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KYLÄLEHTI 1 / 2017, 12. vuosikerta, levikki 240 kpl, Preiviiki, Kuuminainen, Makholma

JULKAISIJA: Preiviikin Kiinteistöyhdistys ry

HYVÄÄ ALKUKEVÄTTÄ!   

Kiinteistöyhdistyksen syyskokous oli ja meni ja myös osaltani
puheenjohtajuus. On aika kiittää yhdistyksen jäseniä saamani
luottamustehtävän hoidosta. Menneet vuodet ovat olleet vaihtelevia
yhdistyksen toiminnan kannalta. 

Olin lähes 10 vuotta puheenjohtajana, enkä kadu päivääkään tuota aikaa. 
Jotain olisi varmasti voinut tehdä paremmin ja jotain olisi voinut jättää 
tekemättäkin. Hieno asia oli kun saimme porukalla upean kirjan
kylästämme, sitä juuri äsken silmäilin ja se ON hieno teos. Yhteistyö on
voimaa kaikessa.

Nyt uusi puheenjohtaja aloittaa 2017 alusta ja kaikki tukeni hänelle.
Pieni toivomus kuitenkin olisi kyläläisille: osallistukaa ihmeessä enemmän kyläyhdistyksemme toimintaan, 
se ei ole mikään rasitus kenellekään vaan se antaa paljon ja ottaa tosi vähän.

SIMO HAAPATIE 
 
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                               

Kiitos Simolle hänen lupaamastaan tuesta. Nyt astutaan isoihin
saappaisiin, mutta eiköhän se siitä ala sujumaan. 

Simon tavoin toivon, että kyläläiset osallistuisivat hiukan innokkaammin
niihin muutamiin tapahtumiin, joita täällä on, oli järjestäjänä sitten
kiinteistöyhdistys tai joku muu taho. 

Vanhoja Preiviikin Uutisia lueskellessa ei voi kuin ihmetellä vuosien 
takaista aktiivisuutta. Koululla oli Preiviikilahden kylät -luentosarja        
kädentaidon kursseja, jumppaa, mediatalkoot... oli geokätkentää, Preiviiikin
kotiseutukirjaa tehtiin, vietettiin elokuisia venetsialaisia jne. 
Ja joka tapahtumaan riitti ihmisiä!                                                                   Simon saapas n:o 43 ja minun 36

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen luo hyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Tapaamisiin!

JOHANNA KESÄLÄINEN
Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja
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PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYS ry
   Puheenjohtaja Johanna Kesäläinen, 050 3074767, johanna.kesalainen@dnainternet.net                                 
   Sihteeri Päivi Haapaniemi, 050 414 6192, paivi.haapaniemi@hotmail.
   Jäsenet Erkki Rajala,S0500 597 485, Simo Haapatie, 040 553 8026, 
   Ritva Hämäläinen, 040 828 3518, Jouko Hämäläinen, 040 087 2738
   Yhdistys vuokraa Preiviikin koulua asiallisiin tapahtumiin. Yhteydenotto Päivi Haapaniemi.                        

PREIVIIKIN KALASTAJAINSEURA ry
   Puheenjohtaja Kari Rantala, 044 2933 850
   Kalastajainseura hoitaa kalarantaa ja organisoi veneväylän ruoppaukset.

PREIVIIKIN VPK ry
   Puheenjohtaja Simo Haapatie, 040 553 8026,
   Palokuntapäällikkö Tommi Haapaniemi, 050 303 3247

PREIVIIKIN KIRI ry
   Puheenjohtaja Päivi Luontola, 040 0817 114
   Kiri hoitaa ladut / pururadan ja luistinkaukalon jäädyttämisen.

PREIVIIKIN ERÄMIEHET ry 
   Puheenjohtaja Tuomas Hannula, 044 3267 500

PREIVIIKIN YKSITYISTIEN TIEHOITOKUNTA,
   Veikko Tiittanen, 050 385 0501
   Tienhoitokuntaan kuuluvat Preiviikin rantakuja, Myllymäenraitti, Eskontie ja Isohaantie.

LÄNSI-PORIN SOSIALIDEMOKRAATIT ry vuokraa Preiviikin työväentaloa, Jukka Forsström, 
   0400 191 283, preiviikin.tyovaentalo@gmail.com

Hyvät lukijat! Preiviikin Uutiset ilmestyy tästä lähtien kaksi kertaa vuodessa, keväällä maaliskuun alkupuolella
ja syksyllä loka - marraskuun vaihteessa. 

Edessänne oleva lehti on vaihteeksi hiukan muhkeampi painos. Kiitos siitä kuuluu kaikille, jotka auttoivat 
lähettämällä materiaalia tai vinkkejä ”toimitukseen” tai muuten avustivat lehden teossa.

Lehden työstäminen ei ole niinkään vaivatonta. Olen erittäin hidas kirjoittaja ja olenkin aina ollut kateellinen 
niille, joille kirjoittaminen on niin helppoa, että he saavat painovalmista tekstiä kerralla. Lukijan edessä on aina
valmis lehti. Vain tekijä tietää onko se syntynyt helpolla vai onko sitä muokattu sata kertaa.

Vuoden ensimmäinen lehti tulee aina olemaan sisällöltään informatiivinen eli siihen on tarkoitus koota 
yhdistysten tiedot, kylätapahtumat, palvelut, kaikki mahdollinen info. Ajatuksenani oli myös, että jokaisella 
numerolla tästä eteenpäin olisi oma teemansa.  Sen enempää asiaa miettimättä näyttää, että tämän lehden 
teemaksi tuli linnut.  Ja sopiihan se hyvin, kun Preiviikinlahti on kuuluisa linnuistaan ja täällä asuu paljon 
lintuharrastajia.
  
Suurkiitos myös mainostajille, sillä ilman heitä lehden julkaiseminen tässä laajuudessa olisi mahdotonta.

Johanna Kesäläinen, 050 3074767, johanna.kesalainen@dnainternet.net

mailto:johanna.kesalainen@dnainternet.net
mailto:paivi.haapaniemi@hotmail


                     PALOKUNNAN TERVEISIÄ!

Pieni katsaus menneeseen vuoteen on varmaan paikallaan. Hälytyksiä palokunnallamme oli 5-6 kpl, joista 
mainittavin oli iso tulipalo Mäntyluodon teollisuusalueella. Meidänkin pojat olivat siellä lähes vuorokauden
ympäri, se työllisti kyllä kaikki alueen palokunnat. Valitettava tapahtuma, mutta onneksi ei ihmishenkiä 
sentään mennyt.

Muut hälytykset sitten ovatkin olleet "normaalia" palokunnan toimintaa, ulosajoja ym.
Muuten toimintamme on ollut tavallista harjoittelua, kaluston huoltoa ja teoriakoulutusta omissa 
tiloissamme.

Toiveena olisi saada uusia koulutettavia jäsenistöömme, jolloin pystyisimme turvaamaan palokuntamme 
jatkuvuutta. Nuorisotoiminnassa on melko mukavasti jäseniä ja toiminta onkin varmasti mukavaa.

PS. Lähiaikoina olemme saamassa "uuden" paloauton. Esittelemme sitä asemalla sitten kun saamme sen 
varustettua.

SIMO HAAPATIE
Preiiviikin VPK.n puheenjohtaja

                            Liity nyt

 VAPAAPALOKUNNAN TOIMINTAAN

Preiviikin VPK:n nuoriso-osasto hakee uusia jäseniä! Kokoonnumme harjoituksiin joka keskiviikko klo 
18.00 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 Preiviikin paloasemalla, Laurilantie 35, 28660 Pori

Lisätietoja: Palokunnan päällikkö Tommi Haapaniemi, puh. 050 303 3247 / email tahaapan@hotmail.com.

 Löydät meidät myös Facebookista!

mailto:tahaapan@hotmail.com


  PUNKKI VAANII RUOHONKORSISSA

_____________________
JOHANNA KESÄLÄINEN

Punkki eli puutiainen on hämähäkkieläimiin kuuluva pieni niveljalkainen, joka on aikuisena 3–4 millimetrin 
kokoinen. Punkilla on kolme kehitysvaihetta: toukka, nymfi ja aikuinen.
Punkin elinikä on 2–4 vuotta, elääkseen se tarvitsee yhden veriaterian vuodessa.

Punkki viihtyy parhaiten metsäisillä ja kosteilla alueilla, kuten havu- ja
lehtimetsässä, jossa on tiheä aluskasvillisuus. Myös niittämättömät
tienreunat ovat punkeille mieluisia paikkoja.
Punkki nousee ruohonkortta pitkin maaperästä ja tarttuu etu- raajoillaan
kortta viistävään ohikulkijaan noin 20 cm korkeudelta. Punkki ei osaa
lentää eikä hypätä.

Tullakseen aktiiviseksi punkki tarvitsee + 5 asteen lämpötilan.
Punkkikausi alkaa Suomessa yleensä huhti-toukokuussa ja kestää loka-
marraskuuhun asti, mutta leutoina talvina punkkeja on jo maaliskuussa.
Elokuussa punkit ovat runsaimmillaan.

Poista punkki ihosta mahdollisimman pian kapeakärkisillä pinseteillä
tai punkkipihdeillä. Tartu punkin leukaan niin
läheltä ihoa kuin mahdollista. Vedä suoraan ihosta poispäin, älä
pyöritä. Älä purista punkkia tai peitä sitä rasvalla.
Puhdista haavakohta desinfiointiaineella tai vedellä ja saippualla.
Jos et saa poistetuksi punkkia kokonaisena, odota muutama päivä, jolloin punkin jäänteet on helppo poistaa 
pinseteillä tai puhtaalla neulalla.
 
Tarkkaile ihoa, johon punkki on pureutunut. Jos ihoon kehittyy 1–4 viikon kuluttua punoittava alue, jonka 
läpimitta on yli 5 senttiä, tai jos sinulle tulee kuumetta, päänsärkyä tai muita oireita, ota yhteys lääkäriin.

PUUTIAISAIVOKUUME JA BORRELIOOSI

Punkin puremasta voi saada puutiaisaivokuumeen ja /tai borrelioosin. Puutiaisaivokuume voi aiheuttaa 
vakavia neurologisia oireita. Sitä vastaan voi suojautua rokotuksella, mutta parantavaa hoitoa ei ole.

Borrelioosia hoidetaan antibiooteilla, ennaltaehkäisevää rokotetta ei ole. Vain osa punkeista kantaa borreliaa, 
ja vain osa bakteeria kantavista puutiaisista siirtää sen ihmisen iholle. 

Mitä pidempään puutiainen on kiinnittyneenä ihoon, sitä todennäköisemmin se ehtii tartuttaa borrelioosin. 
Ensimmäisen vuorokauden ajan borrelioositartunnan riski on hyvin pieni. Sen sijaan puutiaisaivokuume 
(TBE) tarttuu jopa minuuteissa.

SUOJAA IHO VAATTEILLA

Tehokkain tapa suojautua punkin puremilta on pukeutua vaaleisiin, pitkähihaisiin ja pitkälahkeisiin 
vaatteisiin. Muista tarkistaa iho päivittäin, jos oleskelet riskialueella.
Punkki tarttuu lapsilla usein ylävartaloon. Tutki myös päänahka ja korvantaustat. 
Muista, että koiran tai kissan turkissa vielä vaeltava punkki voi siirtyä ihmiseen.

Lähde:: www.punkkiklinikka.fi



                            LINNUILLE PÖNTTÖJÄ 

______________                                                                                                                                                         
SIMO HAAPATIE

Taas on kevät tulossa ja siivekkäät ystävämme tarvitsevat asuntoja. Itse olen vuosien varrella tehnyt 
kymmeniä pönttöjä, joita olen vienyt asuinympäristöni puihin. Nytkin on autotallista tulossa noin 80 pönttöä,
lähinnä tiaisille, kirjosiepoille ja pikkuvarpusille. Myös muutaman isomman pöntön olen vienyt telkkiä 
ajatellen.

Pitää muistaa, että pönttöjen vienti metsän puihin ei ole jokamiesoikeus. Kannattaa aina kysyä 
maanomistajalta lupa, tuskin kukaan kieltäytyy kun vielä selittää miten ripustaa pöntöt eli niin, että ne eivät 
"kurista" puuta.

Pönttöjen katot on syytä tehdä avattaviksi puhdistuksen helpottamiseksi. Katto on helpointa kiinnittää katon 
yli kulkevalla rautalangalla ja pöntön sisälle sopivalla sisäkatolla.                                                             
Puihin kiinnittäminen onnistuu parhaiten muovinarulla tai galvanoidulla rautalangalla. Langan ja puun väliin 
on syytä laittaa puupalikat, jottei seinä makaa päin puuta ja pysyy suorassa. 

Pönttöjä on periaatteessa kuutta kokoa (mitat millimetrejä). Mitat on otettu netistä, josta löytyy lisää ohjeita.

Lentoaukon halkaisija
Pöntön korkeus
Seinän leveys
Lentoaukosta kattoon

1
28

220
100
50

2
32

250
125
50

3
50

300
150
50

4
80

350
200
50

5
110
400
250
60

6
160
450
350
70

Erikokoisten pönttöjen tyypilliset käyttäjät 
1 kirjosieppo, sinitiainen, hömötiainen, töyhtötiainen, kuusitiainen
2 talitiainen, varpunen, kirjosieppo
3 kottarainen, leppälintu, tervapääsky, käenpiika, varpuspöllö, liito-orava
4 helmipöllö, leppälintu, orava, liito-orava
5 telkkä, lehtopöllö, uuttukyyhky, naakka
6 viirupöllö, isokoskelo          

         



PIHAPONGAUSTA PREIVIIKISSÄ

________                                                                                     
MARJO RAJALA

Valtakunnallinen pihabongaustapahtuma aina tammikuun lopun viikonloppuna on hauska, hyödyllinen ja 
jokaiselle luonnosta kiinnostuneelle helposti tavoitettavissa. Se on järjestetty jo 12 kertaa. Siihen voi ottaa 
mukaan lapset tai lapsenlapset, kestäähän bongaus vain yhden tunnin ja paikkana toimii oma piha tai 
mökkipiha. Luontokasvatusta parhaimmillaan!

Talvella lintuja on myös vähemmän, joten helposti oppii tunnistamaan tutut tintit ja varpuset ja laskea niiden 
määrän. Ja jos pihassa on jonkinlainen ruokintapaikka, niin tarkkailu on helppoa, ilman kiikareitakin pärjää 
pihabongailussa! Mielekästä on myös nähdä, mitä lajeja pihalla vierailee ja useamman vuoden vertailu 
lajeista ja vallitsevasta säästä on jälkikäteen mielenkiintoista luettavaa.

Laittamalla havainnot valtakunnalliseen Bird Lifen Pihabongauksen tulospalveluun, osallistut arvontaan ja 
annat tärkeää tutkimustietoa samalla. Netissä pääsee myös lukemaan tulossivua koko Suomesta. Ei mikään 
pikkujuttu, tälläkin kerralla yli 22 000 ihmistä tarkkaili lintuja lähes 15 000 pihassa ympäri maan. 

Haastankin preiviikiläiset kokeilemaan pihabongausta tulevina vuosina, Preiviikissä ei varmasti ole pihaa 
missä ei lintuja näkisi. Määrästä voi jopa yllättyä. Lintukirjoista saa lisää tietoa ja tunnistuskuviakin. Ja 
voihan pyytää vaikka jotain lintuharrastajaa mukaansa bongaamaan. Hauska on bongata kaverinkin kanssa.

Itse lintuharrastajana olen tarkkaillut pihaani myös pihabongausviikonloppuina tuon tunnin ja varmuuden 
vuoksi vielä molempina päivinä. Tänä vuonna lauantaipäivä oli parempi päivä, sen tulokset ilmoitin 
eteenpäin. Ilma ei oikein suosinut, sää oli harmaa ja sumuinen, plussakelillä mentiin. Aamupäivä on aina 
paras aika, silloin linnut ovat aktiivisimmillaan. Itse bongasin vasta klo 10.55 alkaen, kun näin ensimmäisen 
havainnon, mistä oli mielekästä aloittaa. 

On innostavaa poimia ympäriltään luonnon ääniä ja seurata liikehdintää niin läheisessä metsikössä kuin 
ruokinnalla. Ensimmäinen havaintoni oli ääni ja se lähti fasaanista. Hyvä havainto! Yleensä niitä näkyy ja 
kuuluu pihapiirissäni vasta kevään korvilla. Meillä on aika kattava linturuokinta ja sen tuntumasta on helppo 
laskea mm. tiaisten määriä. Poimin sieltä tämän tunnin aikana sen lukeman, milloin näin niitä kerralla eniten.
Se on pihabongauksen idea.

Sain vakiomäärän sini- ja talitiaisista mitä niitä yleensäkin käy. Tunnin aikana ei välttämättä käy kaikkia niitä
lintuja, jotka yleensä käyvät. Petturilinnuksi kutsuttakoon tänä vuonna närheä. Niitä käy normaalisti miltei 
päivittäin 2-3 ruokinnallamme. Pitääkin muistutella itselleen, että tämä ei ole kilpailu, mutta kun seuraa 
lintuja päivittäin, niin totta kai toivoisi ne kaikki lajit, mitkä pihassa päivittäin näkyy, ilmestyvän juuri tuon 
tunnin aikana. Innokkaalle pihabongaajalle tunti kuluu aivan liian nopeasti.

Pihabongaustani ilahduttaa puukiipijä, tuo yksi lempilinnuistani. Se on käynyt jo toista vuotta talvisin 
ruokinnalla joka päivä. Pensaiden suojassa puikkelehtii mustarastas. Komea oranssinokkainen koiraslintu on 
talvehtinut onnistuneesti vieraillen ruokinnallani lähes päivittäin. Parhaimmillaan niitä on ollut kolmekin 
samaan aikaan. 

Tämän vuoden pihabongauksen yllättäjä oli harmaalokkiaura, 16 lokkia lensi kohti Preiviikinlahtea. Se 
kertoo talvesta paljon. Viimeinen havaintoni oli korppi, ennen kuin tunti tuli täyteen. Se mennä kronksutti 
äänekkäästi, jotta varmasti kuulisin. Lajeja oli tänä vuonna 14, mikä on vähän keskiarvoa alhaisempi. 
Alkutalven hömö-, kuusi- ja töyhtötiaiset ovat olleet poissa jo pidempään. Mainittakoon myös, että 
sunnuntain laskennan jälkeen näin pihallani komean varpushaukkakoiraan istumassa puunoksalla lähellä 
ruokintaamme. Samalla vilkaisulla näin myös pikkutikkakoiraan pitkästä aikaa kipittämässä puunrunkoa. 
Ilahduttava näky, vaikka pihabongauslistaan ei päässeetkään enää.



Pihabongauslistani 28.1.17 oli seuraavanlainen: harakka 2, varis 2, sinitiainen 8, talitiainen 34, keltasirkku 
16, viherpeippo 2, puukiipijä 1, käpytikka 2, harmaalokki 16, mustarastas 1, pikkuvarpunen 1 ja korppi 1. 
Äänet: fasaani 1, urpiainen 1.

Minun, jokapäiväisen lintuharrastajan elämää ilahduttaa lukuisat hienot lintuhavainnot täällä Preiviikin 
linturikkaassa kylässä. Voisi sanoa, että minulla koko vuosi on niin pihabongausta kuin lähiluonnon 
tarkkailuakin, itse varsinaista bongailua kuitenkin varsin vähän.

_____________________________________________________________________________

BIRDLIFE / PORIN LINTUTIETEELINEN YHDISTYS / 
LASTEN LINTUKERHO

Kerho- ja retkitoiminta on tarkoitettu noin 7 – 12-vuotiaille.
Lasten Lintukerhon toiminnassa pääasiassa retkeillään lintuja ja luontoa okonaisvaltaisesti tarkkaillen ja 
luontokokemuksia saaden, seurataan lintujen rengastusta ja pidetään Arkissa kerhoiltoja eri teemoin sekä 
muita mahdollisia tapahtumia. Varsinaista säännöllistä kerhopäivää ei ole, eikä toimintaan tarvitse sitoutua. 
Vuoden aikana voi olla n. 5-7 eri tapahtumaa.

Retkistä ja muusta ilmoitetaan PLY:n kotisivuilla Tapahtumakalenterissa, sekä facebookin  Porin 
Lintutieteellinen Yhdistys ry.-sivustolla. Voitte ilmoittaa halukkuutenne liittyä myös  postituslistaamme, josta
saatte tiedon tulevista tapahtumista jatkossakin heti ensimmäisenä.

Retkille ja tapahtumiin otetaan lapsia aina ilmoittautumisjärjestyksessä. Kuljetus tapahtumapaikkoihin 
tapahtuu lapsen huoltajan toimesta.  Retken aikana lapset ovat vakuutettuja ja retkikummeina toimii Bird 
Lifen rekisteröityneet retkikummit Porin Lintutieteellisestä Yhdistyksestä.

Tarkemmat tiedot, kyselyt ja ilmoittautumiset tapahtumiin kulkee aina sähköpostimme kautta: 
lintukerho(at)satakunnanlinnut.fi

Lasten Lintukerhon retkikummeina toimii varhaiskasvatuksen ammattilaiset Maarit ja Marjo



SELITYKSEN PAIKKA

 
_______                                                                                        
ESA J. ANTTILA

Kirkkokankaantielle ei vain valoja ole ilmestynyt, vaikka piti jo aikoja sitten.
Asiaa pitää selittää vaikka ei nykytilanne selittelyllä paremmaksi muutu, tie on toistaiseksi vain 
puoleenväliin valaistu.

Kirjoitin muistaakseni nelisen vuotta sitten, että valaistuksen rakentamiseen on varattu määrärahoja kolmelle 
vuodelle.  Näin olikin, sillä vuoden 2011 syksyllä valmisteltiin paitsi kaupungin 2012 talousarviota myös 
vuosien 2012–2016 investointisuunnitelmaa, johon työohjelma yksiselitteisesti määritettiin.  Työn piti siis 
hoitua kolmen vuoden projektina kuten aiemmin tapahtui asfaltoinnin osalta. Se työ sentään saatiin kolmessa
vuodessa valmiiksi.

Mutta kesken jäi siis valaistusurakka.  Tällainen ei valitettavasti ole ennen kokematonta.  Vaikka valtuutetut 
kuinka osoittavat määrärahat ja vahvistavat ohjelmia ei valmista tule.  Tällainen tekemättömyyden ongelma 
ei valitettavasti koske vain Kirkkokankaantietä vaan on yleinen Porin kaupungissa.  Valaistus oli toki esillä 
myös viime syksynä, kun kuluvan vuoden talousarviota rakennettiin ja määrärahoja kohdennettiin, mutta 
milloin jotakin tapahtuu se jää nähtäväksi.

Asiaa ei siis edelleenkään jätetä kesken vaan työtä jatketaan luottaen siihen, että urakka vielä loppuun 
saatetaan.  Kirkkokankaantien merkitys Preiviikin, Kuuminaisten, Makholman asukkaiden ja muidenkin 
pääasiallisena kulkuväylänä on niin suuri, että ei ole ollenkaan kohtuutonta vaatia sille asiaan kuuluvaa 
valaistusta.

______________________________________________________________________________________

                         

ONKO TÄMÄ PREIVIIKIN LEVEIN KUUSI?

Keskellä kylää,Taisto Oksan tontilla kasvaa komea
kuusi.  Puu ei ole niinkään korkea mutta sitäkin leveämpi, sen
pisin alaoksa on 5,5 metriä pitkä.
Muut kuusen mitat ovat: korkeus n. 18 metriä, rungon ympärys
2,65 metriä ja halkaisija 0,85 metriä.

                                                                                                    
Onko kuusi kylän muhkein?  Jos tiedossasi on isompi
kuusi, niin lähetä kuva mittojen kera 
johanna.kesalainen@dnainternet.net tai soita 050 3074767

                                                                           

Taisto seisomassa kuusen juurella. Kuva ehkä 1990 -luvulta.

mailto:johanna.kesalainen@dnainternet.net


TAISTO OKSA, 95 v, MUISTELEE LAPSUUDEN AIKAA

___________                                                                          
JOHANNA KESÄLÄINEN

Taisto Oksa syntyi 27.2 1922 toiseksi lapseksi Julius ja Fanny Oksan perheeseen. Sotavuosia lukuun 
ottamatta Taisto on asunut koko ikänsä Preiviikissä, ensin syntymäkodissaan Oksankujalla ja naimisiin 
mentyään nykyisessä kodissaan Preiviikintiellä. 

VARHAISIN MUISTO sijoittuu aikaan, jolloin Taisto oli 3 tai 4 vuotias. Talvi oli ollut lämmin, joulu 
lähestyi eikä maassa ollut lunta. Mutta suureksi riemuksi aattoaamu valkeni valkoisena ja toiveet siitä, että 
joulupukki pääsee perille reellä, virisivät.

Taisto meni ulos ja näki lumessa kissan jättämät pienet tassunjäljet. Varis oli hyppelehtinyt pihassa ja 
piirtänyt omat puumerkkinsä pehmeään lumeen. Taisto käveli eteenpäin ja katsoessaan taakseen hän 
huomasi, että hänenkin kengistä jäi jäljet. Kaikki jäljet lumessa olivat erilaisia ja ne tuntuivat pienestä pojasta
kovin ihmeellisiltä. Samassa Taistoa alkoi mietityttää, minkälaiset jäljet mahtavat tulla joulupukin reestä ja 
porosta. Hän päätti, että illalla joulupukin mentyä hän käy tutkimassa pihan.

Vihdoin tuli ilta ja isä lähti ruokkimaan hevosta. Samassa joulupukki jo saapuikin ja lahjat jaettiin. Taistoa 
jännitti kovin: oliko hän ollut riittävän kiltti vai olisiko lahjojen joukossa koivun vitsa? Äiti oli monta kertaa 
kehottanut siivoamaan omat sotkunsa ja kertonut, kuinka tontut kurkkivat nurkan takana ja tarkkailevat 
lapsia. Helpotus oli suuri, kun paketeista löytyivät villasukat, vanttuut ja kaulahuivi. 

Lahjat ja koko muu joulutouhu oli niin jännittävää, että reen ja poron jälkien tutkiminen unohtui. Illalla 
nukkumaan mennessä asia muistui mieleen ja Taistoa hiukan harmitti se unohtaminen. Hän päätti heti 
aamulla käydä tutkimassa pihan. Mutta yöllä oli satanut vettä ja kaikki lumi oli sulanut. Pettymys oli suuri, 
kun poron ja reen jäljet olivat kadonneet.

MITÄ LEIKITTIIN 30 -LUVUN ALUSSA? 

Reviiri laajeni pikkuhiljaa ja Taisto ja isoveli Onni alkoivat viettää aikaa meren äärellä, rannalla ja vesillä. 
Rantakaisloista rakennettiin taloja ja veneitä. Veneisiin tehtiin linnun siipisulista purjeet. Yksi jos toinenkin 
kaislavene lähetettiin sukulaisille Amerikkaa mukanaan terveiset Preiviikistä. Tekemistä ja touhua oli paljon 
ja kun Fanny-äiti huuteli poikia kotiin iltalypsyn jälkeen, ei sitä aina kuultu tai oltu kuulevinaan.

Poikien ensimmäinen vene oli Haneliuksen Villen ja Lehtosen Matin tekemä ruuhi. Veneeseen tarvittavan 
tervan veljekset kävivät ostamassa Vähäraumalta Kansan kaupasta kävellen paljain jaloin koko matkan.
Ruuhi laskettiin veteen Hurukiveltä. Kivi sijaitsee Eskontien varrella olevan pellon reunassa. (Kts. Preiviikin
kotiseutukirja s. 23 ja 24). Nykyisin kiveltä ei edes näe merta.

Hiukan myöhemmin pojat rakensivat ruuheen kallistettavan kölin ja tekivät vanhasta säkistä purjeen. 
Saatuaan pari verkkoa he alkoivat kalastella ja saivatkin särkiä ja ahvenia, ja joskus hauenkin. Kalat perattiin
ja paistettiin. Jonkun kerran he myivät niitä ja ansaitsivat näin muutaman pennin.
 
Katajasta tehtiin kaaripyssyjä ja jousipyssyjä.  Nuolissa oli naula piikkinä. Kerran Haneliuksen pojat, Onni ja
Taisto päättivät lähteä metsästämään ”lintuja”. Taiston nuorempi sisko Aune halusi mukaan, mutta häntä ei 
huolittu. Ei siksi, että Aune oli tyttö, vaan koska Aunella ei ollut omaa pyssyä. Sisukkaana ja käsistään 
kätevänä Aune teki itselleen oman pyssyn ja niin hänet hyväksyttiin seuraavalla kerralla täysivaltaisena 
jäsenenä metsästysporukkaan.

Pirtuaikana pojat löysivät Kirkkokankaantien varrelta tyhjiä kanistereita. He ottivat ne mukaansa ja 
pirtutrokarin leikki alkoi. ”Kaupankäynnin” ollessa juuri kiivaimmillaan tuli Jullen sisko katsomaan, mitä 
lapset touhusivat. Nähdessään aikuisen tulevan Aune huusi: ”Poliisi tulee, poliisi tulee!!” ja kaikki ryntäsivät 
karkuun kuka mihinkin pusikkoon pirtukanisterit kolisten. Oli siinä aikuisilla naurussa pitelemistä.



10 VUOTTA SITTEN

Preiviikin Uutiset 1/2007: MEKA TV muistaa pienellä huomionosoituksella puurtajia ja yhteisöjä, jotka 
ovat jollakin merkittävällä ja omalla persoonallisella panoksellaan kehittäneet mediaa kaikille MEKA TV 
-projektin yhteydessä. 

Vuoden 2006 MEKA kyläyhteisö on Preiviiki, joka näyttää esimerkillään, miten erilaista mediaa ja hyvää 
koulutustarjontaa voidaan omasta kylätoiminnasta hyvällä ja toimivalla yhteistyöllä viedä ja tuottaa 
muullekin maailmalle.

                                                                                                     

Preiviikissä tehdyt lyhytelokuvat, kootut valokuvat 
ja Karhuseudun suistomaan projektin 
aikaansaannokset esitettiin Preiviikin koululla 
Elokuvailtamissa 24.4. 2007

                                                                                           

MEKA TV on satakuntalainen tuotantovisio ja 
toimintaverkosto, joka tuottaa kylä- ja 
yhteisöelokuvia lasten, nuorten, aikuisopiskelijoiden
ja erityisryhmien kanssa. MEKA TV täyttää tänä 
vuonna 25 vuotta.

________________________________________________

AUNE JA REINO TELTURIPARINA

Aune Oksa (möyh. Parkkinen) (1923 - 2016) ja Reino Nuotiomaa (s. 1926) olivat 
telturiparina Paavo ja Suoma Huopaisen häissä 1940 -luvun puolivälissä.
Telturipareja oli kuusi, kolme kummallakin puolella hääparia.

Hääkulkue lähti Suomisilta kohti Jukolaa, jossa vihkiminen tapahtui. Telturit kulkivat morsiusparin mukana 
vihkitilaisuuteen ja seisoivat vihkimisen ajan hääparin kahden puolen. Häävalssiin telturit liittyivät hääparin 
jälkeen. Reino Nuotiomaa kertoo, että häissä tarjottiin kahvia ja voileipää. Häävierailla oli omat eväät, joita 
maisteltiin katajapuskissa. Mutta ei tapeltu.

Teltureiden tehtävänä on aiemmin ollut myös kannatella vihkitilaisuudessa morsiusparin yllä kookasta 
vaatetta eli teltaa. Tellasta luovuttiin monin paikoin jo 1800 -luvun loppupuolella, mutta telturi-perinne jäi. 
Merikarvialla ”tellaflikat” koreilivat häähuoneen ja Punkalaitumella telturit oli ”kaik kum passas 
morsiusparia paremmi vihkiämisen aikana.”

Heikki Uusitalo muistelee, että samoihin aikoihin oli myös Anton ja Mirjami Kankaanpään häät. Morsian, 
sulhanen ja telturiparit kulkivat Rauhalasta (Koulunmutka 111) Jukolaan. 



PREIVIIKIN FACEBOOK-SIVUT

Preiviiki – kylä meren rannalla Facebook-sivusto perustettiin viime vuoden kevättalvella muutaman 
kyläläisen toimesta. Syynä tähän oli se, että haluttiin luoda sosiaaliseen mediaan yhteisö, jonka kautta 
preiviikiläiset ja kylästä kiinnostuneet voisivat olla yhteydessä toisiinsa. Tavoitteena oli luoda sähköinen 
ilmoitustaulu, jonne kuka tahansa voisi kirjoitella tai laittaa ottamiaan kuvia.

Tällä hetkellä sivustoa on käynyt tykkäämässä 260 henkilöä, mutta julkaisujen kattavuus on paljon suurempi 
ja jotkut niistä ovat tavoittaneet yli tuhat silmäparia! Julkaisut koostuvat upean kylämiljöömme kuvista, 
ajankohtaisista tapahtumista ja tiedotteista. Onpa siellä karannut vene sekä jokunen kissa ja koira hakeneet 
omistajaansa.

Rohkeasti siis kirjoittelemaan, kyselemään, mainostamaan ja laittamaan omia kuvia sivustolle - 
edellytyksenä tietenkin että nämä liittyvät Preiviikin kylään. Pakko ei ole olla Facebookin käyttäjä 
tutustuakseen sivuun, mutta valitettavasti viestien lähettely sivustolle ei onnistu ilman kirjautumista.

______________________________________________________________________________________

PIIRAKANPAISTAJAN RESEPTI

Eräänä päivänä löysin vanhan ruutuvihon, johon oli kirjoitettu ruokareseptejä vuonna 1941. 
Mukana oli piirakkataikinan resepti, joka vaikutti meikäläisen leivontataidoille sopivan helpolta ja 
yksinkertaiselta. Resepti oli seuraavanlainen:

3 kkp jauhoja 
3 tls leivinjauhetta 
4 rkl sulatettua margariinia tai voita 
suolaa 
1½ kkp piimää tai maitoa 
kaikki aineet sekoitetaan 

Päätin kokeilla. Helppo ja nopea taikina, jonka teko onnistui hyvin, paitsi, että kokeiluvaiheen 
alkuinnostuksessa en huomannut tarkistella tarveaineita piirakan päälle. No, hätä ei lue lakia. Ajattelin, että 
koska muuta ei ollut kuin kiinankaalia ja juustoraastetta, laitan ne ja paistoin piirakan puuhellan uunissa n. 
170 – 180 asteessa.

 Kaunis ja rapea lopputulos. Mies maistoi ja sanoi, että ihan hyvää, kun laittaa sinappia päälle! 



PIENTÄ SÄLÄÄ ja LUKIJOIDEN KOMMENTTEJA

MITEN HÄVITÄT ARKALUONTOISET PAPERIT?

Onko sinulla paperisilppuri, poltatko vai heitätkö vain huolimattomasti kaikki  laskut, 
ym. sellaisenaan roskiin?
Eräs lukija lähetti hyvän vinkin arkaluontoisten paperien hävittämiseen: Laita paperit 
likoamaan veteen pariksi tunniksi Purista liuenneesta massasta vesi pois. Voit halutessasi 
hiukan vielä repiä myttyä.
Nyt voit laittaa koko moskan jäteastiaan eikä kukaan taatusti tiedä mitä papereissa on lukenut.

                                                                   

KOIRANOMISTAJAT! 
Pururadalla saa ulkoiluttaa koiraa vain 
kytkettynä! Ladulla ulkoiluttaminen on kielletty.

LEHDEN/POSTINJAKAJAN 

toive lumisina talvina: Lumet pois 
postilaatikon kannelta!

                                                                                                             

KALARANNAN ROSKA-ASTIA on
 tarkoitettu kalarannan / tienvarsien / veneilijöiden roskille.
EI KOTITALOUSJÄTETTÄ!

KUNNALLISVAALIT HUHTIKUUN 9. päivä

Kirjastoautossa voi äänestää ennakkoon lauantaina 1.4.  Auto pysähtyy Preiviikiin puoleksi tunniksi
tuttuun paikkaan Kylmäasennuksen eteen (Preiviikintie 442) huhtikuun 1. päivänä myöhemmin
ilmoitettavaan kellonaikaan.   

                                              
YKSITYISTEIDEN VARRELLA ASUJAT!  
Toivottiin, että jokainen huolehtisi oman tonttinsa osuudelta
näkyväisyyttä haittaavat pensaat/oksat pois ja muutenkin 
siistisivät tien reunoja.   





 TOIMINNAT ja TAPAHTUMAT

PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYS 

Talvitapahtuma sunnuntaina 19.3. klo 12-14  kalarannassa. 
Myynnissä hernekeittoa, makkaraa, kahvia ja pannaria. Hernekeittoa 
voi ostaa kotiin. Arpajaiset yhdistyksen hyväksi. Tervetuloa! 
Säävaraus.

                                                                                                                     
 Kevätkokous huhtikuussa.

 Lauluilta 8.6 klo 18 -20 Työväentalolla, kts. s.16

PREIVIIKIN VPK, kts. s. 3

PREIVIIKIN KALASTAJAINSEURA

Kalarannan kevättalkoot maanantaina 22.5 alkaen klo 17. 
Talkooporukalle kuumia makkaroita, kahvia ja  pullaa. Tervetuloa 
joukkoomme. Ota mukaan tarpeelliset työvälineet ja iloinen kevätmieli.

.
 Kevätkokous  torstaina 16.3 klo 18 Preiviikin koululla. Tervetuloa!

PREIVIIKIN KIRI

 Hiihtokoulu torstaisin klo 17.30 (pienet) ja klo 18.15 (isot), Isomäki/Preiviikin urheilukenttä (jos 
lunta)

 Kuntojumppa  maanataisin klo 18.30, vanha Porihalli
 Sählyä maanataisin klo 19.30
 Seuran mestaruushiihdot lauantaina 4.3.Preiviikin urheilukenttä tai Isomäki. Säävaraus!
 Kevätkokous  maaliskuussa
 Karhuviesti lauantaina 1.4. Ilmoittautumiset Päiville, 0400 817 114
 Juoksukoulu torstaisin 6.4. alkaen klo 17 (pienet) ja klo 18 (nuoret ja aikuiset) Preiviikin 

urheilukenttä
 Pesäpalloa torstaisin kesä-heinäkuu klo 18, Preiviikin urheilikenttä
 Loorafutista tiistaisin kesä-elokuu klo 18, Preiviikin urheilukentän kaukalo.

Lisätietoja: Päivi Luontola, p. 0400 817 114 / paivi.luontola(at)gmail.com
preiviikinkiri.sporttisaitti.com / fb-sivut / Preiviikin Kiri

HUONEKALUJEN ENTISÖINTIKERHO   joka toinen tiistai klo 18 Preiviikin koululla.
   Vetäjä konservaattori Kaisa Lindewall, 040 551 2473

MYYJÄIS /KIRPPISTAPAHTUMA  sunnuntaina 26.3 klo 11 -14. Paikkamaksu 3 e. 
Varaukset Päivi Haapaniemeltä, 050 414 6192. Myynnissä myös leivonnaisia. 
Arpajaiset Preiviikin VPK:n nuorisojaoston hyvksi. 
Tervetuloa ostamaan, myymään, kahville, tuttuja tapaamaan!



PÖNTTÖTALKOOT keväällä Preiviikin koululla. Järjestäjinä Marjo  Rajala ja Jonna Ojala.
Huom!  Otamme kiitollisuudella vastaan eri mittaisia paloja raakalautaa, leveys 10 tai 15 cm.
Ilmoita lahjoituksesi Jonna.Ojala@student.diak.fi tai marraj58@gmail.com.
Tapahtuman tarkempi ajankohta ja lisäinfo myöhemmin.

TERVAPÄIVÄ lauantaina 1.7. Jukolassa, kts. seuraava sivu

KIRJASTOAUTO pysähtyy joka toinen perjantai klo 17.45 -18.10, Preiviikintie 442. Autoon mahtuu
   rajallinen määrä kirjoja. Jos et löydä etsimääsi kirjaa hyllystä, se tuodaan seuraavalla kerralla. Lainaamasi 
   kirjat voi palauttaa mihin tahansa Satakirjastoon.

LEHTIEN  JA KIRJOJEN KIERRÄTYSLAATIKKO, Preiviikintie 442. Laatikosta löytyy niin vanhoja
    kuin uudempiakin kirjoja ja lehtiä. Kannattaa käydä  katsomassa!

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

KANSANHIIHTO -ja KÄVELYKAMPANJA 1.1. -31.3.2017. 
Vihko löytyy Preiviikin urheilukentältä. Kirjoita nimesi vihkoon ja olet mukana arvonnassa.

PREIVIIKI – YYTERI RETKEILYREITTI alkaa Preiviikin koulun parkkipaikalta ja kiertää
   Preiviikinlahden ruovikoissa, rantaniityillä, tervaleppälehdoissa, metsissä ja dyyneillä. Pituus 28 km.

OOVIIKIN LUONTOLAVA  sijaitsee koulun takana rantaniityllä. Lavalta näkee muuttoaikoina erityisesti
   hanhia ja joutsenia.

KUUMINAISTEN KOTISEUTUYHDISTYS järjestää ympäri vuoden retkiä teatteriin, konsertteihin ym. 
tapahtumiin. Jos olet kiinnostunut retkistä, niin lähetä yhteystietosi Terttu Lehdelle, p. 040-5830416,  
tepalehti@hotmail.com

Mukaan pääsee vaikka ei olisikaan Kuuminaisten Kotiseutuyhdistyksen jäsen.

LÄNSI-PORIN SEURAKUNTA 

 Jumalanpalvelus/messu Preiviikin kirkolla sunnuntaisin: klo 12: 19.3. 16.4.  21.5. 11.6.
 Raamattupiiri tiistaisin klo 18

   Tiedot messujen toimittajista /ohjelman muutoksista Porin Kirkkosanomista, viikkotiedotteista ja
   www.kirkkoporissa.fi

POISNUKKUNEET: Veikko Pihlajamäki (1946 -2016)

mailto:Jonna.Ojala@student.diak.fi
mailto:marraj58@gmail.com
http://www.porievl.fi/
mailto:tepalehti@hotmail.com


LAULUILTA 8.6 klo 18 -20 Työväentalolla.
Laulattajina ovat preiviikiläiset kesäasukkaat Kirsi-Marja ja Esa Rauhamaa. Esa soittaa haitaria ja Kirsi-
Marja laulaa. Soitto- ja laulutaitojaan he ylläpitäjät osallistumalla Rauman ja Pihlavan eläkeläiskuoron 
toimintaan ja käymällä vanhainkodeissa, sairaaloissa ja Antinkartanossa laulattamassa asiakkaita.

Kirsi-Marjan vanhemmat, Kaisa-Liisa ja Yrjö Virtanen, olivat innokkaita nuorisoseuran jäseniä.
Kirsi-Marjan äidin isä, Adiel Kaura-aho, ohjasi aikoinaan Preiviikin Nuorisoseuran näytelmiä.

Puffetti aukeaa 17.30. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

TERVAPÄIVÄ JUKOLASSA lauantaina 1. 7. alkaen klo 10

Perinteinen tervaspuu on mänty, jota polttamalla saadaan tervaa. Koivun tuohesta saadaan tököttiä, joka on 
hyvää liimaa ja rakojen täytettä. Pihkaisia puita kerätään ja pilkotaan valmiiksi jo keväällä. 

Tervaspuun tuntee voimakkaasta pihkanhajusta ja ruskeanoranssisesta väristä. Se on tavallista painavampi, 
pinta on karhea ja rasvainen. Pystyyn kuivuneet kelot ja vanhat kannot ovat hyviä tervaspuita. Ennen 
vanhaan puut kolottiin 3 – 4 vaiheessa. Vahingoittuessaan puu paikkaa itseään kehittämällä pihkaa. 
 
Paikalla on VPK esittelemässä uutta autoaan ja huolehtimassa paloturvallisuudesta. VPK myy arpoja 
toimintansa hyväksi. Nuorisoseura myy kahvia, pullaa ja makkaraa.

TERVETULOA runsain joukoin kylän yhteiseen tapahtumaan!

Kuva on viime kesän tapahtumasta. Tuulikki Kiilo lukee esitelmää tervan historiasta.



ONKO PAIKAT JUMISSA, ISKEEKÖ STRESSI VAI HALUATKO VAIN
HEMMOTELLA ITSEÄSI?

                 Hoitola Valonsäteestä luonnonmukaiset, kokonaisvaltaiset hemmotteluhoidot ja
                 rentouttavat hieronnat. Hoidoissa hyödynnetään yrttien parantavia vaikutuksia  
                                              mm. hauteina, jalkakylpyinä ja öljyinä.

  Kuumakivihieronnat, aromaattiset hieronnat, luomukasvohoito, turvekäsittelyt, 
kuivakuppaus, raskaushieronta, iskiashoito, päähieronta.

Tutustu yksityiskohtaisemmin hoitotarjontaan: facebook.com/valonsade

Myös koti/laitoskäynnit ja lahjakortit.

Hoitola Valonsäde
Suvi Kesäläinen, sairaanhoitaja/fytoterapeutti 

Marjakuusentie 4a, 28660 Pori
p. 050 571 3055

Maaliskuun tarjouksena kuumakivihieronnat 60min/45e, 90min/55 e







KIITOS KAIKILLE MAINOSTAJILLE !

Preiviikissä yksityisellä 
perhepäivähoitajalla vapaita paikkoja. 
Vuosien työkokemus. Hoitomaksu 
päiväkotimaksun suuruinen. 
Rauhallinen, iso piha. Päivi 
Haapaniemi, 050 414 6192.

Tässä tyhjää tilaa mainokselle/myynti-
ilmoitukselle. Myynti-ilmoitus 5 e. Mainokset: 
pieni 10 e, isompi 20 e, puoli sivua 35 e.

Seuraava lehti ilmestyy loka -marraskuun vaihteessa. Materiaali 15.10. mennessä 
Johanna Kesäläinen, 050 307 4767,  Preiviikintie 494, 
 johanna.kesalainen@dnainternet.net. Lehti näkyy myös www.preiviiki.fi- sivuilla  ja 
Preiviiki, kylä meren rannalla, facebook- sivuilla.


