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JULKAISIJA: Preiviikin Kiinteistöyhdistys ry

HYVÄÄ LOPPUSYKSYÄ!

Vai pitäisikö sanoa alkutalvea, sillä tällä hetkellä kun tätä
kirjoitan, on lumi ollut maassa jo pari päivää. Ja puissa lehdet, 
niin yhtäkkiä lumi tuli. Mutta eiköhän tuo sulane piakkoin,
sataakseen taas uudestaan.
 
Huomasitko muuten, että lehden nimi on muuttunut? Se on nyt 
Preiviikin Sanomat. Ajatus nimen muuttamiseen tuli seuraavista
syistä.  Kyläläisten ottaessa minuun yhteyttä lehden tiimoilta, 
useat heistä sanoivat: ” Koska Preiviikin Sanomat ilmestyy….,
Voisiko Preiviikin Sanomiin laittaa...” jne. eli jollakin tapaa he
eivät mieltäneet lehteä uutislehdeksi. Ja tottahan se on. Lehti
ilmestyy nykyään vain kaksi kertaa vuodessa eikä näin ollen 
sisällä kovin paljon varsinaisia uutisia, kaikenlaisia sanomisia
kylläkin. 

Lehden tekeminen on ihan kivaa, mutta vielä kivempaa se olisi, jos tekstinkäsittely – ja 
kuvanmuokkaustaitoni olisivat parempia. Sitäpaitsi, joskus tuntuu siltä, että tämä tietokone pitää minua aivan
pilkkanaan. Juuri kun saan jonkun asian onnistumaan ja ajattelen, että jess!, niin eiköhän seuraavalla kerralla 
kaikki mene pieleen, vaikka omasta mielestä teen aivan samalla tavalla kuin ennenkin (?)

Seuraavalla sivulla onnitellaan 100-vuotiasta Suomea. Muita tänä vuonna ”merkkipäiviä” viettäviä on VPK 
(10 v) ja saha (30 v). Jonkinlainen merkkipaalu on sekin, että Porin maalaiskunta liittyi Poriin 50 vuotta 
sitten.

JOHANNA KESÄLÄINEN, Kiinteistöyhdistyksen pj 050 307 4767, johanna.kesalainen@dnainternet.net

           TÄSSÄ LEHDESSÄ mm: 

HIUKAN HISTORIAA  ~ ELÄKELÄISEN AJATUKSIA  
LASTEN PIIRUSTUKSIA ~ KOIRISTA ja KISSOISTA  
TULEVIA TAPAHTUMIA ~ JOTAIN UUTISIAKIN



 SUOMI ITSENÄISENÄ SATA VUOTTA 

_______________________                                                                                                                                                         
JOHANNA KESÄLÄINEN
SINIKKA UUSITALO

Nykytutkijoiden mukaan Suomeen tulivat ensimmäiset asukkaat n. 11 000 vuotta sitten. 
He olivat metsästäjiä ja joutuivat muuttamaan ilmaston lämmetessä suotuisimmille metsästysalueille, 
Suomeen, Etelä-Karjalaan. Vähitellen asutus levisi ja tuhansien vuosien ja historiallisten kausien jälkeen 
alkoi muotoutua pysyvää asutusta ja ihmiset oppivat myös viljelemään maata. 
 
Brehdwijck (Preiviiki) mainitaan ensimmäistä kertaa asiakirjoissa vuonna 1491. Taloja oli viisi ja ne 
sijaitsivat lähekkäin nykyisen Arvelan, Suomisen ja Uudentalon tienoilla.

Sata vuotta sitten elettiin rauhattomia aikoja. Nikolai oli Venäjällä syösty vallasta. Ihmiset kaipasivat ja 
vaativat parempia oloja. Se johti sosialistisen liikkeen nousuun, johon Preiviikistäkin osallistuttiin marssien 
Poriin. Keväällä oli maatyöväen lakko ja syksyllä talollisten aseistariisuminen. Kansan kahtia jakautuminen 
johti lopulta kansalaissotaan, sanottiinpa sitä sitten kapinaksi tai vapaussodaksi. Preiviikissä ei tapeltu 
verisesti, mutta siitä huolimatta kansalaissota jätti sen ajan ihmisiin pysyvät jäljet.

MITÄ MUUTA TIEDÄMME SEN AJAN TAPAHTUMISTA?

Kylällä oli Kustaa Lundgrenin ja Väinö Vilposen kaupat, Lyyri piti omaa kauppaansa.
Posti tuotiin Vilposen kauppaan. Puhelinkeskus oli juuri siirtynyt Vilposelta sentraaliin. Tilaajia oli 16. 
Nuorisoseura järjesti ensimmäiset omat hiihtokilpailut. Miehet hiihtivät viisi kilometriä, naiset ja lapset 
puolet vähemmän. Koulussa oli opettajana Toivo ja Eine Setälä. Koulun johtokunnan puheenjohtaja oli 
J.H.Kesti.

Vuoden 1917 henkikirjat puuttuvat. Edellisenä vuonna mainitaan seuraavat talot isäntineen: Arvela (Juho 
Renfors), Arvela (Viktor Welan), Erkkilä (Wiktor Gylden), Erkkilä-Kesti (Juho Kesti), Hannula (Juho 
Santikko), Paavola (Juho Lindholm), Laurila-Siltala (Wäinö Ahl), Laurila (Isak Isakinpoika) ja Laurila-
Mäkelä (Aksel Wallin). Torppia oli useita kymmeniä. Lisäksi kylässä asusti mäkitupalaisia ja itsellisiä 
ammatinharjoittajia, esim. seppiä.

Preiviiki liittyi Poriin 50 vuotta sitten. Entisestä maalaiskylästä on tullut eräs Porin haja-asutusalueista, jonka
vetovoimana on edelleen sen idyllisyys ja meren läheisyys.

Lisää mielenkiitoista historiaa kylästämme löydät kotiseutukirjastamme Preiviiki, meren alta kyläksi.

Itsenäinen Suomi täyttää siis tänä vuonna 100 vuotta. 
Suomi maana on kuitenkin ollut olemassa jo satoja vuosia; ensimmäiset
Suomea koskevat kirjalliset dokumentit ovat peräisin 1100 -luvulta. 

Epävirallinen Suomen lippukin on itsenäisyyttämme vanhempi.
Purjehdusseurojen veneiden nokassa liehui jo 1860 -luvun alussa lippu,
joka erosi siniristilipustamme vain mittasuhteiltaan. Nykyinen lippu
vahvistettiin Suomen lipuksi toukokuun lopulla 1918.  

ONNITTELUT ITSENÄISYYDEN SATAVUOTISJUHLAA VIETTÄVÄLLE SUOMELLE!



PREIVIIKIN VPK:n ”HISTORIAA”, 10 -VUOTISTAIVAL

Simo Haapatie, Preiviikin VPK:n pj

Kuten tiedämme, Preiviikin Vpk on perustettu jo vuonna 1936. Toimintaa oli paljon vuosien varrella, mutta 
lopulta se hiipui ja yhdistys lakkasi olemasta. Olikohan se vuonna 2006 kun kuulin, että Vpk lopullisesti 
lopettaa toimintansa, kun ei ole enää jäseniä. Kerroin asiasta muutamalle henkilölle ja he olivat sitä mieltä, 
että jatketaan hommaa nuorempien voimin. Pidimme 2007 kesällä kokouksen, jossa päätimme perustaa 
yhdistyksen uudelleen (yhdistys oli poistettu rekisteristä, kun ei ollut toimintaa). Siitä se sitten lähti.

Ostimme ensimmäisen paloauton Pomarkusta, autotrokarilta. Se oli Natikka 60 -luvulta, bensavehje vielä. 
Sitä vähän laiteltiin ja komialta näytti. Ei ihan vastannut tarkoitusta, mutta nosti yhteishenkeä. Sitten saimme
sattuman kaupalla uudemman auton, jossa oli jo kalustoakin, sillä harjoiteltiin ahkerasti ”porkkanat” päällä. 

Vuonna 2008 Ulvilassa pidettiin (taisivat muuten pitää sen meidän pyynnöstä) palokuntalaisille 
perehdyttämiskurssi. Osallistumalla kurssille ja vuonna 2009 pidetylle kurssille saimme koulutettua 
kaikkiaan 10 sammutuskurssin käynyttä henkilöä. Nykyään meillä on 13 sammutuskurssin käynyttä 
nuorempaa palomiestä. Samana vuonna osallistuimme jo Vpk:oitten kalustokilpailuunkin. Tuolloin 
asemamme oli Mäkelän Joukon autokorjaamolla. Toimintaa oli mukavasti, nuoriso-osastossakin oli 
parhaimmillaan yli 20 nuorta. Koulutustilana meillä oli entinen koulu, yläkerrassa varasto varusteillemme.

Kävimme myös usein harjoittelemassa maanantaisin joko Reposaaren tai Pihlavan Vpk:n kanssa. Myös 
yhteistyö seurakunnan kanssa alkoi, tuo Junnilan palovartiointi rippileirien aikana on nyt kestänyt lähes 10 
vuotta. Olemme tutustuneet toisiin palokuntalaisiin ja osallistuneet syksyisin järjestettyihin 
yhteisharjoituksiin. Vuosien varrella olemme osallistuneet lähes kaikkiin alueella järjestettyihin 
palokuntatapahtumiin, niin nuoret leireille kuin vanhemmat yhteisharjoituksiin, 112-päivään ym. 
tilaisuuksiin. Kuulumme sekä Porin Vapaapalokuntien yhdistykseen, että Satakunnan Sopimuspalokuntien 
yhdistykseen.

Neuvottelujen jälkeen Satakunnan Pelastuslaitoksen kanssa saimme solmittua sammutussopimuksen vuonna 
2012. Se paransi meidän asemaamme huomattavasti. Saimme korvausta varuilla oloajasta ja saimme jopa 
muutamia hälytyksiäkin vuosittain, aina oli lähtijöitä hälytyksiin.

Alkoi olla polttava puute omista tiloista, yritimme vähän joka suunnasta saada apua pulmaan. Olimme 
valmistautuneet jopa rakentamaan oman tilan, piirustuksetkin olivat valmiina ja kaupunki olisi antanut meille
paikan rakennukselle. Mutta sitten halli Laurilantieltä vapautui ja saimme vuonna 2014 vuokrattua sen 
käyttöömme Uusitalon Jyrkiltä. Tilaa muokattiin käyttöömme sopivaksi ja tilaa oli myös nuorisolle ja 
kaikkien varusteille, enää ei tarvinnut raahata paloasua kassissa edestakaisin kotiin, kun kaikille saatiin oma 
varustekaappi. Koulutustila erillisessä rakennuksessa pihapiirissä sekä pesumahdollisuus keikan jälkeen oli 
hieno juttu palokunnallemme. Rakennus lämpiää puilla, pannuhuoneessa on puukattila ja iso varaaja, 
asensimme myös ilmalämpöpumpun kalustohalliin. 

Vuosien varrella erilaiset hälytykset ovat työllistäneet meitä, on ollut isojakin ja pitkäkestoisia tapahtumia, 
joissa olemme olleet mukana. Porukkamme on pieni, mutta olemme aina olleet valmiina vastaanottamaan 
tulevat tehtävät. Autokalustoa olemme saaneet uusittua muutaman vuoden välein, nykyinen 
sammutusautomme tuli meille vuonna 2017, miehistöautoakin olemme saaneet päivitettyä. Nykyisellä 
autolla on mukava ja turvallinen kuljettaa nuoriso-osastolaisia eri tapahtumiin.

Eli nyt kesällä 2017 tuli toimintamme aloittamisesta 10 vuotta täyteen, kiitos kaikille jotka ovat olleet 
mukanamme taipaleella ja osallistuneet toimintaamme ja tapahtumiimme, jatkamme samaan tapaan.



MITÄ KIINTEISTÖYHDISTYS TEKEE JA 
MIHIN RAHAT MENEVÄT?

_________________                                                                                                                    
JOHANNA KESÄLÄINEN, pJ

Yhdistyksemme tarkoitus on yrittää parantaa kylämme viihtyvyyttä ja turvallisuutta, toimia linkkinä 
kyläläisten ja eri tahojen, kuten esim. kaupungin kanssa ja järjestää kyläläisiä kiinnostavia tapahtumia.

Vuosien varrella yhdistys on anonut kaupungilta/ely-keskukselta erinäisiä kylän turvallisuutta parantavia 
asioita. Joitain olemme saaneet läpi, esim. 50 km/h nopeusrajoitus kylälle, mutta monia on jäänyt 
toteuttamatta, kuten katulamput Preiviikintien loppupäähän tai liikennepeili Rantakujan/Preiviikintien 
risteykseen. Olemme myös ilmaisseet huolemme Kirkkokankaantien ja Paarnoorintien kapeudesta siltojen 
kohdilla, nekin tuloksetta.

Anominen ei maksa mitään. Mihin siis rahat menevät? Vuosittaisia menoja ovat mm. hallituksen jäsenten 
kulukorvaukset yht. 350 euroa, yhdistysrekisterin hallintokuluja (maksettava, jos puheenjohtaja, 
sihteeri,taloudenhoitaja vaihtuu), Pienkiinteistöyhdistyksen jäsenmaksu n. 120 euroa, nettimaksu 120 euroa.

Tänä vuonna jäsenten merkkipäivien muistamisiin
meni rahaa yhteensä 13 x 30 euroa eli 390 euroa.
Kylään syntyi yksi vauva, jota muistettiin 50 euron
lahjakortilla. Joka toinen vuosi kustannamme
kalarannan siivoustalkoiden kahvituksen ja roska-
astian tyhjennykset (65 euroa).

Kesän isoin yksittäinen menoerä oli kalarannan
uimarannan kunnostaminen. Kaupungilta saamamme
avustuksen jälkeen maksettavaa jäi 150 euroa.
Uimakopin maalauskulut olivat n. 110 euroa,
nuotiopaikan roska-astia 30 euroa.

Ostimme hernekeittopäivää varten lämpökattilan 
115 euroa. Uusi viiri kalarantaan maksoi 50 euroa. 

Siinä on nyt suurin piirtein isoimmat menoerät tältä
vuodelta. Lisäksi tulee kaikkia vähäisiä kuluja kuten 
mustekasetteja tulostimeen ym.                                       VÄKEÄ KALARANNASSA NAUTTIMASSA KUUMASTA
                                                                                                        HERNEKEITOSTA, KAHVISTA JA PANNARISTA

Aikaisempina vuosina olemme kunnostaneet ilmoitustaulut ja tehneet kirjojen ja lehtien kierrätyslaatikon. 
Menoja on aiheutunut myös kaikille ilmaisista lauluilloista, tänä vuonna tappio n. 80 euroa (sisältää talon 
vuokran ja laulattajien korvauksen).

Otamme mielellämme vastaan kyläläisten toiveita siitä, mihin he haluaisivat yhdistyksen rahoja käytettävän 
ja minkälaista toimintaa kaivataan. Yhdistyksen vuosikokoukset ovat aina avoimet kaikille. 
Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tulot ja menot, syyskokouksessa seuraavan vuoden tulo- ja 
menoarvio.

Yhdistyksemme toiminnasta hyötyvät kaikki kyläläiset, eniten toki he, jotka osallistuvat järjestämiimme 
tapahtumiin / ovat yhdistyksemme jäseniä.  Ilman jäseniä ei olisi Preiviikin Kiinteistöyhdistystä eikä mitään 
edellä kerrotuista asioista olisi toteutunut.
Tällä hetkellä maksavia jäseniä on reilu 90. Jäsenmaksu on 15 euroa. Yli 80 -vuotiaat ovat vapaajäseniä.  



KALARANTA SAI UUTTA ILMETTÄ

_________________
JOHANNA KESÄLÄINEN

Puheenjohtajapestin alkaessa sanoin itselleni, että älä nyt Johanna innostu liikaa, otetaan ihan rauhallisesti! 
Mutta kuinka taas kävikään? Kaikenlaista tuli silti häärättyä. Ja nyt kun katsoo taaksepäin mennyttä kesää, 
tuntuu, että moni muukin kuin minä innostui yhteiseen tekemiseen.

Mistä kaikki alkoi? Se alkoi siitä, kun keväällä katselin uimarannan surkeata kuntoa ja mietin, josko sille 
voisi tehdä jotain. Kun kellään hallituksen jäsenistä ei ollut mitään asiaa vastaan, otin yhteyttä Tuomas 
Hannulaan. Hän sanoi, että juuri tällaisia rantojen kunnostamisia he tekevät. Asia oli sillä sovittu! Sitten kun 
sain viestin, että työ on tehty, lähdin kalarantaan. Uimaranta oli kerrassaan upea, hiekka kuin silitysraudalla 
silitetty! Mutta siis kaivinkoneen kauhalla.

Meni vähän aikaa ja tapasin Seija Oksan lenkillä. Hän ehdotti, että laitettaisiin betonirenkaasta nuotiopaikkaa
rantaan. Sopiihan se, mutta mistä betonirengas?  Sähköpostilla tehty kysely tuotti tuloksen: Haapaniemen 
Tarmolla oli juuri sopivan kokoinen joutilas betonirengas, jonka hän antoi, ja myös kuljetti rantaan. 

Veikko Oksa teki kätevän käännettävän ritilän makkaranpaistoa varten. Materiaalin ritilään antoi ilmaiseksi 
Länsirannikon Romu. Vielä mietittiin, jos entisen lintutornin paikalla oleva pöytä/penkkiyhdistelmä 
siirrettäisiin nuotiopaikan lähelle. Siihen siirtotyöhön lupautuivat Ari Pantsar koneineen Jouko Viitasen 
avustamana.

Taas meni vähän aikaa. Yhtenä iltana
ihailtiin porukalla uimarantaa. Ja ihmeteltiin, 
miten on mahdollista, että Tapanin myrskystä 
(v. 2015) saakka pohjamudissa ollut pukukopin
toinen ovi voi olla niinkin hyvässä kunnossa.
(Ovi löytyi keväällä rannan siivoustalkoissa.
Rautaputket olivat tietysti ruosteessa ja laudat
päistään hapertuneet. Mutta paikoilleen se saatiin.)

Sitten Lindforsin Kauko tuumasi, että 
eikö uimakoppia voisi ehostaa ja maalata 
siihen kuvia. Okei, kaikkien mielestä 
idea oli hyvä. Siis tuumasta toimeen!
Riitta Niinikoski, Taina Heinonen ja 
minä teimme pohjustustyön: krapaamisen, 
pesun ja pohjamaalauksen. Maalit ja työvälineet
tähän antoi ilmaiseksi Väriässät Karjarannasta. 

Nyt oli taiteilijoiden vuoro. Inkeri Simola ja
Marjo Rajala ahkeroivat pitkin kesää ja maalasivat
yhdessä suunnittelemansa hienot meriaiheiset
kuvat kopin joka seinälle.

                                                                                                 INKERI JA MARJO TAUOLLA TYÖN LOMASSA

KIITOS HEILLE JA KAIKILLE MUILLEKIN, JOTKA OSALLISTUIVAT
RANNAN EHOSTUKSEEN!



KALARANNAN MAKKARANPAISTOILLAT

Rantalan Karin ehdotuksesta pidettiin uudella nuotiopaikalla ”krillikauden” avajaiset elokuun lopulla. Väkeä 
oli runsaasti paikalla, makkaraa paistettiin, kahvia juotiin ja porukka viihtyi. Siispä päätettiin tehdä 
makkaranpaistoilloista perinne. Kuin ihmeen kaupalla sää suosi joka kerta meitä rantaan tulijoita eikä yhtään 
perjantai-iltaa jouduttu perumaan. 

Kalastajainseura ja Kiinteistöyhdistys tarjosivat vuorotellen pullat ja nokipannukahvit. 
Kari hääräsi kahvinkeittomestarina joka kerta ja hyvät kahvit keittikin!

Jatkamme makkarailtoja ensi kesänä tai itse asiassa jo keväällä. Mutta siitä sitten enemmän kevään lehdessä.

     
     
     

KARI KAHVINKEITOSSA                                                                                  NOKIPANNUKAHVIT TULOSSA

KYLÄLLE ON TULLUT UUSIA ASUKKAITA

Mauri Leino on vaimonsa kanssa on muuttanut uuteen taloon Laurilantielle.

Entinen Parkkisen Aunen talo Myllymäenraitilla on saanut vuokralaisia.

Tiina Renfors ja Tomi Köhlert ovat ostaneet edesmenneen  Arasaaren Heikin
talon Preiviikintieltä.

Tuomas ja Suvi Kesäläinen, lapset Veeti 5v ja Viljami 3v muuttavat pikapuoliin
Holmanmäkeen, Jyrki Uusitalolta ostamaansa taloon.

Vauvalahjakortti n:o 12 luovutettiin Erik Grönblomin ja 
Hanna-Juulia Salmisen Adelia -vauvalle. Perhe asustaa Päivärinteentiellä.

  

ONNEA KAIKILLE UUSILLE ASUKKAILLE JA TERVETULOA PREIVIIKIIN!



PILPPUPÄIVÄ PREIVIIKISSÄ

_______________                                                                                                                                                                                                    
ANTTI SIMOLA

Porin DIAKin sosionomi-diakoniopiskelijat järjestivät lokakuisena sunnuntaina kaikille avoimen 
pelitapahtuman Preiviikin urheilukentän alueella. Tilaisuuden toisena järjestäjänä toimi Preiviikin 
Kiinteistöyhdistys, jolta opiskelijaryhmä sai vinkin kyseisestä pelistä ideoidessaan kansalaistoimintaan ja 
järjestötyöhön liittyvää tapahtumaa.

Pilppu on vanha peli, jota maamme silloisesta hallinnosta vastanneet venäläiset pelasivat 1900-luvun 
alkupuolella myös täällä. Tapahtuman tarkoituksena olikin mukavan ja liikunnallisen yhdessäolon lisäksi 
tuoda tätä historiallista peliä jälleen ihmisten tietoisuuteen.

Ilmojen haltija ei oikein suosinut tilaisuutta, mutta sade sentään taukosi ennen h-hetkeä. Kylmistä ja kosteista
olosuhteista huolimatta paikalle saapui parikymmentä kaikenikäistä asiasta kiinnostunutta, ja aktiivisimmat 
pelaajat olivat hyvinkin innokkaita. Kädenvakautta ja näppäryyttä edellyttävästä pelitekniikasta päästiin 
nopeasti jyvälle, ja puupalikat saivat mailoilta kyytiä. Monet joukosta olivat pelanneet pilppua aiemminkin, 
myös useanlaisilla säännöillä ja monenmuotoisilla välineillä.

Ennen pelillisiä aktiviteetteja osallistujien käytettävissä oli maksuton pilppupaja, jossa jokainen halukas 
pystyi tekemään itselleen oman pelipalikan. Ja kun kylmä alkoi kangistaa tai teki mieli huilata hetki, niin 
pääsi virkistäytymään pullakahveilla ja lämpimällä mehulla.

LEHTI-ILMOITUKSEN PERUSTEELLA PELITAPAHTUMAAN TULI MUUTAMA INNOKAS KYLÄN ULKOPUOLELTAKIN

Jos vain halukkaita riittää, pilpun peluupäiviä voidaan järjestää lisää ensi kesänä.



ELÄKKEEL OLLOO!

_______________                                                                                                                                          
SEIJA OKSA

Ny ole sit siirtyny viättää ansaittui eäkepäivii. Maaliskuu alust asti ole jo opetellu jouteolloo. Ja kyl minust 
tuntuuki, et nämä eläkepäivät ansaittui onki, ko ole tyäelämäs ollu jo vuarest 1974 alkai ja koko aja samas 
tyäpaikas. Oli nimittäi koko tyäurani aja musiikkioppilaitokse kanslias töis. Paljo o muutoksii ja kehityst 
tapahtunu tänä aikan. Ensiks oli kirjotuskonneen vanha Continentali. Kai tierätte, semmone joit näkkee 
nykyää ennää vaa museois. Oli semmone veivattava vahasmonistuskone ja laskukoneki kans veivattavaa 
mallii, jollast en ollu ikin nähnykkää. 

Vuosie varrel konneet muuttu. Tuli tiatokonneet ja sähköset tulostimet. Niit piti tiätysti opetel käyttää niko 
uusii oppilasohjelmiiki. Ei se tiätysti ain iha helppooka ollu, ko minu opiskeluaikanani ei viäl tiatokoneitte 
käyttöö opetettukaa. Kiiret ja stressavaa aikaa oli ain toukokuu, alkukesä ja alkusyksy, niko oppilaitoksis 
pruukaaki. Mut vaihtelevaa tyä oli ja tutustuiki monnii oppilaisii, heirä vanhempii ja monnii opettajii. Enne 
kaikkee opei kuuntelemmaa kaikenlaist musiikkii, niko klassist, jatsii ja oopperaaki ja käymää konserteis. 
Näi jottai uut tarrttu mukkaa tyäelämäst, mist voi nauttii viäl eläkepäivin.

Mut ny sit ollaa joute, tai joute ja joute. Millai se ny sit ottaaki, ko kaikelaist 
ohjelmaa, tekemist ja menemist tuntuu oleva iha riittämii. Se ole kyl huamannu,               
et ny tullee ain joskus otettuu iltapäiväl piänet nokkaunet. Kaikelaisii
huushollihommii saa kulutettuu paljo enemmä aikaa ko tyäsolles, 
ko ei ole kiire niitte tekemises. 

Jokusil o kauhee vaikeet tua eläkkeeljäämine. Moni pelkääki, ettei saa aikaas kulumaa taik keksi mittää uusii
harrastuksii täyttämää päiviis. Ei se tiätysti helppoo ain ollekkaa, jos tyä o ollu tärkei asia elämäs. Ja jolsei ol
ollu paljo tyäelämä ulkopualel nii sanottuu muut sosiaalist elämää, ni sitä o vaikee ruvet yhtäkkii keksimää 
ittelles päivii sisältöö. Eikä asiat ja elämä ain men sillail ko sitä vaik enne eläkkeel jäämist oliski miälestäs 
suunnitellu. Tullee mahrollisesti ittel uusii kremppoi tai vanhat pahenee. Tai alkaa ollee ne omat vanhemmat 
enemmä avutarpees ja niist täytyy ruvet pittää hualt. Ei se eläkkeel jäämine minullakaa iha kaikilt osilt 
semmost ollu, mitä mää kuvitteli, mut näil korteil ny pelataa, mitä käres o.
 
Kaike parast kumminki täsä minu elämäsäni o ny nua lapselapset; Ella 1 vuat ja Aulis 5 kuukaut. Kyl  ne 
antaa minu elämääni ny paljo illoo ja riamuu. Niitte kehittymist o ihana seurat ja hianoo o, et niit voi ny ottaa
hoitoo melkei millo vaa, ko tarvet laste vanhemmil tullee.

Harrastuksii mul tuntuu ny oleva iha sopeva määrä. Sillai et miäli pyssyy virkeen ja ruumilline kuntoki 
jollailaises. Ei sitä kai nii mahrottommii ennää toivokkaa sevverra vaa, et pystys liikkuu ja touhuu noitte 
piänte kans ja et pääki pellais mahrollisimma pitkää.

Ja suurel lämmöl mää muistele viimist tyäpäivääni. Se oli hiano ja tunteit pintaa nostattava kaikkine 
tarjomisinnee, puhheinee, esityksinee ja yllätysrokkonsertteinee. Tuli tunne, et tarpeellinen o omas tyäsäs 
ollu ja sai alottaa eläkkeel olo tyytyväisi miäli.

Ei muut ko hyvvii ja antosii eläkepäivii vaa muilleki eläkeläisil. Ja
yrittäkää muistaa, et aika kulluu nii kauhee noppeesti. Koittakaa ottaa
jok  päiväst vaari ja nauttii siit täysi rinnoi.

     Lapsen suusta: ”Ei vanheneminen ole vaikeaa. 
     Kulkee vain virran mukana.”

           Ohhoijaa, ku
     nukuttaa! Krooh!



PIENTÄ SÄLÄÄ JA LUKIJOIDEN KOMMENTTEJA

KOHLO
 
Viime syksyn Preiviikin Uutisissa (3/2106) oli Seija Oksan muistelu siitä, kuinka hänen kotonaan 
teurastettiin sikaa.

Lukijanpalautteena Reino Nuotiomaa kertoi, että teurastuspäivänä monessa paikassa tehtiin kohloa. Kohlo 
valmistettiin seuraavalla tavalla. Kun sika oli teurastettu ja kaltattu, se laitettiin roikkumaan kintereistään 
naulaan. Osa kaulaa ja niskaa leikattiin heti pois ja lihapala laitettiin nahkoinensa pataan kypsymään. 
Mausteeksi tuli suolaa ja pippuria. Lihaa keitettiin kauan, niin kauan, että kaikki ihra suli keitinliemeen.

Kohlo oli monen teurastajan suurta herkkua, varsinkin kylmänä, jolloin kaikki ihra oli kovettunut 
valkoiseksi.

Hyvät autolla liikkuvat kyläläiset ja muutkin painavalla kaasujalalla varustetut, 
Preiviikin rantakujan, Eskontien ja Myllymäenraitin yksityistiellä on nopeusrajoitus.                                        

KÄSI SYDÄMELLÄ, KUKA NOUDATTAA RAJOITUSTA?              30 km/h.
Jos ajetaan rantakujalla ylinopeutta, niin on Eskontielläkin hurjasteltu.  Parisen viikkoa sitten oli Eskontiellä 
Preiviikin Sanomia varten laitettu kiinteistöyhdistyksen postilaatikko ajettu kumoon.  

50 km/h nopeusrajoitus on osassa Preiviikintietä. Tätäkin nopeusrajoitusta rikotaan hyvin 

usein. Ohitetaan 50 km/h ajavia autoja ja kaahitaan niin, että jalankulkijat saavat pelätä. 

Varmaan kaikki huomasivat Älä ajaa päälle -liikennemerkit, jotka oli sijoitettu
sahan ja Haapateiden kohdille sekä Kuuminaistentien/Preiviikintien risteyksen
molemmin puolin. Ikävää vain, että jälkimmäiset julisteet oli revitty pois pian
laittamisen jälkeen.  Kenen sielun päälle käy lasten turvallisuus??

Älä aja päälle – on Aamulehden organisoima ja Ely-keskuksen hyväksymä
liikenneturvallisuuskampanja. Sen tavoitteena on saada autoilijat ajamaan
varoen ja huomiomaan pieniä koululaisia. Merkit saavat olla paikoillaan                     ÄLÄ AJA PÄÄLLE
koulun alkamisajasta syyskuun loppuun.  

_______________________________________________________________________________________

KALARANTAAN EI SAA JÄTTÄÄ KALOJEN PERKAUSJÄTTEITÄ! 

Rannassa käy paljon onkijoita kylän ulkopuolelta. Monet heistä ovat fiksuja ja vievät kalansa 
perkuujätteineen pois. Mutta toiset jättävät kaiken perkuujätteen rannalle. Ehkä ajattelemattomuuttaan, kuka 
tietää. Jätteet kuitenkin houkuttelevat paikalle kutsumattomia vieraita, kuten rottia ja minkkejä. 
Jokaisen onkijan tulisi huolehtia perkuu- ym. muu jätteet ja roskat pois rannasta!



VÄHÄLTÄ PITI- TILANNE

__________________
JOHANNA KESÄLÄINEN

ERÄÄN KOIRANOMISTAJAN KERTOMUS VIIME KESÄN TAPAHTUMASTA 

”Yhtenä päivänä koiran kanssa lenkkeillessäni, koirani haisteli ja tutkiskeli ojanpiennarta ja vähän 
pohjaakin koiramaiseen tapaan. No, huomasin sen ottavan jotain sieltä suuhunsa, josta se ei suostunut 
luopumaan. Se jotain osoittautui osin syödyksi leiväksi, jonka toinen pää oli elmukelmun peittämä. 
Koirani sen sitten kotiin saalinaan kantoi, eikä yrityksistäni huolimatta siitä luopunut, vaan hotki sen 
kiireesti ennen kuin sitä pois sain... ehdin nähdä vain muovin kiiltävän vilahduksen. 

Totta kai pelotti mitähän tästä nyt sitten seuraa, mahdollinen suolitukos tai jotain muuta. Tarkkailin pari 
päivää, koira söi ja kakkasi normaalisti enkä juurikaan sen käytöksestä huomannut poikkeavaa, paitsi että 
se söi runsaasti ruohoa.

Parin päivän päästä aamulla matolla oli kaalikääryleen näköinen vihreä noin 5- 6 cm pitkä ja 1,5-2 cm 
muovipötkylä, jossa oli ruohoa joukossa ( siksi siis vihreä). Koira oli yön aikana oksentanut syömänsä 
muovin (ja ruohon) pois. Käsittämätöntä miten vatsalaukku voi "lajitella" tuohon tapaan!

Tällä kertaa selvittiin säikähdyksellä. Valitettavasti tämä ei ollut ensimmäinen eikä varmasti viimeinenkään 
kerta, ojan pientareilta on löytynyt aiemminkin esim. kananluita, makkarapaketteja jne. 

Herää kysymys, heitteleekö joku matkaeväänsä ikkunasta ulos vai voiko roska-autosta 
todella lennellä noin paljon tavaraa!”

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

MITÄ TIEN PENKOILTA LÖYTYY?

Käyn joka päivä lenkillä ja löydän aina tien pientareilta jotain
sinne kuulumatonta:rutistettuja tupakka-askeja tai kaljatölkkejä
tai pahvisia kahvimukeja, styroxisia eväspaketteja (joissakin 
vielä ruokaa), puoliksi syötyjä leipiä, tyhjiä karkkipusseja
 (onneksi tyhjiä) tai mitä muuta tahansa.

Ruuan haju houkuttelee eläimiä, niin villejä kuin lemmikkejäkin.
Joskus luontokappaleelle voi käydä huonosti, kun se syö
poisheitetyn leivänpalasen; ehkä se saa sisuksiinsa samalla
jotakin sopimatonta, muovia, kuten yllä kerrottiin tai jonkun
terävän esineen, joka repii suolet rikki.

Lemmikin hengen voi ehkä eläinlääkäri pelastaa, mutta
mitä tekee villi eläin? Se käpertyy johonkin 
suojaisaan koloon ja kuolee hitaasti tuskiinsa.

LAITTAKAA ROSKAT ROSKA-ASTIOIHIN!



 JOTTA SOPU SÄILYISI KOIRANOMISTAJIEN 
JA MUIDEN VÄLILLÄ

_________________
ANNE SALMINEN ja JOHANNA KESÄLÄINEN                                                                                                 

KOIRIEN ULKOILUTTAMINEN

Koiran tulee lain mukaan olla aina kytkettynä ulkoiltaessa yleisillä paikoilla. Koiran ulkoiluttaminen vaatii 
taluttajalta ympäristön huomioimista ja koiran hallintaa. Hallinta on erityisen tärkeää, kun koiraa talutetaan 
flexissä. Jos pyöräilijä tai rullaluistelija kompastuu koiran taluttimeen, taluttaja on siitä vastuussa.

Suomessa suuri osa vuodesta on pimeää aikaa. Myös koiralla on hyvä olla heijastin.

Keltainen nauha talutushihnassa viestittää, että ihmisten ja koirien ei toivota tulevan lähelle ilman lupaa. 
Keltaisella nauhalla merkitty koira saattaa olla pelokas, aggressiivinen, koulutuksen alainen tai toipilas. 

Koiran kanssa pitäisi pystyä rauhallisesti ohittamaan ihmiset, toiset koirat ja muut eläimet. Koska kaikki  
ihmiset eivät välttämättä pidä koirista, eivätkä kaikki koirat toisista koirista, ei ole tarkoituksenmukaista 
päästää koiraa tervehtimään jokaista vastaantulijaa.

KYSY LUPA, ENNEN KUIN PÄÄSTÄT KOIRAN IRTI METSÄSSÄ!

Jokamiehen oikeuksiin ei kuulu koiran irtipito metsässä. Metsästyslain mukaan koiran irti pitämiseen pitää 
olla maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa. Tottelevaista koiraa voi pitää vapaana omalla maalla 
tai toisenkin metsässä, jos lupa on saatu. Metsästyslain 51 §:n mukaan koira on aina oltava kytkettynä tai 
välittömästi kytkettynä 1.3 – 19.8 välisenä aikana. Tämä koskee myös maanomistajia.

Koira on välittömästi kytkettävissä, jos se ei vapaana
ollessaan irtaannu kauaksi omistajasta ja tulee pyydettäessä
heti luokse, myös äkillisesti muuttuvissa olosuhteissa.

Irrallaan oleva koira aiheuttaa monesti pelkoa, koska 
ihminen ei voi tietää, miten vieras koira käyttäytyy.
Jopa oma, ”tosikiltti” koira voi erilaisissa tilanteissa
käyttäytyä poikkeavasti. 

Tässä muutama neuvo, jos huomaat vieraan koiran
lähestyvän sinua uhkaavasti. Pysy paikoillasi,
älä nosta käsiäsi ylös, älä katso koiraa silmiin,
pidä suusi tiukasti kiinni. Jos koira näkee hampaasi
se luulee sinun uhkaavan itseään.
                                                                                                    IIRIS SIMOLAN, 9 v, PIIRTÄMÄ KOIRA NÄYTTÄÄ NIIN
                                                                                                            LEMPEÄLTÄ, ETTÄ SITÄ TUSKIN TARVITSISI PELÄTÄ.

PORTTIKIELTO VAI VAPAA PÄÄSY?

Kytkettynä koira saa liikkua siellä missä omistajansakin, esim. pururadalla. Myös Preiviikin kalarannassa 
koiran tulee olla kytkettynä. Täydellinen porttikielto koirille on hiihtoladuille ja yleisille uimarannoille.
Kalarannassa koiria voi uittaa veneiden laskupaikalla. 



KOIRIEN JÄTÖKSET

Satakunnan Kansan yleisönosaston sivujen vakioaihe (ainakin keväisin) on koirien jättämät (lue: omistajien 
keräämättömät) jätökset.  Täällä maalla ei tarvinne muovipussi taskussa kulkea, mutta vikapaikkaan 
putkahtamaan päässyt pökäle on syytä potkia kauemmaksi. 

Koiran ei saisi myöskään antaa virtsallaan merkitä autonrenkaita, portinpieliä, postilaatikoita ym.  
Koiranomistajien pitäisi tietää, että kerran merkitty kohta on jatkuva merkkauksen kohde. Koirat ”lukevat”, 
kuka on ko. paikassa käynyt ja sitten jättävät siihen omat puumerkkinsä. Jättävät, jos omistaja sallii sen!

_______________________________________________________________________________________

ÄLÄ PÄÄSTÄ LEIKKAAMATONTA KISSAA YKSIN ULOS
Kissa tarvitsee leikkauttaa, oli se sitten naaras tai kolli. Näin vältytään ei - toivotuilta pennuilta ja kollien 
vaeltelu sekä tappeluhalut vähenevät. Päästämällä ulos leikkaamattoman kollin, osallistut kissanpentujen 
syntymiseen luontoon sekä villikissojen lisääntymiseen. Leikkaaminen ei vaikuta kissan luonteeseen tai 
metsästystaitoihin. Se ei kärsi leikkauksesta,vaan rauhoittuu ja jää kotipiiriin pitämään hiiret ja rotat kurissa. 

Preiviikistä päin on löytynyt monia mustia eri ikäisiä kissoja. Toiset ovat olleet todella huonossa kunnossa.
Jos haluat apua omaan ns. kissaongelmaan niin soita allekirjoittaneelle, jotta asia saadaan hoidettua ja kierre 
katkaistua. Loukkua voit myös lainata sovittaessa, niin saadaan ennen talvea villikissat/kodittomat pois 
kärsimästä.

Kissoilla on paljon tarttuvia tauteja, jotka tarttuvat lähikontaktina esim. sukupuoliteitse.  Ulkokissat voivat 
saada toisiltaan kuolettavia tauteja eli leikkaamattoman riskit ovat todella isot. Rokottamisesta tulisi 
ehdottomasti huolehtia.

Kissojen immuunikatoa eli FIV:ä ei voi parantaa, vaan se kuihduttaa kissan pikkuhiljaa. FIV tarttuu esim. 
veren välityksellä kissojen tapellessa keskenään. Toinen vakava sairaus on FeLV eli leukoosi, joka leviää 
pisaratartuntana. Se aiheuttaa kuumeilua, ripulia, anemiaa, veri- ja luuydinkasvaimia sekä kroonisia 
yleisinfektioita. Lopetuskin on parempi vaihtoehto kuin kuolla nälkään ja kylmyyteen pikku hiljaa!

                                                                               TUULIA PASSILAHTI,044 999 2172, Tuiskun rakkaat lemmikit, 
                                                                               Eläinhoitola/eläinten turvakoti, Paarnoori

                                                             

 

ANNE MÄKELÄLLÄ ON HUOLI HEIDÄN PIHASSAAN KÄYVÄSTÄ KISSASTA

     Kaipaako kukaan kaunista, isokokoista kisua, jota kusumme 
     tiikeriksi? 
     Väritys on melko tumma ja tasaraitainen 
     (tummanharmaa/vaaleammanharmaa tai musta/harmaa raidallinen).
     Valkoista siinä ei ole, mutta ehkä rinnassa pelkkää harmaata. Kulkee
     vain pimeähköön aikaan, mutta käy meillä täällä Päivärinteentiellä 
     joka ilta. Ilmeisesti sama kisu näkynyt vilaukselta jo parin vuoden
     aikana, joten on voinut olla kauankin pois kotoa taikka sitten sillä
     on iso reviiri. On arka eikä paria metriä lähemmäs päästä.

     Jos sinulla on jotakin tietoa kisun alkuperästä tai se on sinun
     edelleenkin ja liikuskelee laajalla alueella, niin kerrothan siitä 
     meille: Annelle sähköpostilla ankrim2@luukku.com tai Joukolle   

       INKERI SIMOLA, 11 v                            puhelimitse 044-5505705. (Talvi on tulossa ja huoli suuri).

mailto:ankrim2@luukku.com


BIRGITTA VIITANEN-KARHUNEN ON URAKOINUT
NUTTUJA KASAKAUPALLA

Preiviikin Uutisissa 3/2014 oli kirjoitus Etiopialaiselle keskosvauvoille suunnatusta nuttuprojektista. Birgitta 
Viitanen-Karhunen innostui asiasta ja on kahden ja puolen vuoden aikana kutonut nutun jos toisenkin. 
Birgitta kertoo, että yhden nutun tekemiseen menee 2 – 3 iltaa.

Tässä nutun ohjeet uudestaan. 

Lanka: Nalle, Novita Wool, Tenneese, tms.

1. Luo 70 s. Kudo kaksi oikein, kaksi nurin- resoria yht. 22 cm. 
2. Kudo seuraavat: 3 cm näin: Kerroksen alusta 24 s
   aina oikein (hiha). Keskellä olevat 22 s jatka kaksi oikein,
   kaksi nurin- resoria. Kerroksen lopusta 24 s aina oikein (hiha).
3. Päätä keskimmäiset 22 s.
4. Kudo kumpikin olka erikseen aina oikein neuletta noin 6 cm.
5. Kudo ensimmäisen olkapään 24 s oikein, luo 22 uutta
    silmukkaa. Kudo toisen olkapään 24 s oikein.
6. Kudo 3 cm samoin kuin kohdassa 2: Kerroksen alusta 24 s
   aina oikein (hiha). Keskellä olevat 22 s jatka kaksi oikein,
   kaksi nurin- resoria. Kerroksen lopusta 24 s aina oikein (hiha).
7. Kudo kaksi oikein, kaksi nurin- resoria yht. 22 cm.

Nyt sinulla pitäisi olla suorakaiteen mallinen neulos, jossa on
neliskulmainen pääaukko keskellä. Ompele sivusaumat yhteen,
niin että käsille jää aukot.                                                                     BIRGITAN KUTOMA NUTTU n:o 410

Nutut voi toimittaa Anneli Koskiselle, 044 294 0415

PERSOONALLISIA ELÄIMIÄ

HIPPU HALUAA AINA MUKAAN

Hippu on Ari Pantsarin 6-vuotias Länsiylämaanterrieri.
Hippu haluaa aina Arin mukaan, mihin ikinä Ari onkin 
menossa. Koira on kuin kotonaan niin veneessä,  
moottorikelkassa kuin skootterissakin. Kun Ari käynnistää
skootterin, on Hippu jo heti valmiina hyppäämään menopelin
päälle ja jää siihen odottamaan lähtöä.

VUH, VUH, joko mennään? 

Aforismi: Koira on viisaampi kuin nainen,
                 se ei hauku isäntäänsä.

    



SYKSYN SATOA

Mustikoita oli metsässä runsaasti ja kuivasta kesästä huolimatta isojakin marjoja löytyi, kun vain jaksoi etsiä.
Myös puolukoita kertyi pakastimeen ja kellariin ihan sopiva määrä. Tänä kesänä metsässä oli erityisen 
mukava käyskennellä, kun oli kuivaa eikä hyttysistä, kärpäsistä tai muistakaan pikkuinisijöistä ollut harmia. 
Mihinkähän kaikki hyönteiset olivat kadonneet?  

Sienisato jäi heikohkoksi, vaikka aina sitä jokunen syötävä sieni sentään löytyi, kun metsään lähti. On 
taitolaji löytää kantarelleja keltaisten koivunlehtien seasta ja syksymmällä suppilovahveroita ruskeiden 
lehtien seasta. Jotkut sienet eivät vain halua tulla poimituksi ja ne ovat taitavia maastoutumaan, toisin kuin 
myrkylliset kärpässienet, jotka oikein loistavat olemassaoloaan.

Metsässä voi samoilla sienikorin kanssa tai ilman, aistia syksyn monet vihreän eri sävyt ja sammaleen 
voimakkaan tuoksun. Voi tuntea metsän pakahduttavan hiljaisuuden. Tai voi kuunnella luonnon musiikkia, 
puiden huminaa ja runkojen narinaa, kun tuuli heiluttelee oksia ja taivuttaa latvoja. 

                    SAMAA MIELTÄ TAITAA OLLA KUVAN PIIRTÄNYT 9-VUOTIAS IIRIS SIMOLA. 

                                                 SIENIPIHVIT

   1 l pieneksi pilkottuja sieniä          Kuori ja raasta perunat sekä sipuli. 
   3 isoa raakaa perunaa                     Sekoita kaikki aineet yhteen.
   2rkl perunajauhoja                         Paista seoksesta pihvejä ohukaispannussa.
   1 sipuli
   1 tl suolaa
   ripaus valkopippuria                         NAMI, NAMI!



                 

              KOHTA 

           ON

                   AAMUISIN 

                       PILKKO

           PIMEÄÄ

      JA

                    MEITÄ

      PELOTTAA!

_______________________________________________________________________________________

ÄLYTESTI

1. Maila ja pallo maksavat yhteensä 1,10 euroa. Maila maksaa 1 euron enemmän kuin pallo. Paljonko pallo 
maksaa?

2. Jos viideltä koneelta menee viisi minuuttia viiden vekottimen valmistukseen, kuinka pitkään 100 koneelta 
menee valmistaa 100 vekotinta?

3. Järvessä on saareke lumpeenlehtiä. Saarekkeen koko kaksinkertaistuu joka päivä. Jos saarekkeella menee 
48 päivää täyttää koko järvi, kuinka kauan kestää, että laikku on peittänyt puolet järvestä?

Testi mittaa yksilön kykyä sysätä ensin mieleen tullut väärä vastaus syrjään ja jatkaa pohdintaa, kunnes oikea
vastaus löytyy. Kannattaa tosiaankin hetki, jos toinenkin miettiä vastauksia. 

Oikeat vastaukset seuraavalla sivulla.

_______________________________________________________________________________________

NINA 5 v: Aivot ovat sitä varten, että hiukset pysyisivät kiinni.



 VIELÄ EHDIT ILMOITTAUTUA JOULUATERIALLE

  Kiinteistöyhdistys järjestää jouluaterian sunnuntaina 19.11 klo 14 Työväentalolla.

   MENU:     Peruna, lanttulaatikko, porkkanalaatikko, kala, kinkku,
                     lihapullat, rosolli, vihersalaatti ja leipä
                     Juoma; kalja, vesi
                    Jälkiruuaksi kahvi, joulutorttu ja pipari.

   HINNAT: Yhdistyksen jäsenet ja alle 12 v 10 e. 
                    Alle 4 v ilmaiseksi. Muut 20 e.

   Sitovat ilmoittautumiset 5.11 mennessä Päivi Haapaniemi 050 414 6192. 
   Muistathan mainita mahdolliset erityisruokavaliosi.

                 TERVETULOA niin yhdistyksen jäsenet kuin muutkin.  
           Nautitaan hyvästä ruoasta ja vietetään yhteistä joulunalusaikaa!

 SUUNNITTELE KIINTEISTÖYHDISTYKSELLE LOGO? 

     Kiinteistöyhdistys täyttää ensi vuonna 50 vuotta ja sen kunniaksi haluamme 
     yhdistykselle oman logon. Yhdistyksen nimestä ei ole virallista lyhennettä. 
     Suunnittele logo ja osallistu kilpailuun.
     Tiedustelut Johanna, 050 307 4767, johanna.kesalainen@dnainternet.net

PREIVIIKIN KOULU ON MYYTY

Preiviikin koulurakennus on alun perin rakennettu huvilaksi vuonna 1896. Porin maalaiskunta osti sen 
kymmenen vuotta myöhemmin ja perusti kansakoulun. Koulua laajennettiin ja korjailtiin moneen otteeseen. 
Hieno rakennus ehti toimia opinahjona runsaat 90 vuotta, kunnes se lopetettiin vuonna 1998. Lopettamisen 
jälkeen koululla oli  kaikenlaista pientä yritystä, mutta viime ajat se on ollut vain kyläläisten käytössä.
Pari viikkoa sitten rakennuksen osti Ari Saarinen. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä tuleman pitää.

VASTAUKSET ÄLYTESTIIN
Monille intuitio antaa vastaukseksi 10 senttiä, 100 minuuttia ja 24 päivää, 

mutta oikeat vastaukset ovat : 5 senttiä, 5 minuuttia ja 47 päivää



RUNOPALSTA

         HUUSSIRUNO                                
 

Tääl istutaa hiljaa ja kuunnellaa tuult,                           
se suhiste tullee lahrelma suult.
Voi runnoi tai miätelmii rauhas lukkee,
taik ommii aatoksii sanoihi pukkee.

Jos hiljasuut kaipaa, taik miäli o maas,
tääl hetke ko istuu, sit jaksaaki taas.
Su silmäs ni paljo voi luannost näkkee,
siks sisälki tääl o metsie väkkee,

Suurt onnee tulevaks voi orottaa,
mut piänest ja kauniist sen omakses saa.
Sää varmast ymmärrät luannonki kiält,
se antaa sull taitoo ja luavaa miält.

                             SIRKKA AALTO

   Pirtin

   Rauhassa

   Elelen.

   Istun.

   Vietän 

   Iltaa

   Itsekseni.

   Katselen

   Iltatähteäni

   Syntymäkotini

   Sykkivissä 

   Äänissä

                                                                                

                         VIIKON RUKOUS                  

                                                                                       
          Tämä päivä on mennyt toistaiseksi hyvin.          
          En ole juorunnut,
          en ole menettänyt malttiani,
          en ollut ahne, häijy, itsekäs,
          tyytymätön enkä koppava.
          Mutta kohta aion nousta vuoteesta
          ja sitten tarvitsenkin kovasti apua.
          Aamen

TUNTEMATON

          METSÄ

Vien murheeni metsään,
vihreille sammalmättäille upotan.

Kanna suruni kuusen alle,
neulasmattoon piilotan.

Metsä minun murheeni murentaa,
suuret kuuset suruni syliinsä sulkee.

Kevyt on kotiin tulla.

                JOHANNA KESÄLÄINEN    



 TOIMINNAT ja TAPAHTUMAT

PREIVIIKIN KIRI

 juoksukoulu torstaisin klo 17 -18 (pienet ja nuoret), klo 18-19 (aikuiset), 
Preiviikin urheilukenttä

 kuntotreenit maanantaisin klo 19.30-20.30, Vähärauman koulu
 sähly tiistaisin klo 20.30-21.30, Kyläsaaren koulu
 hiihtokoulu torstaisin, alkaen 2.11 klo 18-19, Preiviikin urheilukenttä. 

Lyhyet hiihtosauvat / kävelysauvat mukaan. Talvella hiihdämme Preiviikissä 
tai Isomäessä.

Preiviikin urheilukentälle valmistuu kaikille avoin Kuntoilukeskus. Hankkeessa on Kirin lisäksi mukana 
Leader Karhuseutu ja Porin kaupunki.

Tervetuloa mukaan seuran toimintaan. Harjoituksiin ovat kaikki tervetulleita.
Kirillä on omat nettisivut ja fb-sivut, joissa ilmoitamme ajankohtaisista asioista.

Lisätietoja: Preiviikin Kirin puheenjohtaja Päivi Luontola, p. 0400 817 114
                   
________________________________________________________________________________

PREIVIIKIN VPK

Harjoitustoimintaa Preiviikin paloasemalla, Laurilantie 35
 nuoret keskiviikkoisin klo 18
 aikuiset maanantaisin klo 17.30

Lisätietoja: Palokuntapäällikkö Tommi Haapaniemi, p. 050 303 3247 / 
tahaapan@hotmail.com
Tarkemmat tiedot harjoitusohjelmista Facebookista.

________________________________________________________________________________

  PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYS

 jouluateria sunnuntaina 19.11 klo 14, Työväentalo, ks. s. 16 
 syyskokous keskiviikko 8.11 klo 18.30 Työväentalolla. Kahvitarjoilu!

KAKSI JOULUISTA MYYNTITAPAHTUMAA TYÖVÄENTALOLLA!

    MYYJÄIS / KIRPPISTAPAHTUMA  torsstai-iltana 7.12 klo 17-19.30. 
     Paljon itsetehtyjä tuotteita vaikka pukinkonttiin laitettavaksi.   KAHVIO!

  MYYJÄISET sunnuntaina 17.12 klo 10-13. Myynnissä käsitöitä ja
  leivonnaisia. Ilmainen glögitarjoilu. TERVETULOA!
  Lisätiedot Erja Viljaranta 0400 924 240

mailto:tahaapan@hotmail.com


LÄNSIPORIN SEURAKUNTA / Preiviikin kirkko

 Jumalanpalvelukset/ messut sunnuntaisin
             19.11 klo 12 messu: Kyytinen, Salminen
             25.12 klo 12 joulukirkko: Kärmeranta
             21.1 klo 12 messu 
             18.2 klo 12 messu
             18.3 klo 12 messu: Teuvo Liimatta, Kyytinen. Messun jälkeen kalasoppa Yhteisvastuun hyväksi.
             15.4 klo 12 messu

 Hengellisiä toivelauluja perjantai 17.11 klo 18, yhteislaulua, kirkkokuoro
 Kauneimmat joululaulut sunnuntaina 17.12 klo 14 
 Raamattupiiri maanantaisin klo 18
 Päiväpiiri keskiviikko 8.11 klo 13-14.30. Päiväpiiri on tarkoitettu Preiviikin lähellä asuville 

(Preiviiki, Paarnoori, Kuuminainen, Makholma, Viasvesi) henkilöille. Ohjelmassa hartaushetki, 
laulua ja arjen asioiden jakamista kahvikupposen äärellä. Kahvi, leipä ja pulla, yht. 3 euroa

 Diakonissan vastaanotto keskiviikko 8.11 klo 9-10. 

 Kevään 2018 diakonissan vastaanotot (klo 9-10) ja päiväpiirit (klo 13-14.30) keskiviikkoisin 
kerran kuussa: 10.1., 7.2., 7.3. ja 11.4.

Länsi-Porin seurakunnan diakonissa Kirsi Sassila, 0400 309 861, vetää päiväpiiriä ja pitää diakonissan    
vastaanottoa. Hän tekee myös kotikäyntejä vanhusten luo ja toivoo, että häneen otettaisiin reippaasti  
yhteyttä, jos on vaikkapa huolissaan omaisen voinnista tai jos vanhus tuntee olonsa yksinäiseksi.

  Länsi-Porin kirkolla rovasti Voitto Vuolan muistoseurat su 17.12 klo 12: Koivisto, Kaartinen, 
Seppälä, Eskelinen. Sitä ennen klo 10 messu: Häkkinen, Koivisto. Messun jälkeen kirkkokahvit.   

Lisätietoja Kirkkosanomista ja www.kirkkoporissa.fi

                                   POISNUKKUNEET: Sirkka Paganus (1925 -2017)
                                                                            Heikki Arasaari (1925 - 2017)

   Tosin loppuvat kerran
   askelet vaeltajalta
   kukin vuorostaan on
   nukkuva syliin maan,
   vaan katso, kaikki he
   kuitenkin mukana ovat, 
   nekin joiden tomu on
   uupunut vaeltamaan.

                                        UUNO KAILAS

http://www.kirkkoporissa.fi/





