata kuvista tauluja.

Varsinaiset Ateljen avajaiset ovat vasta ensi keväänä, mutta siihen asti saa aivan rauhassa pysähtyä ikku -
noiden taakse ihailemaan Silvanon taidetta.

________________________________________________________________________________

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MYYJÄISET

Kirppis/myyjäistapahtuma 

Preiviikin työväentalolla sunnuntaina 21.11.21 klo 11-14
Myynnissä myös leivonnaisia. Kahvio.

                                           Tervetuloa!



JUKOLAN PUUTALKOOT

Jukolan pihan siivoustalkoot pidettiin lauantaina 10.4.
Talkoissa mukana olivat Tuomas Hannula, Martti ja
Janne Uusitalo, Antti ja Oskari Uusitalo, Seppo
Salokangas, Kari Rantala ja Sami Lindfors.

Juhlatalo Jukolan tontilla olevat lahot ja rakennusta 
liian lähellä olevat puut kaadettiin. Myös kaikki raja-
naapurit lahjoittivat heidän puoleltaan kaadetut raja-
puut Nuorisoseuralle. Kuuminainen osti tukit ja saadut
rahat Nuorisoseura käyttää Jukolan ylläpitämiseen.

Talkoolaisista nuorimman, Oskari  Uusitalon (12 v.),
tehtävänä oli kerätä risuja kasaan. Oskari oli ehdot-
tomasti porukan ahkerin.

Koko päivän kestävissä talkoissa saatiin tehtyä kaikki,
mitä oli suunniteltukin. Nuotiossa paistettiin makkaraa 
ja nokipannukaffettakin kului paketillisen verran.

Jukolaa vuokrataan kesäisin. 
Yht.otto Martti Uusitalo 050 521 6454 tai

Seppo Salokangas 050 077 5732



KIRKOLLISIA TAPAHTUMIA

Preiviikin kirkko
• messu, sunnuntai 21.11. klo 12
• jumalanpalvelus, sunnuntai 19.12 klo 12
• kauneimmat joululaulut, sunnuntai 19.12 klo 16
• raamattupiiri tiistaisin klo 18

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

”Kerran koittaa päivä jona metsä on taas ikimetsää ja aika ikiaikaa.” 
Päivä, jolloin ihminen lakkaa olemasta täällä maan päällä tulee väistämättä jokaisen
meidän kohdalle joskus, joko yllättäen tai odotetusti. 

                  Esa Heinonen (1942-2021)                         
                  Mauno Mäkelä ( 1937-2021) 
                  Esa Rauhamaa (1944-2021)

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

Mauno Mäkelä

Mauno Mäkelä asui koko ikänsä Preiviikissä yhdessä ja samassa talossa Myllymäenraitin varrella. Mauno oli
vain 2- vuotias, kun hänen isänsä Martti kuoli. Ehkä se, jo hyvin varhain isättömäksi joutuminen, kasvatti 
Maunosta vastuunkantajan. Työn tekemisen tärkeys tuli myös hyvin selväksi kodin kautta; joskus oli lähdet- 
tävä kansakoulusta kesken päivän kotiin maatöihin.

Oikealta ammatiltaan Mauno oli sähkömies ja maanviljelijä, mutta yhtä hyvin hän olisi voinut olla metalli- 
seppä tai puuseppä tai metsuri tai... Ja koska työn tekeminen oli Maunon elämäntapa, niin hän hyvinkin ehti 
harjoittamaan kaikkia noita ammatteja. Hän oli kätevä käsistään ja teki tietenkin luonteelleen ominaisesti 
kaiken mahdollisen itse. Kotona Maunon puusepän kädenjälki näkyy hänen tekemässään keittiön pöydässä, 
salin upeassa koivuisessa lautalattiassa, ja monessa muussa. 

Pajatyö oli kuitenkin se, joka Maunoa kiinnosti lapsesta saakka. Kun maatilan hevoset vaihtuivat traktorei -
hin, teki Mauno pajan entiseen hevostalliin. Siellä hän teki lähes kaikki traktorin perässä vedettävät maatyö -
kalut, kuten äkeet, peräkärryt jne. Ja jos jokin meni rikki, niin Mauno korjasi, omat ja toisten. Avuliaisuus 
olikin Maunolle ominainen luonteenpiirre; hän ei osannut sanoa ei, ja joskus jäi omat työt taka-alalle toisia 
auttaessa.  

Svartgrundin saaressa olevalla mökillä Mauno vietti viikonloppuja perheensä kanssa kalastellen ja saunoen. 
Kylän yhdistyksistä Mauno on toiminut Nuorisoseurassa, Kalastajainseurassa ja VPK:ssa, jonka puheen- 
johtajana hän oli 1970-luvulla.

Loppuaikoina Maunon kunto alkoi hiipua, eikä miestä enää nähty kellontarkasti aamutuimaan kävelevän 
Kuralan lenkkiä. Syy lenkkien lyhenemiselle oli tietenkin toteamus:”Sitten ei jaksa tehdä töitä.” 

Nyt on Maunon työt tehty vai mistä sen tietää, vaikka hän parhaillaan ehdottaisi Pyhälle Pietarille uuden 
portin takomista...



KESÄN TAPAHTUMIA

Elokuu oli kesän kuukausista
vilkkain. Se alkoi Pop-up
pihatapahtuma ja Suvi
Kesäläisen Hoitola Valon-
säteen avoimet -ovet päivällä,
jotka pidettiin Holmanmäessä. 

Väkeä kävi mukavasti ja ilmakin
oli suosiollinen sateen uhkaku-
vista huolimatta.

           VIEREISESSÄ KUVASSA SUVI  
           KESÄLÄINEN KESKELLÄ.

ALAKUVA: TAPAHTUMAN LOPUN
MAAGINEN RUMMUTUS KEHÄ-
RUMMUILLA.

  Kaikki kuvan rummut ovat oma-
  tekoisia. Rummun voi tehdä itse 
  aivan alusta saakka. Tällöin kehä
  väännetään kuumassa vedessä 
  liotetusta ohuesta laudasta ja
  rumpunahka muokataan itse 
  peuran nahasta. Hiukan helpom -
  malla pääsee, jos ostaa valmiin 
  vanerisen kehän ja poronnahkai -
  sen rumpunahan. 

  Nahkaan voidaan piirtää jokin 
  itselle tärkeä symboli, myös
  solmuvärjäys on suosittua.

Kehärummun, shamaanirummuksikin sanotun, soitolla on rentouttava vaikutus. Riittävän pitkäaikaisen (noin
40 min.) rummutuksen sanotaan laskevan stressiä ja verenpainetta sekä vähentävän ahdistuneisuutta.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Kuun puolivälissä laulettiin hengellisiä lauluja Preiviikin
kirkolla Sakari Salmisen säestämänä ja laulattamana.
Tilaisuudessa mukana ollut Länsi-Porin kirkkoherra 
Helena Kuusiranta oli iloisesti yllättynyt osallistujien
runsaudesta.

 



VENETSIALAISET JA KALASTUSMUSEOON TUTUSTUMINEN

Elokuun viimeisenä lauantaina vietettiin venetsialaisia ja samalla oli mahdollisuus tutustua Kalastus- 
museoon. 

Museoprojektiin osallistuneilla on
lukemattomia talkootunteja takana ja
vähän vielä edessä. Museothan ovat
sellaisia, etteivät ne tule koskaan val-
miiksi. Joten töitä riittää jatkossakin.
Avajaiset pidetään ensi keväänä.

 Museossa on paljon erilaisia  
 kalastukseen liittyviä esineitä, 
 mutta verkon pauloituksessa
 käytetyt kävyt puuttuvat.
 Kaivataan erityisesti 1970-lu-
 vun ja sitä vanhempia käpyjä.
 Kari Rantala 050 7316 612.

 
 ALLA: KOKKO PALAA ILOISESTI

                     KARI RANTALA ESITTELEMÄSSÄ MUSEOTA

      _________________________________________________________________

   Loppukesästä niitettiin ja kuljetettiin Eskon rantaniityiltä
   järviruoko pois. Toimeenpanijana oli Metsähallituksen
   Rannikko- LIFE hanke, jonka tarkoituksena on kunnostaa 
   vuosina 2018 – 2025 rannikon lajirikkaita elinympäristöjä
   raivauksin ja kulotuksin ja palauttaa näin perinneympäristöjä
   laidunkäyttöön. Hoidon kohteena on 41 Natura -2000
   suojelualuetta Perämereltä Viron pohjoisrannikolle. 

 

OIKEALLA: TÄLTÄ NÄYTTÄÄ ESKON RANTANIITYT
RUOVIKON LEIKKUUN JÄLKEEN.



MITEN VOI SÄÄSTÄÄ ENERGIAKULUISSA

Suomessa energiakulut muodostavat merkittävän osan asumiskustannuksista ja rakennusten ylläpito -
kustannuksista. Jokainen voi vaikuttaa oman energialaskunsa suuruuteen järkevillä lämmitystapavalinnoilla. 
Lämpöpumpuilla säästetään energiaa ympäristöystävällisesti.

Lämpöpumput ovat yhä kehittyneempiä
Lämpöpumpuilla säästetään energiaa ympäristöystävällisesti. Lämpöpumppuja kehitetään koko ajan ja 
niillä pystytään myös hillitsemään sähkönkulutuksesta johtuvia hiilidioksidipäästöjä. Alkuvaiheen ilma- 
lämpöpumput olivat oikeastaan jäähdytyslaitteita, mutta siitä huolimatta niitä käytettiin Suomessa 
lämmitykseen. Pakkasella pumppuihin kertyi jäätä, jota oli vaikea sulattaa. Nämä ongelmat on nykyisissä 
pumpuissa korjattu. Nykyiset hyvälaatuiset ilma- ja ilmavesilämpöpumput toimivat tehokkaasti aina 20–25 
pakkasasteeseen saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ulkoilman energiaa hyödyntävä lämpöpumppu 
toimii erittäin hyvällä hyötysuhteella suurimman osan lämmityskaudesta.

       Ilmalämpöpumppu                 ”ILP” Siirtää ulkoilman lämpöenergiaa sisäilmaan
       Vesi-ilmalämpöpumppu       ”VILP” Siirtää ulkoilman lämpöenergiaa lämmitys- ja käyttöveteen
       Maalämpöpumppu                ”MLP” Siirtää maaperän lämpöenergiaa lämmitys- ja käyttöveteen

Lämmityskauden pituus on eteläisessä Suomessa 250 vuorokautta. Viimeisten talvien aikana pakkanen on 
Satakunnassa vain muutamina päivinä käynyt 20 asteen alapuolella. Tämä tarkoittaa että lämpöpumpulla 
pystytään korvaamaan suurin osa vuotuisesta lämmittämisen tai jäähdyttämisen tarpeesta.
Lämpöpumppu myös parantaa rakennuksen sisäilmaa. Säännöllisellä huollolla pumppu toimii vuosikausia 
moitteettomasti säästäen näin energiakuluissa huomattavia summia.

Kokemus tuo varmuutta ja osaamista
Porin Kylmäasennus Oy on Uudenniityn teollisuusalueella toimiva lämpöpumppuihin ja kylmäalaan 
sekä aurinkosähköjärjestelmien erikoistunut yritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1987 saakka. Teemme 
lämpöpumppujen, kylmälaitteiden ja aurinkosähköjärjestelmien asennuksia kotitalouksille ja kaiken kokoi -
sille yrityksille. Kaikki toimintamme on aina asiakkaiden toiveiden sekä voimassa olevien lakien ja asetusten
mukaista, kertoi Jari Määttä Porin Kylmäasennus Oy:stä. Vuosien kokemuksemme alalta antaa varmuutta 
kaikkiin huoltoihin ja asennuksiin oli sitten kyseessä lämpöpumppu, aurinkosähköjärjestelmä tai vaikka 
usean megawatin vedenjäähdytyskone. Ammattitaitoiset viranomaisten luvat omaavat asentajamme ja 
huoltomme varmistavat, että arvokas laitteesi toimii tehokkaasti läpi sen koko elinkaaren. 

Tukea lämpöpumpun hankintaan
Ely-keskus on vuoden 2020 syksystä asti myöntänyt avustusta omakotitalojen omistajille öljylämmityksestä 
luopumiseen jopa 4000 €/omakotitalo ja tänä vuonna määrärahoja tukeen tuli lisää yli 9 miljoonaa €. Helpoin
tapa avustuksen saamiseksi on vaihtaa öljyllä toimiva vesikeskuslämmitys esimerkiksi vesi-ilmalämpöpump-
puun. Avustuksen saamiseksi kannattaa olla ensin yhteydessä Porin Kylmäasennukseen, josta saa neuvoja 
miten kannattaa toimia. Myös yritysten ja maatilojen on mahdollisuus saada ARA:lta energia-avustuksia.

Kartoittaminen ei maksa mitään
Kun haluat tietää mitä kannattaa tehdä, ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä millainen lämmitysjärjestelmä
sopisi energiatehokkaasti parhaiten omistamaasi kiinteistöön. 

             Jari Määttä 0400 654 222
             jari.maatta@porinkylmaasennus.fi

Maalaiskunnantie 14, 28660 Pori                                       Tommi Haapaniemi 050 303 3247
www.porinkylmaasennus.fi                                                 tommi.haapaniemi@porinkylmaasennus.fi

mailto:jari.maatta@porinkylmaasennus.fi
mailto:tommi.haapaniemi@porinkylmaasennus.fi
http://www.porinkylmaasennus.fi/


 KUUMINAISTEN TILA 
- niittylihaa, maataloutta ja urakointia

Kuuminaistenniemen rannoilla maisemaa pitävät avoimena herefordsonnit Jeppe, Niitti, Nupo, Piedbull ja 
Pompeo rouvineen ja lapsineen. Jokakesäinen tavoite on laiduntamalla säilyttää luonnon monimuotoisuus 
evästämällä hyötykäyttöön rantaniittyjen kaislikot, lepät ja muut valtakasvit sekä totta kai tiinehdyttää rouvat
perinteisin menoin Suomen suvessa.

Tilaa ovat pyörittänyt Kuuminaisten sukupolvet vuodesta
1859 lähtien, sukunimi suomennettiin Gyldénista ajan 
tavan mukaan ja nimi Kuuminainen otettiin käyttöön 
1800-luvun lopulla. Tilan nykyisen toiminnan sydän ovat
oman jalostustyön kautta valikoituneet herefordemolehmät,
jotka hoitavat vasikkansa itse.

Talviaikaan karja syö tilan itse viljelemää ja tuottamaa re-
hua. Myös viljan olki pyritään saamaan kuivana talteen
karjan talven kylmäpihaton pahnakuivittamista varten.
Koska kesäolosuhteet tällä länsirannikolla ovat kuin suo-
malainen lomasää, arvaamattomat, ovat myös Kuuminais-
ten tilan traktorinvalot välillä tuttu näky illan ja yön hämä-
rissäkin, kun rehuntekoaikaan päivää pidennetään pouta-
sään uhatessa vaihtua sateeksi.   

Perinnebiotoopeilla ja Natura-alueella laiduntavan karjan
liha on vähärasvaista luonnonlaidunlihaa, jota myydään
suoramyyntinä kuluttajille sekä muutamalle paikalliseen        MATKALLA LAITUMELTA KOTIIN NIEMENTIELLÄ

ruokaan panostavalle ravintolalle. Tilalla ei ole omaa 
myymälää, vaan kaikki liha myydään ja toimitetaan kylmäautollamme suoraan tuoreena asiakkaille torstain 
toimituspäivinä, joita on 1-2 viikon välein. 10 kg tilaukset toimitetaan veloituksetta suoraan kotiin Porin alu-
eella ja pienempien tilausten nouto onnistuu Kampuksella torstai-iltaisin klo 18-19 järjestettävästä Porin 
Reko-jakelusta. 

Tänä kesänä viljeltiin ensimmäistä kertaa käsin noukittavaa makeaa hernettä, aikaisemmin viljellyt herneet 
ovat olleet puimurilla korjattavaa karjan rehuhernettä. Herneen suoramyyntiin avattiin kokeilumielessä Pieni 
Pop-up Hernepuoti Kuuminaisten metsästysmajan kuistille itsepalveluperiaatteelle, ja hyvästä palautteesta 
innostuneena myös pian toinenkin Pieni Pop-up Hernepuoti Preiviikin Jukolan kuistille. Palautetta ”lähiruo -
kaa kylänraitilta” -ideasta ja makeista herneistä tuli pitkin kesää, kiitos kaikille puodeilla kävijöille!

Tilan yhteydessä toimiva, vuonna 2001 perustettu Koneurakointi Kuuminainen tuottaa koneurakointipalve- 
luita maanrakennuksen lisäksi metsätalouden ja maatalouden tarpeisiin työllistäen paikallisia osaajia. 
Tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat myös mm. polttopuut, maa-ainekset ja aurauspalvelut.  Käytössä on 
nykyaikainen kalusto, joilla palveluita tuottavat motivoituneet koneurakoinnin ammattilaiset. 

Vaikka päivittäiset työt kuten käsillä oleva karjan laitumelta kylmäpihattoon siirto vievätkin mukanaan, myös
tulevan suunnittelu ja pyrkimys oman toiminnan kehittämiseen on jatkuvaa. Paikallisuus on yksi peruspila-
reistamme, pyrimme myös omien resurssien puitteissa työllistämään paikallisia ammattilaisia ja tekemään 
yhteistyötä alueen muiden yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

LUOTETTAVA LÄHITOIMIJA, TÄÄLT NÄI RANNALT!



SYKSYY

________
SEIJA OKSA

Syksy o tullu. Puitte lehret, männyneulaset ja muut puist puronneet roskat lentelee pitki pihhaa ja tekkee 
ihmeellisii roskapyärteit terassil ulko-ove ettee. Pari kol kertaa päivä aikan täytyy ol sohimas niit harjal ove 
välist pois, ko kaike färiset märät lehret pakkaa kulkeutuu jalvois ove lämpymämmäl pualel.

Haravoirakki tarttis isompii määrii pois pihast, mut tuntuu et se o iha turhaa. Jos tännää haravoit, ni huamen 
o iha yht lail uut haravoitavvaa piha täyn. Ei siin saa ku selkäs kippeeks; ainaki mää. Mut luanto ei an periks,
kraappii vaan täytyy.

Syyskuu mää viel kestä, mut lokakuu ko alkaa ja pimeys lissääntyy ja ko kahre pimmee välis o vaa ennää 
ohkane valokaistale alkuehtoopäiväs, ni minnuu alkaa ahristaa. Pihast pois jos ehtool halluu lähtee, 
ni on ko mustaa säkkii astus. Ei siin juuri piäni taskulamppu paljo valloo an. Tullee iha semmone tunne, ettei 
pirtist pääs pois lainkaa enne kevät.

Kynttilöit tiätysti tullee syksysi
poltettuu ja kirkasvalolamppuki
toisinaa antaa lisävalloo kööki
pöyräl.

Vaik mää syksyl olenki
syntyny,ni ei syksy torellakaa 
ole minu suosikkini vuareajoist.
Mää orottele lumisaret. Se aina-
ki valostuttaa maailmaa.

On syksyl kyl yks piristäväki
asia, nimittäi nua Ylläkse reis-
sut, silloko siin vaa päästää
lähtee. Ne katkasee vähä näit
syksyi ja antaa lisävoimii.

Lapin tango: ”Lapin luonto 
luo outoa taikaa. Se on kaunis 
ja vertaamaton. Huiput vaaro-
jen kauaksi hohtaa. Ruska lois-
tossaan kuin satu on.”

Täsä laulus o sanottu kaikki
oleelline Lapist. Lappi vaa
vettää pualees ja sin o päästävä.

                YLLÄKSEN KESÄNKITUNTURIN PIRUNKURU NOUSTU ONNISTUNEESTI.   



MAKHOLMAN KYLÄN KALASTUS 
-ja siihen liittyvä sanasto

HelsinginYliopisto, Laudatur-tutkielma, kirjoittanut Leppänen vuonna 1950

Merikalastajat saavat harjoittaa ammattiaan henkensä ja pyydystensä uhalla. Moni on myrskyssä menettänyt 
verkkonsa jonkun köyden katkettua, joku henkensäkin. Ehkä juuri tuo vaaranalaisuus viehättää. Ehkä meren 
vapaa, raikas henki, ehkä myrskyjen mahtavuus, joka osoittaa ihmisen pienuuden. Joka tapauksessa vanhat 
kalastajaukot mielellään istuvat rannassa katsellen nuorempien lähtöä. Piippuaan imeskellen he tuijottavat 
merelle, sanovat joskus painavan sanansa ilmoista, tavallisimmin istuvat äänettöminä, tutkimattomina, 
ajattomina kuin meri heidän edessään.

Kalastajan jos kenen on tärkeätä tietää ennakolta sään mahdolliset vaihtelut. Nykyään kuunnellaankin hyvin 
tarkasti radion säätiedotuksia ja järjestetään niiden mukaan kalamatkat. Ennen muinoin ei ollut tällaista 
mahdollisuutta, siksi oli tarkastettava ympäröivää luontoa ja siitä vaistottava tuulet ja tyvenet. Paljon tuota 
polvesta polveen periytyvää muistitietoa on jo unohtunut, mutta nykyinen polvi sitä vielä jonkin verran 
muistaa, onhan se joutunut itsekin kalastamaan ennen radion aikakautta. 

Kauniilla, tyynellä ilmalla ei kalastaja milloinkaan malta pysyä maissa, vaikka hän tietää, että ”toisi sitä 
merel tuulee, ko ämmät koton luulee”. ts . vaikka maalla saattaakin olla melkein tyyni, käy Säpin luona jo 
monen beaufortin tuuli, ns. "merituuli”. Merituuli-nimitystä käytetään myös silloin kun tuulee mere1tä 
maalle. ”Maatuulen” suunta on päinvastainen. Kaunis ilma tulee usein silloin ”ko meri peilaa ja luorok 
kullastaa” eli saaret näyttävät aivan ilmaan kohonneilta. 

Tuulta ja myrskyä on kuitenkin kalastajan elämässä paljon enemmän kuin tyyntä. Siksi on tarkasti seurattava 
niitä merkkejä, jotka ennustavat huonoa ilmaa, ettei menettäisi kallisarvoisia pyydyksiään. Jos kalastaja 
pilvisenä iltana huomaa luoteessa pienen kirkkaan raon, rupeaa hän heti nostamaan verkkojaan, myrsky voi 
silloin tulla hyvin nopeasti. Kiire hänelle tulee silloinkin, kun syyskesällä näkee lännessä salamoivan. Jos 
ukkonen on jo niin lähellä, että ääni kuuluu, ovat asiat huonosti. Tuuli saattaa näet tuollaisella ilmalla nousta 
myrskyksi asti. Tuulta ennustetaan myös usein veden korkeudesta. Jos vesi “paisuu” kovin, on odotettavissa 
kova luode- tai länsiluode- myrsky. Jos taas vesi kauniilla ilmalla kovasti laskee, tietää se ”friskii etelätuult". 
Taivaalla näkyvä ruskotus saattaa olla myrskyvaroitus, jos se on voimakas, alhaalla ja katoaa nopeasti. 
Vaikka rusko olisi tulinenkin, kunhan se ulottuu yli koko taivaan, ei se tiedä niin pahaa.

Oikein riimitettyyn muotoon on kiteytynyt seuraavanlainen ennustus: ”Ehtooruska tuule puuska, 
aamururuska flatikam paska.” Usein kuulee sanottavan: "Kakotuuli viä kalak kattilast, mut luare -tuuli 
lusikastaki." Kuitenkin näyttää juuri kaakko olevan kalastajien eniten pelkäämä ilmansuunta, sieltä 
pahimmat "tormit”, myrskyt, tulevat. 

Makholmalaisten sanavarastoon kuuluu tavaton määrä nimityksiä tuolle ilmansuunnalle, mutta useimmat 
niistä kuulemma ovat sivullisten korville sopimattomia. Yleisin kaakon nimitys on ”paska torvi”. Kuitenkin 
”sillo viäl kelpaa, ko tuuli o paskatorves, mut sik ko se mennee sin pruiskalee ja präiskälee vällii itäkakkoo, 
ni sillo o viäl kamalampi ilma”. 

Paitsi ympäröivän luonnon kasvojen ilmeistä, ennustelee kalastaja sään muutosta myös eläinten 
käyttäytymisestä. Varsinkin lintuihin hän kiinnittää huomiota. Jos kalalokki, merien valkea lintu, lentää 
metsän päällä, tietää kalastaja enintään vuorokauden kuluttua odottaa kovaa myrskyä. Jos taas lokki 
myrskyllä istahtaa vesikivelle, “tyventyy” tuuli pian. “Jos kakkuri näkkee lahrel lentämäs, ni siält mihi se 
lentää, tullee pia tuuli”. Hylkeitä on kuulemma ennen ollut Viasveden lahdella paljonkin. Niiden kova 
ulvominen tietää kaunista ilmaa, mutta jos ne kauniilla ilmalla heittelevät meressä kuperkeikkoja niin, että 
puoletkin ruumista on näkyvissä, tulee paha ilma. Ilmojen haltiat ovat kuitenkin oikullisia. Niiden äkillistä 
vihastumista ei pystytä täysin ennustamaan vanhojen muistitietojen eikä nykyisten tieteellisten 
menetelmienkään avulla.



Merikalastajat saavat harjoittaa ammattiaan henkensä ja pyydystensä uhalla. Moni on myrskyssä menettänyt 
verkkonsa jonkun köyden katkettua, joku henkensäkin. Ehkä juuri tuo vaaranalaisuus viehättää. Ehkä meren 
vapaa, raikas henki, ehkä myrskyjen mahtavuus, joka osoittaa ihmisen pienuuden. Joka tapauksessa vanhat 
kalastajaukot mielellään istuvat rannassa katsellen nuorempien lähtöä. Piippuaan imeskellen he tuijottavat 
merelle, sanovat joskus painavan sanansa ilmoista, tavallisimmin istuvat äänettöminä, tutkimattomina, 
ajattomina kuin meri heidän edessään.

Murrenäyte
Eräs Otto Julius Rajasammalen, ”Jullen”, kalajutuista: ”Täsä sota-aikan yks kesä, sillo ko otettii oikee sem -
mone kesäaikaki käytäntöö, mää yhten lavvantaiehtoon meni saunaa ja mul oli semmone pualikkaa viina -
pottu mukanani. Mää joi se siäl saunas pualillee ja sik ko mää tuli siält, ni mää istui siihe kööki pöyrä viäree 
ja nukui siihe. Ninkos näät, ni toho kööki klassii näkkyy tualt puitte välist ko aurinko laskee. Ja ko mää sit 
rookasi herät, ni mää näi ko aurinko oli siäl punasenas just laske -maisillas. Mää ihmetteli, et kui mää täsä 
istu näi kauniin ehtoon, et konnem mää verkoil ol. Em mää muistanu, et lavvantai oli. Mää tei esti piänet siit 
potust, jonka mää oli tuanu fölisäni sihe pöyräl ja meni sit sannoo muijal, se makas kamaris, et eiks lähret 
verkoil. No ei se muija mittää ymmärtäny, se sano, et lähretää vaa, ja sit me mentii. Sitä matkaa em mää 
yhtikä hiukkaa muist.

Sit aamul mähheräsi siin viire aikois siäl paatis ja ihmetteli, misä mää ole ja kui mää tääl ole. Mun- ha piti ol 
saunas eile ehtoosti. Muija selitti sit kui asia oli, ja me ruvettii nostamaa verkkoi. Em mää ollu ottanu föllii 
ko kolme verkkoo ja oli sit ollu nii paljo seilis, et yht em mää ollu ollenkaa kives -täny. Se oli yhres kasas 
siäl meres, eikä siin ollu yhtää kallaa. Mut niis kahres muus verkos oli sit yhtees viiskymment nelikkoo silak 
kaa. Em mää ollu ottanu penssiiniikää ko sev verra, et me oli sim päästy. Mutnua Kröölunti veljekset rookas 
sinä kesän valla aimoostas assuu tual Säpi kalasaunas ja ne anto meil penssiinii, niet me päästii kottii. Sillo 
eli viäl tua Raitolamme Viku, ja tua kuva tosa seinäl o otettu siik ko me puristettii sillo sunnuntaiaamusti niit 
verkkoi.”

_______________________________________________________________________________________

KORJAUS EDELLISEN LEHDEN 1/2021 KUVATEKSTIIN

   Vanhassa koulukuvassa, joka oli noin vuodelta 1950, Marjatta Grönblomin tyttönimeksi oli virheellisesti
   kirjoitettu Valin. Marjatan tyttönimi on Saari. Marjatan äiti Helmi oli tyttönimeltään Valin.

_______________________________________________________________________________________

KIRJASTOAUTON UUSI PYSÄHDYSPAIKKA

Kirjastoauto pysähtyy Preiviikin srk-talon pihassa parittomina viikkoina perjantaisin klo 17.30 -18.

____________________________________________________________________

Hyvää isäinpäivää kaikille isille, papoille, vaareille, tuffille,
 isoisille, taatoille ja... minkä nimisiä nyt ikinä olettekin!

T. Preiviikin Kiinteistöyhdistys



Miksi Preiviiki-kyltti on poistettu Kirkkokankaantieltä?

Tähän kysymykseen vastasi Porin kaupungin liikenneinsinööri Eija Riihimäki näin: Kirkkokankaantie on 
lyhyttä Pietniemen puoleista päätä lukuun ottamatta yksityistie, jonne tieliikennelain mukaan liikennemerkin
(tai muun liikenteenohjauslaitteen) asettaa tiekunta, jos sellainen on perustettu. Liikenteenohjauslaitteen 
asettamiselle tulee hakea kunnan suostumus. Jollei tiekuntaa ole, liikennemerkin asettaa tien varrella 
olevien kiinteistöjen omistajat yhdessä.

Preiviiki -kyltin hankinta kuuluu siis tien varren kiinteistön omistajille.

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *    *     *     *     *     *     *     *     *   

Taidetta kyläraitilta

OIKEALLA NIINA LAHTISEN MOOTTORISAHALLA VEISTÄMÄ
PUINEN HEVOSEN PÄÄ.

ALLA BIRGIT HJULGRENIN SAVITYÖT: KURKI JA SAMMAKKO.



GOLFIN PELUU SOPII KAIKILLE

Suomen ensimmäinen golfseura, Helsingin Golfklubi, perustettiin vuonna 1932. Porin seudulla golf-
harrastus alkoi vuonna 1938 Lyttylän pelloilla. Pelivälineet olivat kovin alkeelliset; mailat oli veistetty 
koivun juurakosta tai katajasta tai koottu laudankappaleista. Pallo oli joko puinen tai kivinen. 

Seuraavana vuonna harrastusta jatkettiin lehmien laidunmaalla Paarnoorin Kaarluodossa, jonne tehtiin 10-
reikäinen kenttä. Mailat olivat katajaisia ja pallona oli nahkapäällysteinen pesäpallo. Tuolloin järjestettiin 
myös ensimmäiset kilpailut. Pelit jatkuivat Kaarluodossa aina vuoteen 1953 asti, jonka jälkeen golffarit 
siirtyivät lentokentän puistoalueelle, sitten urheilukeskukseen ja viimein vuonna 1985 nykyiselle paikalle 
Kalaforniaan.

Porin Golfkerho perustettiin vuonna 1939. Yksi kerhon perustajajäsenistä oli Alvar Vuorilehto. Hän toimi 
myös seuran puheenjohtajana ensimmäiset kymmenen vuotta. Vuorilehdoilla oli kesämökki Preiviikissä 
Eskontiellä. Mökin oli rakentanut Eero Pihlajamäki, Anja Viitasen isä. Golfin peluun lisäksi Alvar maalasi 
tauluja.

                                                                                                  Lähteet: jukkajoutsi.com/pori29.html, golf.fi

Simo Haapatien ajatuksia golfista                                                                                                              
Olen harrastanut golfia reilu 20 v, tosin välissä on muutama vuosi jolloin en pelannut yhtään, greengardin 
olen suorittanut -97 Porin Golfkerhon Kalafornian kentällä. Talven kurssi takana ja sitten kentälle suoritta -
maan greengard. Läpi meni kerralla. En ole koskaan ollut mikään urheilija,mutta golf jotenkin tuntui tuolloin
sopivan kuvioon. Samalla sain uusia kavereita, joiden kanssa alkuun käytiin ahkerasti pelaamassa, hauskaa 
oli omalla ja muiden kustannuksella, joskus meni hyvin ja joskus hyvin huonosti, mutta nautittiin golfista.

Mielestäni golf harrastuksena on hyvä, koska siinä huomaamatta ulkoilee muutaman tunnin ja tulee käveltyä 
muutama kilometri luonnossa, sopii myös erinomaisesti pariskunnille yhteiseksi harrastukseksi. Se ei myös -
kään ole kallis harrastus, aloittamaan pääsee helposti aloituskurssin kautta. Niitä järjestetään sekä Yyterissä 
että Kalaforniassa pitkin kesää, kurssi maksaa muutaman kympin. Tunnen monta henkilöä, jotka ovat van -
hemmalla iällä aloittaneet golf harrastuksen ja nauttivat siitä todella paljon. Kuten missä vaan harrastuksessa 
kukaan ei ole seppä syntyjään vaan taito karttuu pelaamalla ja harjoittelemalla.

Tarkkoja tietoja ei minulla ole mutta Yyterissä mielestäni on noin reilu tuhat jäsentä ja Kalaforniassa reilusti 
enemmän, luullakseni lähemmäs 2000 jäsentä.

Kalafornia on 27 väyläinen kenttä, lisäksi 9 väyläinen par 3 kenttä ja Yyteri 18 väyläinen. Yhdistysten omilta
nettisivuilta saa tarkempia tietoja.

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

NAURU ON ELÄMÄN SUOLA

Uusi ja vanha golffari. Nainen oli hiljattain aloittanut golfin peluun ja kysyi vanhemmalta golffarilta: 
”Mitä pidät pelistäni?” Johon vanhempi mieshenkilö vastasi: ”No, ihan mahtava, mutta henkilökohtaisesti 
pidän enemmän golfista.”

Kaksi senioria golf-kentällä. Lyönnin jälkeen pelaaja tähysteli palloaan ja totesi: ”Silmäni eivät ole enää 
niin kuin ennen. Näitkö, minne palloni meni?” Hetken mietittyään toinen vastasi: ”Näin, mutta en muista 
enää… ja mitä kysyitkään?”

                                                                                                                                   Lähde: suomi.mesta24.net



         KIITOS KAIKILLE

      TH KORJAUSRAKENNUS

 Korjausrakentaminen
 Kylpyhuonesaneeraukset
 Märkätila-asennukset (VTT:n sertifikaatti)
 Maalaustyöt, tapetoinnit
 Laatoitustyöt
 Kalusteasennukset, keittiöt, kosteat tilat, ym.

             www.thkorjausrakennus.fi, 040 525 2031

Täyden palvelun venetalosta kaikki saman katon alta: 
 veneet, koneet, huollot, varaosat ja tarvikkeet yli 30

 vuoden kokemuksella.

ASPORIA Oy

Asuntojen, teollisuus- ja harrastetilojen
vuokrausta Porin alueella.

Juha Olkkonen 0400 591 232

MAINOSTAJILLE

Maalaiskunnantie 14, 28660 Pori
0400 654 222, 0400 839 596

jari.maatta@porinkylmaasennus.fi

Pihvikarjan luonnonlaidunlihaa
Seuraavat toimituspäivät ja tilaukset

www.kuuminainen.fi
lihatilaus@kuuminainen.fi

Maanrakennus ja koneurakointityöt
Mullat, murskeet ja muut maa-ainekset

Eero Kuuminainen 040 540 6214

KONEURAKOINTI MALMILA

 Kalliomurskeen myynti/toimitus
 Teiden ja pihojen sorastus
 Lumen aurausta ja teiden hiekoitusta
 rankojen ajoa ja klapien teko rangoista

Niko Malmila 044 033 9696

Luonnonmukaiset ja ekologiset, 
kauniisti paketoidut lahjat pukinkonttiin 

Tunnelma-aitasta

 Itsetehtyjä joulukaramelleja
 Ranskalaisia tuoksusaippuoita
 Paratiisipajan käsintehtyjä kynttilöitä
 Suolakivilamppuja, bambutuotteita
 Luonnon kosmetiikkaa
 Joulukoristeita ja muuta jouluista

Lisäksi kaikenlaista uutta ja vanhaa
 Taloustavaraa, vuodevaatteita ym.
 Leluja, kirjoja, tyttöjen vaatteita

Kahvi/tee/glögitarjoilu
Kuuminaistentie 117, Tuula Hämäläinen 050 596 3571

http://www.kuuminainen.fi/
mailto:jari.maatta@porinkylmaasennus.fi
http://www.thkorjausrakennus.fi/

