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 JULKAISIJA: Preiviikin Kiinteistöyhdistys ry

MUISTOJEN MATKAAN!

Siihen mitä menneisyydestä muistamme ja miten muistamme, vaikuttaa suuresti tapahtuman aikainen 
tunnetila. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä muistikuvia siitäkään huolimatta, että kaksi ihmistä saattavat 
muistaa saman asian aivan eri tavoin. Muistot ovat aina ainutlaatuisia. Aikaa myöten muistikuvat voivat 
muuttua hyvinkin paljon. Joskus muistamme tapahtuman sellaisena kuin mielemme haluaa, emme sellaisena 
mitä oikeasti tapahtui. 
Myönteinen muistelu antaa voimia ja tuo sisältöä elämään. Vaikeiden asioiden muistelu on helpompaa 
etäisyyksien päästä. Sanotaan, että me elämme tapahtumat kolme kertaa: Ensin kun suunnittelemme tulevaa, 
sitten kun koemme sen, ja lopuksi kun muistelemme tapahtunutta.

Ihminen kaipaa omia juuriaan ja sitä kautta omaa identiteettiään, paikkaa tai olotilaa, joka tuntuu ”minulta”. 
Sukuhistorian tutkiminen on ollut jo pitkään suosittua, ja totta tosiaan, siihen kyllä hurahtaa niin ettei 
ajankulkua huomaa.  Minun isovaarini lähti 1900-luvun alkupuolella Yhdysvaltoihin rahaa ansaitsemaan. 
Muutaman rapakon takaa lähetetyn kirjeen jälkeen yhteydenpito loppui eikä meillä ole mitään tietoa 
isovaarin kohtalosta. Olisiko yhteydenpidon loppumisen syynä ollut hänen mahdollinen kuolemansa vai 
olisiko hän kenties mennyt uudelleen naimisiin ja unohtanut kotiin jääneen perheensä? Siinäpä pohtimista!

Tässä lehdessä on muutamia muistelukirjoituksia, ja joitakin vanhoja valokuvia, jotka toivon mukaan 
herättävät mukavia muistoja eloon. 

JOHANNA KESÄLÄINEN
Preiviikin Kiinteistöyhdistyksen pj 

___________________________________________

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä!
Kuvassa Viljami ja Valo Kesäläinen 
lumienkelin teossa.

Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa
ja lentää siivin valkein niin kuin joutsen.

TAPIO RAUTAVAARA

 



          KYLÄYHDISTYKSET ja

PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYS ry

HALLITUS
Puheenjohtaja Johanna Kesäläinen
050 307 4767, johanna.kesalainen@dnainternet.net       
Varapj  Erkki Rajala, 050 059 7485 
Sihteeri Päivi Haapaniemi
050 414 6192, paivi.haapaniemi@hotmail  .  com  
Jäsenet 
Simo Haapatie, 040 553 8026 
Ritva Hämäläinen, 040 828 3518
Jouko Hämäläinen, 040 087 2738
Liisa Korpela-Lind, 050 431 1850
Ulkopuolinen taloudenhoitaja
Taina Kesäläinen, 050 369 8243

PREIVIIKIN KALASTAJAINSEURA ry

Puheenjohtaja Kari Rantala, 044 293 3850
Sihteeri Seppo Salokangas, 050 077 5732
seppo.e.salokangas@gmail.com
Kalastajainseura hoitaa kalarantaa ja organisoi  
veneväylän ruoppaukset.

PREIVIIKIN VPK ry

Paloasema Laurilantie 35
Puheenjohtaja Simo Haapatie
040 553 8026, simo.koti@venepori.fi
Palokuntapäällikkö Tommi Haapaniemi
050 303 3247, tahaapan@hotmail.co  m  
Sihteeri Jari Määttä, 0400 654 222
jari.maatta@porin  kymäasennus.fi  

MAKHOLMAN KIINTEISTÖYHDISTYS ry

makholmankiint.yhd@gmail.com
Puheenjohtaja
Veera Vaajasalmi, 044 727 2246
vaajasalmi@gmail.com
Varapj Elviira Alhosalo, 044 347 5700
Sihteeri Sari Auramo, 050 325 2865

TOIMIKUNNAT

PREIVIIKIN KIRI ry

preiviikinkiri.sporttisaitti.com
Puheenjohtaja Henna Smedroos, 044 524 5995
he-jo-lu@hotmail.com
Sihteeri Niina Pöysti 044 051 7942
niina poysti@gmail.com
Kiri hoitaa ladut ja luistinkaukalon jäädyttämisen. 

PREIVIIKIN NUORISOSEURA ry

Puheenjohtaja Kari Rantala, 044 293 3850
Sihteeri Seppo Salokangas, 050 077 5732
seppo.e.salokangas@gmail.com
Nuorisoseura vuokraa juhlatalo Jukolaa kesäisin.

PREIVIIKIN ERÄMIEHET ry 

Puheenjohtaja Martti Uusitalo, 050 521 6454
marttiuusitalo1965@g  m  ail.com   

PREIVIIKIN YKSITYISTIEN 
TIEHOITOKUNTA

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

KUUMINAISTEN KOTISEUTUYHDISTYS ry

HALLITUS
Puheenjohtaja Terttu Lehti, 040 583 0416 
tepalehti@hotmail.com
Varapj Pertti Kuuminainen, 0400 326213
Sihteeri Sirkka Nyholm, 050 357 7553 
sirkka.nyholm@dnainternet.net
Rahastohoitaja Heikki Haaslahti, 040 820 0720
Jäsenet
Juhani Jyrämä, 050 549 3716
Hannele Pantsar, 040 770 4648
Heikki Salokangas, 040 077 2735
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HIP HEI ja HURRAA!

Ei ole lasten riemulla rajoja, kun meillä on pitkästä aikaa oikea lumitalvi. Meri on saanut kantavan jääpeitteen 
ja se on mahdollistanut niin talvikalastuksen kuin lenkkeilyn ja hiihtämisen meren avarissa maisemissa. 
Preiviikissä on päässyt hiihtämään myös valmiiksi tehdyille laduille, kiitos siitä kuuluu Preiviikin Kirille. 
Kaukalo on jäädytetty luistelijoiden ja jääkiekkoilijoiden iloksi, kiitos siitäkin kuuluu Kirin väsymättömälle 
talkooporukalle! 

AKSELI OKSA HARJOITTELEE HIIHTOA.                                               AURINKOINEN PAKKASPÄIVÄ JÄÄKIEKKOKAUKALOSSA.  

KUKIN LASKETTELEE TYYLILLÄÄN!                                                                       OSKARI HAAPANIEMI LUMILUOLASSA.                       



LUMIUKKOKIN KÄYTTÄÄ KASVOMASKIA

                   KORONA

Koronaa pelkää nyt ukot ja mummot,
on liikkeellä tauti jolla on isommat voimat.
Se huolta ja murhetta meille vain tuottaa,
voiko enää tulevaisuuteenkaan luottaa.

Vieläkö jaksetaan kotona vain pyöriä,
mittailla lattiaa sekä uutisia ruotia.
Testejä tehdään ja tuloksia odotetaan,
on virus jo muuntunut uuteen muotoon.

Rohkeat ne kulkee maskit kasvoissa,
käsidesit taskuissa ja kumihanskoissa.
Työt on siirretty kotikonttoreihin
ja lapset istutettu etäkouluihin.

Hampaita kiristetään ja tuskalla odotetaan,
milloinka saadaan rokotteita tähänkin kuntaan.
Ehkä koittaa meille vielä helpotus suuri,
kun Astra Zenecaa saadaan rokotuskuuri.
Se pinteestä meidät kai päästää
ja taudilta kurjalta lopulta säästää.

                                            SEIJA OKSA

________________________________________________________________________________________________________________________

Huumori on oiva tapa rentoutua koronankin keskellä

• Huomio! Olkaa varovaisia! Tänään kun tulimme kaupasta, ja otimme maskit pois, niin huomasin että
olin tullut kotiin vieraan miehen kanssa.

• Korona on kuin spagetti. Keksittiin Kiinassa, mutta vasta Italia levitti sen.

• Jos kauneushoitolat suljetaan, tulemme näkemään paljon pelottavampia asioita kuin koronavirus.

• Arvopaperimarkkinoilla kärjessä on wc-paperi...



 KEITTOJA MONEEN MAKUUN

Alla on kolme erilaista keittoreseptiä. Nopea ja maukas kalakeitto kalan ystäville, täysin vegaaninen 
tomaattilinssikeitto, joka on helppo tehdä isommallekin väelle ja hiukan kärsivällisyyttä vaativa pitkään 
haudutettu lihakeitto. 

  
    Terttu Lehden kalakeitto
  
     5-6 kuorittua perunaa paloiteltuna
     3 porkkanaa ohuina siivuina
     300g kylmäsavulohta pieninä paloina
     1 kalaliemi- ja 1 vihannesliemikuutio
     200g Viola pippurituorejuustoa
     n. 1.5 l vettä

     Kuumenna vesi, lisää liemikuutiot,
     tuorejuusto, perunat ja porkkanat. 
     Anna kypsyä.

     Lisää kala keiton päälle, kun juurekset 
     ovat melkein kypsiä.  Anna kiehahtaa hetki, 
     sekoita varovasti ettei kala mene rikki.
     Lisää runsaasti tuoretta tillisilppua ja   
     tarkista suola.

          
   Tomaattilinssikeitto, n. 3 l

   100 g sipulikuutioita, öljyä ruskistamiseen
   kaurakasvisrasvaa 3-3,5 dl
   1 purkki tomaattipyrettä
   2 kasvisliemikuutioita
   800 g tomaattimurskaa
   4 -5 kpl aurinkokuivattuja tomaatteja
   punaisia linssejä 200 g
   suolaa, mustapippuria
   savustettua paprikaa 
   tuoretta basilikaa

   Kuullota sipulit. Kuumenna kaurakasvisrasva. 
   Lisää liemeen sipulit ja tomaatit. Lisää ohjeen
   mukaan huuhdellut linssit, liemikuutiot ja maus-
   teet. Keitä 30 minuuttia. Lisää lopuksi basilika.  

Ravintoloitsija Mika Roiton lihakeitto

1,5 kg naudan etuselkää tai ulkopaistia
1 tl mustapippuria myllystä, 2 tl suolaa
2 porkkanaa
puolikas juuriselleriä
2 sipulia
3 varsisellerin vartta
(1 rkl rypsiöljyä ruskistamiseen)
----------
8 kiinteämaltoista perunaa, 4 porkkanaa, 4 salottisipulia, 1 punasipuli
öljyä ruskistamiseen
merisuolaa, mustapippuria myllystä, 1 rkl persiljasilppua.

Laita uuni lämpiämään 90 asteeseen. Mausta paloiteltu liha pippurilla ja suolalla ja ruskista pannulla. Laita 
ruskistettu liha ja pilkotut kasvikset kannelliseen uunipataan. Kaada kiehuvaa vettä pataan sen verran, että 
sitä on 10 cm. Hauduta 8 tuntia 90 asteisessa uunissa.

Ota keitto uunista, nostele lihat lautaselle ja siivilöi liemi kattilaan. Heitä liemikasvikset pois.

Laita huolellisesti pestyt (ei kuoritut) perunat liemeen. Kypsennä 10 min. Lisää loput kasvikset paloiteltuna.
Keitä 15 min. Nosta perunat liemestä. Ruskista paistinpannulla lihoihin ja perunoihin rapea pinta. Mausta 
mustapippurilla ja suolalla. Lisää ainekset keittoon. Päälle silputtua persiljaa.



VANHA KOULUKUVA

-yksi pieni ketjun palanen Preiviikin kylän historiaa
 

Alla oleva kuva julkaistiin edellisessä lehdessä Sirkka Aallon muistokirjoituksen yhteydessä. Kyseessä on
1-3 luokkalaisten yhteiskuva, joka on otettu syksyllä 1949 tai keväällä -50. 

Eturivi vasemmalta: Raimo Kaarros, Matti Katiskalahti, Tauno Koskinen, Juhani Oksa, Matti Jokinen, Keijo Riuta, 
Onni Haapatie, Marjatta Valin (Grönblom), Kerttu Mäkinen (Malmila). Takarivi vasemmalta: Matti Kulha, Tuula 
Uusitalo (Welan), Marjatta Randen (Ahola), Viljo Laaksonen, Taisto Rokka, Kalle Sandelin, Terttu Maja (Pärssinen), 
Seppo Elonen, Pirkko Lehtinen (Kuntse), Esa Suominen, Mirja Katiskalahti (Kylänpää).

Kun Sirkka Kaarela (Aalto) tuli opettajaksi Preiviikiin vuonna 1948, oli Mirja Katiskalahti yksi hänen 
ensimmäisistä oppilaistaan. Mirjan mielestä ”opettaja oli nuori hento tyttö, jolla oli vahva kaunis tukka.” 
Mirjalle on kouluvuosista jäänyt mieleen (kuten monelle muullekin oppilaalle) se kerta, kun Sirkan puoliso 
Reino lensi lentokoneella koulun yli ja Sirkan kehotuksesta kaikki oppilaat heiluttivat Reinolle.

Makholmassa asunut Matti Jokinen kertoo, että neljän kilometrin pituinen koulumatka taivallettiin jalan tai 
talvisaikaan hiihtäen. Pitkän koulumatkansa ansiosta makholmalaiset pärjäsivätkin hyvin maalaiskunnan 
hiihtokilpailuissa. Pimeäkään ei kulkua haitannut, kun ei osannut mitään pelätä. Maisema oli paikoin kovin 
erilainen nykyiseen verrattuna, esim. merinäkymänä avautui heti siltä peltoaukeamalta, joka alkaa Makhol -
man/ Preiviikintien risteyksen jälkeen.

Ruokana oli usein herne- tai lihakeittoa. Maitoa ja leipää ei ollut tarjolla. Joillakin lapsilla oli omina eväinä 
voileivät ja maitopullo, köyhemmillä ei siihen ollut varaa. Toisinaan oli oppilaiden keräämistä puolukoista 
tehtyä marjapuuroa tai kiisseliä.  Sellaisina päivinä oli kyllä kova nälkä, kun kotiin pääsi.

Tuosta kaksikymmenpäisestä lapsijoukosta moni on jo mennyt manalan maille. Osa muutti pois kotikylästä 
heti nuorena, jotkut vasta vanhuuden kynnyksellä. Kotikonnuilla asuvat nyt vain Kalle Sandelin (Preiviiki) ja
Pirkko Kuntse (Makholma), tosin hekin ovat aikoinaan muuttaneet pois, mutta palanneet kotikylään takaisin.



MUISTOJA 1960 -LUVUN TAITTEESTA PREIVIIKISTÄ

Muisteloni syntyi ajaessani autolla
Preiviikin Jukolan ohi. Mieleeni tuli
aika kun nuoret kokoontuivat Juko-
laan. Meitä oli varmaan 20 nuorta,
vähän eri ikäisiä, mutta silti olimme
ystäviä keskenämme. Osa nuorista 
oli Preiviikistä, Paarnoorista ja Piet-
niemeltä. Jukolassa opetti tanhuja
Sinikka Mustameri Pietniemeltä.
Jukolassa olen oppinut tanhujen pe-
rusaskeleet, joita ovat polkka, jenkka,
masurkka ja valssi. Monta iltaa ope-
teltiin näitä tanssin askeleita ennen
kuin oli valmius tanhuihin. Muistan
että olin Luvialla, Huittisissa ja
Kokemäellä ainakin.
                                                                TANHUESITYS JUKOLASSA 1960-LUVULLA

Lisäksi kokoontui myös näytelmäpiiri, joka esitti näytelmiä kesällä ja talvella ohjelmallisissa iltamissa. Ilta -
mien jälkeen oli puolitoista tuntia tanssia, joita soitettiin levyltä. Niillä lipputuloilla joita saatiin esityksistä, ei 
ollut varaa palkata orkesteria soittamaan. Nyt Jukola on lähes hiljentynyt ja seisoo koko komeudessaan mäen 
"nyppylällä" kovin yksinään. Nykyaika on tuonut vaateet WC- tiloista ja samoin keittiötiloista, että voisi jär-
jestää tilaisuuksia. Ikävää että komea talo, joka aikoinaan on siirretty Kuuminaisten niemeltä Loukkeen nokas-
ta Preiviikiin, on nyt hyvin vähällä käytöllä. Kuuminaisissa rakennus toimi Venäläisten joukkojen kasarmina, 
josta valvottiin meriliikennettä Mäntyluodon satamaan aseiden luvatonta tuontia silmällä pitäen, Suomi kun ei
ollut vielä silloin itsenäinen. Joskus on tullut mieleeni, että jos talo olisi jäänyt Kuuminaisiin, olisiko se vielä 
paikoillaan vai olisiko poltettu sodan aikana. Loukkeessa on vielä jäljellä kivijalkaa, josta näkee, missä silloi- 
nen talo on ollut.

   Preiviikissä on myös toinen talo, Työväen-
   talo, jossa järjestettiin myös ohjelmallisia 
   iltoja, oli näytelmiä, puheita, lauluja ja ru-
   noja ohjelmassa. Niistäkin on muistoja 
   mielessäni. Samoin kuin Jukolassa, illan 
   päättyessä oli puolitoista tuntia tanssia.

   Harmi että moni vanha talo on kokenut
   yksinjäämisen kohtalon, nuorilla ei ole
   halua tänä päivänä enää harrastaa vanhoja
   perinteitä. Tietokonepelit ja "kännykät"
   ovat nykyajan nuorille tärkeämpi harras- 
   tus. Moni pieni urheiluseura on tullut tien- 
   sä päähän kun ei ole saanut nuoria harras-
   tajia joukkoonsa. Ikävää! 

TYÖVÄENYHDISTYKSEN KISÄLLIRYHMÄ. Takana vas. Altti Pantsar, 
Arvo Lindfors, Raimo ja Reino Nuotiomaa.                                                                         

Edessä vas. Voitto Hanelius, Pekka, Juhani ja Erkki Oksa.                   

                                                                                                                             Muistelee TERTTU LEHTI



TYÖVÄENTALO, TALO KESKELLÄ KYLÄÄ

Vanha fraasi: talo keskellä kylää. Preiviikin Työväentalo ei ihan ole maantieteellisesti keskellä kylää, mutta 
kuuluu keskiöön. Talo on ollut nykyisellä paikalla yli 110 vuotta. Se on pitkä ikä talolle, joka on nähnyt mo -
nenlaista toimintaa ja tapahtumaa. Itse olen ollut talon kanssa tekemisissä 63 vuotta. Missä muodossa voidaan
kysyä? Pikkupoikana Preiviikin Kirin pikkujouluissa, joissa aina sai jokainen pienen lahjan joulupukilta.

Työväentalo oli keskeisellä paikalla,
kun Kirin jäsenenä olimme hiihtokil-
pailuissa. Talon oli pakkasilla läm-
mittänyt Elvi ja Reino Nuotiomaa.
Olivat niin kuin vähän talonmiehinä.
Isossa salissa rasvattiin suksia, vaih-
dettiin märät hiihtovarusteet kuiviin 
ja leukailtiin toisille kilpailijoille, 
miten hiihto oli sujunut.

Kun ikää karttui ja tulin tiiviimmin
Preiviikin Kirin toimintaan ja puheen-
johtajaksi asti, tuli Työväentalo yhä
tärkeämmäksi kokoontumispaikaksi,          KIRIN HIIHTOKILPAILUT 1980-LUVULLA. LÄHETTÄJÄNÄ  RAIMO SALMINEN.

Vaikka talon omisti Preiviikin Työ -
väenyhdistys. Sain eräässä Työväenyhdistyksen kokouksessa tehtäväkseni kartoittaa talon tontti, joka huhu- 
puheiden mukaan oli osittain omalla tontilla ja puolet kaupunginmaalla. Tutkin asiaa ja näin oli: maa-aluetta 
oli vuokrattu Porin kaupungilta. Eväät minulle tuli Työväenyhdistykseltä, että voinko aloittaa neuvottelut, 
jotta Porin kaupunki myisi osan tontista Työväenyhdistykselle. Näin tapahtui, kävin Porin kaupungin kiin -
teistöpuolen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannuksen kanssa neuvottelut määräalasta ja hinnasta. Porin 
kaupunki hyväksyi yksimielisesti kaupan ja Työväentalolle saatiin oma tontti.

Talon omistaja vaihtui, kun Preiviikin Työväenyhdistys liittyi Länsi-Porin Sosialidemokraatteihin. Taloon 
tehtiin tarvittava saneeraus, joka mahdollistui Suomen Työväentalojen Keskusjärjestön avustuksella ja 
pitkäaikaisen Preiviikin Työväenyhdistyksen jäsenen Siinto Haneliuksen testamentin myötä. Testamentin 
ehtona oli, että perintörahat tulee käyttää talon kunnostamiseen. Näin tapahtui. Saneerauksessa saatiin sisä -
vessat, myös invavessa, keittiö uusittiin ja kalustettiin nykyaikaisesti. Sisääntulon yhteyteen tehtiin tarvittava 
laajennus ja kulkuyhteyksissä huomioitiin inva-asiakkaat.

Vuodenvaihteessa Länsi-Porin demarit yhdistyivät Porin Työväenyhdistykseen, joka nyt on Työväentalon 
uusi omistaja. Talon kohtaloa on pohdittu ja neuvoteltu löytyisikö Preiviikistä yhdistystä, joka voisi ottaa 
talon hallintaansa ostamalla. Porin Työväenyhdistyksellä on omat toimivat järjestötilat keskellä kaupunkia, 
Salin-säätiön tilat Nortamonkadulla. Jos joitakin kiinnostaa talon hankinta siten, että se voisi toimia edelleen 
preiviikiläisten ja muidenkin parhaaksi, kannattaa ottaa allekirjoittaneeseen yhteyttä. Me emme voi tuhota yli 
110 vuotista historiaa ja antaa talon näivettyä käyttökelvottomaksi.

                                                                                                         Toivotan talolle onnea ja menestystä!
                                                                                                                                                 ESA J. WAHLMAN, talon käyttäjä

Preiviikin Työväentaloa vuokrataan erilaisiin tapahtumiin niin kuin ennenkin 
1.4-14.12 välisellä ajalla. Talosta on runsaasti kuvia netissä. 

Tiedustelut 044 989 4508.



KATISKALAHTI

oli yksi maamme tuhansista pienviljelijä-kalastajakodeista

Kun Vihtori (1876-1956) ja Sandra (1880-1964) Huhta muuttivat 1900-luvun alussa Katiskalahden kalastus -
torppaan, ottivat he ajan tavan mukaan sukunimekseen tilan nimen: Katiskalahti. Vihtorin ja Sandran jälkeen 
tilaa isännöivät Toivo (1914-1985) ja Aune (1917-2008) Katiskalahti, os. Salonen.
Aune lähti nuorena Merikarvialta piiaksi Kiukaisiin, mutta ei viihtynyt paikassa, joka oli niin kaukana merestä
Niin Aune tuli Preiviikiin, ensin piiaksi Hannes Arvelaan, sitten Kestille. Aune ja Toivo vihittiin talvisodan 
aattona, seuraavana päivänä Toivo lähti sotaan. Lapsia heille syntyi viisi, Mirja, Matti, Mikko, Markus, Martti.

Alla osa kirjoituksesta, joka julkaistiin Pellervossa vuonna 1952 nimimerkillä M&M.

Vaatimatonta on kalastajaperheen elämä, vaatimatonta ja karua.
Illalla lähdetään merelle. Moottorivene on lähtökunnossa, miehet käyvät vielä syömässä. Emäntä varustaa 
eväät ja niin alkaa jokaöinen matka kylmälle, keväiselle merelle. Äiti ja lapset seisovat rannalla ja katselevat 
miesten lähtöä. Miesten laskiessa verkkoja, ovat emännät -nuori ja vanha- lypsäneet lehmänsä, lapset saaneet
iltasensa, emäntä istuu vielä hetkisen ompeleensa ääressä – lapset tarvitsevat kesäpukimensa – mutta pian 
painuu hänkin yöpuulle, kohta jo herätäkseen.

Kello on vähän yli kolme yöllä. Miehiä odotetaan
kotiin, emäntä tähystää ruokaa valmistaessaan vie-
lä hämärälle merelle ja moottorin puuskuttaessa
kotisatamaan on hänkin jo rannassa. Kun kalat on
saatu laatikoihin, ripustavat miehet verkot vappeel-
le kuivumaan ja emäntä kiiruhtaa lypsylle ja muihin
aamuaskareisiin, sillä pian on hänen vuoronsa
jatkaa siitä, mihin kalan pyynti on loppunut. 

Yli neljänkymmenen vuoden ajan kuljetti vanha-
emäntä kalakuorman hevosella Porin torille, mutta
nyt soudetaan kalalaatikot yli lahden (reilu 1 km)
linja-autolle ja niin pääsee nuoriemäntä suoraan
kyydissä myyntipaikalle.                                                    AUNE K. ja PENTTI SALOKANGAS PORIN TORILLA, 1960- LUKU
                                                                                                                                                  

Sillä välin ovat lapset kunnostaneet itsensä koulutielle, isäntä on valjastanut hevosensa ja ryhtyy muokkaa- 
maan perunamaata.
 
Artikkelissa kuvataan elävästi niin ihmisten kuin merenkin luonnetta.
Sandra: Ja pian kiepsahtaa pihalle Katiskalahden vanha emäntä, jonka olemukseen ovat tuuli ja meri 
painaneet leimansa, hän on sitkeä kuin rannan kataja ja nopea kuin verkkokävyn vilahdus. 
Aune: Nuori emäntä on kalastajan tytär, meren hengessä kasvanut; meri, ankara ja oikukas meri, on hänelle 
tämän pienen tilan ulkosarkaa, jolla hän liikkuu yhtä toimeliaana ja pelottomana kuin omalla rantatöyräällä.
Toivo: Kun vakava harvasanainen Toivo Katiskalahti katselee eloisan lapsiparvensa touhuja, kirkastaa 
lämmin hymy hänen karut piirteensä...Lastensa takia hän on tiennyt uurastavansa, mutta hän tietää myös, että
kun hän kääntää moottorinsa keulan kohti merta...täyttää hänen mielensä ääretön vapauden tunne, hän on 
isäntä omassa valtakunnassaan, ympärillään tuttu, karu, kaunis meri.
Lapset: Lapsissa on oikeaa kalastajan sisua ja reippautta. Omin nokkinensa he käyvät merellä kokemassa ja 
laskemassa pyydyksensä.

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

Kalastus pääelinkeinona loppui vuonna 1985. Nyt Katiskalahdessa asuvat Martti ja Taina Katiskalahti. 



VANHOJA KUVIA
SIIKASOPPAJUHLILTA

Vasemmalla on Anneli Koskinen,
keskellä Maarit Sandelin ja oike-
alla Irmeli Nuotiomaa. Kuva on 
ehkä vuodelta 1980. 

Siikasoppajuhliin kuului myös lauantai-
illan tanssit, jotka järjestettiin joko
Jukolassa tai Työväentalolla. Sunnun-
taina tanssittiin vielä kalarannassa 
pienellä lavalla.

Keitähän alla olevassa tanssikuvassa 
on? Ja miltä vuodelta?
 



 KIRPPUTORI UUDENNIITYN TEOLLISUUSALUEELLA

Miten kirpputorin sai alkunsa
Kirpputori Niityn perustaminen lähti ajatuksesta miten hyödyntää tyhjää toimistotilaa, jolle ei ollut muuta 
käyttöä. Marraskuun alussa aloitimme järjestelemään paikkoja ja hankkimaan hyllyjä, rekkejä, kassakonetta, 
maksupäätettä ja kaikkea mitä kirpputorin ylläpitämiseen tarvittaisiin. Ahkeran talkoojoukon ansiosta saim- 
me liikkeemme avattua joulukuun 2020 alussa. Aikaisemmin meillä ei ole kirpputoritoimintaa ollut, mutta 
innostuksemme on kova, ja joka päivä kehitämme toimintaamme ja pyrimme laajentamaan ja pitämään 
kirpputorin siistinä ja houkuttelevana, jotta saisimme asiakkaat poikkeamaan uudestaan. 

Myynti on lähtenyt liikkeelle
Onneksi heti aluksi saimme asiakkaiksi kirp-
putorin pitkäaikaisia "faneja", joilta saimme 
hyviä vinkkejä. He toivat tuotteitaan myyn-
tiin ja näin saatiin hyllyihin ja rekkeihin heti
tavaraa. Heidän viikoittaiset kirpputorilla
käyntinsä ovat aina mukavia hetkiä vaihtaa
kuulumisia. Nyt olemme saaneet jo paljon
uusiakin asiakkaita, jotka ovat tuoneet
tuotteitaan myyntiin.  

Mainostaminen
Vähitellen saimme mainostettua kirppu-
toria lehdessä ja facebookissa. Teimme omat
nettisivut, joita päivitämme ahkerasti.
Puskaradiohan on kuitenkin se paras mainos.
Oman logon saaminen edisti myös kirpputorin
mainostamista huomattavasti.   
                                                                                    PÄIVI HAAPANIEMI JA RITVA HÄMÄLÄINEN KÄYMÄSSÄ KIRPPIKSELLÄ

Erilainen toimintatapa 
Näin koronan vaikuttaessa meidän ihmisten arkiseen elämään, ostovoimaan ja liikkuvuuteen, olemme pääty -
neet hieman erilaiseen tapaan toimia. Meillä ei ole perinteisiä looseja vaan tuotteet on järjestetty esille tuote- 
ryhmien mukaan. Lisäksi meillä on käytössä prosenttimyynti (ei siis viikkovuokria). Tuotteita voi pitää 
myynnissä koko ajan ja tuoda lisää tuotteita tai vaihdella niitä. Asiakas voi itse hinnoitella tuotteensa ja lait -
taa ne esille. Meidän palvelumme kattaa myös sen, että jos asiakas haluaa vain jättää tuotteet myymäläämme,
niin me huolehdimme kaikesta muusta kuten hinnoittelusta, esille laitosta jne. Jokaiselle asiakkaalle teemme 
häntä palvelevan sopimuksen. 

Uusia ideoita 
Jatkossa pyrimme laajentamaan tarjottaviamme kahvilla, pullalla ja pikkusuolaisella. Nyt jo valikoimaamme 
kuuluu makeisia, virvokkeita, postikortteja ja adresseja. Kesällä otamme myyntiin myös jäätelöä. Keväällä 
aiomme järjestää piha-alueellamme peräkonttikirpputorin ja kesällä rompetorin.
Sitten on vielä yksi mahdollinen myyntiin tuleva tuote, mutta sen suunnittelu on vielä kesken ja sen toteutta -
minen vaatii jonkin verran työtä. Aika näyttää! Kirpputorin pitäjinä ajattelemme että pikkuhiljaa hyvää tulee!

       TOIVOTAMME KAIKKI ASIAKKAAT    
                 TERVETULLEIKSI!
 

Maalaiskunnantie 4, 28760 Pori
Uudenniityn teollisuusalue, sisäpiha

044 733 1197
www.kirpputoriniitty.fi

ma-pe 12-17, la-su 12-16



VALOKUVAAMISEN SÄÄNNÖISTÄ

________________                                                                                                                                  
JOHANNA KESÄLÄINEN

Hyvin yleinen virheellinen käsitys on, että kuvaajan on aina kysyttävä lupa valokuvaamiseen, ollaan missä 
vaan. Näin ei kuitenkaan ole. Kuvaaminen on Suomessa hyvin sallittua; itse asiassa se kuuluu sanavapautena
perusoikeuksiimme. Kuvaamalla voimme tallentaa ympärillämme tapahtuvia ilmiöitä ja asioita.

Kuvaaminen on sallittua ilman kuvattavan lupaa julkisilla
paikoilla, joiksi katsotaan torit, rautatie- ym. muut asemat,
kauppakeskukset, koulut, virastojen ym. odotusaulat, puistot,
uimarannat, metsät jne. 

Kuvattaessa luvallista kohdetta on syytä olla tarkkana ettei
kuvan taustalla näy esim. talon ikkunaa, jonka läpi saattaa
avautua näkymä sisätiloihin.  

Ilman lupaa ei saa kuvata yksityishenkilön kotona / piha-
alueella, intiimeissä paikoissa kuten toiletissa, pukuhuoneessa
eikä julkisrauhan piirissä olevissa laitoksissa, esim. toimis-
toissa ja virastoissa. Ilman lupaa ei saa kuvata myöskään
asuntovaunuissa eikä veneissä ja autoissa, joissa on nukkumatila. Tavallisessa henkilöautossa saa kuvata.
 
Suomen laki nimeää kuvaamisen ilman lupaa rikosnimikkeellä salakatselu. On hyvä muistaa, että jo 
pelkästään kameran tai kiikarin läpi luvattoman kohteen katselu on kiellettyä. 

Kuvia saa siis ottaa suhteellisen vapaasti, mutta julkaista ilman lupaa ei saa mitään sellaista, joka voisi 
loukata kuvattavaa, herättää pahennusta tai joka miellettäisiin jollakin tapaa epäsopivaksi.

Yllä olevaa tietoa tulkiten esim. Preiviikin kalarannan nokipannukaffee- ym. muissa tapahtumissa kuvaami- 
seen ei tarvitse pyytää keneltäkään lupaa. Kuvaaminen on sallittu myös kaikissa niissä esim. Työväentalolla 
järjestetyissä tilaisuuksissa, joihin on vapaa pääsy. Ja jos kuvat ovat asiallisia, ne saa julkaista.

Totta kai on aina kohteliasta kysyä kuvattavalta/yleisöltä, onko jollakulla jotain kuvaamista vastaan. 
Preiviikin Sanomiin tulevat kuvat ovat katsottavissa netin kautta ympäri maailmaa. 

 https://vartijavahti.wordpress.com/valokuvaaminen/  ,    https://www.droneinfo.fi  

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

Valokuvaaja tilasi pienlentokoneen lähtövalmiiksi…

Lähistöllä syttynyt metsäpalo oli levinnyt hehtaarien laajuiseksi. Paikallisen lehden valokuvaaja soitti lento- 
kentälle ja tilasi pienkoneen valmiiksi. Lentokentälle päästyään kiitoradalla odotti pienkone. Valokuvaaja 
juoksi koneeseen ja sanoi lentäjälle: ”Pitäkää kiirettä!” Tämä käynnisti koneen ja niin noustiin ilmaan.

Kun he tulivat paloalueelle, kuvaaja kehotti lentäjää lentämään paloalueen pohjoispuolelle. ”Miksi?” kysyi 
lentäjä. ”Koska olen valokuvaaja ja haluan saada mahdollisimman hyvän kuvan tulipalosta”,vastasi kuvaaja. 
”Ai, ettekö te olekaan lennonopettaja?”

                                                                                                                 https://kohokohta.com/huumori/vitsit

https://vartijavahti.wordpress.com/valokuvaaminen/
https://kohokohta.com/huumori/vitsit
https://www.droneinfo.fi/


TOIMINNAT ja TAPAHTUMAT

Tämä kevät ja tuleva kesä mennään tapahtumien suhteen jälleen koronan ehdoilla eli tässä vaiheessa 
kenellekään ei ole varmaa tietoa, voiko mitään järjestää.

PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYS

 Yhdistyksen logolla varustettuja puuvillakasseja myy 
Päivi Haapaniemi 050 414 6192 ja Johanna Kesäläinen 
050 307 4767, hinta 8 €.

 Yhdistyksen logolla varustettuja Isännän viirejä 
muutama jäljellä, pituus 5 m, hinta 72 €, Johanna.

 Lainaamme astioita ja pöytäliinoja ilmaiseksi yhdistyksen jäsenille. Ei-jäsenille hinnat:
astiat 10 €, pöytäliinat 20 €. Tiedustelut: Johanna.

PREIVIIKIN KALASTAJAINSEURA järjestänee kalarannan siivoustalkoot toukokuussa.

    Ensi kesän vuoron perään Kiinteistöyhdistyksen ja Kalastajainseuran kustantamia  
    NOKIPANNUKAFFEEILTOJA joko on tai sitten ei. On ehkä, jos saadaan kokoontua.
    On, jos joku muukin kuin Kari tai minä olisi innokas keittämään kaffeeta, hommaamaan
    kastettavat, tuomaan rantaan kaikki muutkin tarvittavat, sytyttämään nuotion ajoissa... 
    Halukkaat voi ilmoittautua Johannalle tai Karille, 044 293 3850.

PÄIVI HAAPANIEMEN PIHAKIRPPIS toteutuu koronan niin salliessa touko/kesäkuun vaihteessa. 
Myyntipaikka on ilmainen, jos on oma pöytä. Paikkahinta on 5 €, jos myyntipöytä tulee Päiviltä. 

KIRJASTOAUTO Ursulan uusi pysähdyspaikka on Preiviikin seurakuntatalon pihassa, Preiviikintie 459. 
Aikataulu 11.6 asti: parittoman viikon perjantait, klo 17.30-18.00. Seuraava pysäkki Paarnoorintie 21. 

PALOKUNNAN TERVEISET

Kulunut syksy ja talvi on mennyt kärvistellessä koronan kourissa. Syksyn jälkeen on meidänkin harjoitukset 
olleet keskeytettyinä kokoontumiskiellon vuoksi. Emme ole saaneet pitää harjoituksia emmekä muutenkaan 
kokoontua. Yhdistyksen normaalit kokoukset olemme pitäneet turvaetäisyydet huomioiden ja varustettuina 
kasvomaskeilla. Toivottavasti tämä eristysvelvoite purkautuu kevään kuluessa kun saadaan nuo rokotukset 
käyntiin massiivisesti. Toivottavasti nämä pakkasetkin vaikuttavat positiivisesti koronan torjuntaan.

Paloasemasta olemme kuitenkin pitäneet huolen ja lämmittäneet sitä puilla, kyllä on huo-
mannut tuon pakkasen purevuuden, joka päivä on tarvinnut laittaa lämpökattilaan tuli.
Jatkamme heti harjoituksia normaalisti kun tulee vapautuksia rajoituksiin, joten tervetuloa
yhdistyksemme toimintaan. Asiasta kyllä tiedotetaan kun jotain vapauksia tulee viran-
omaisten taholta, seurataan tilannetta ja toimitaan niiden mukaan. Ajatus on järjestää
asemalla heti joku yleisötapahtuma yhteisesti tukiosaston ja hälyporukan kanssa kun tilan-
ne vapautuu.

                                                                                                                                  Preiviikin Vpk ry
                                                                                                                                  pj. Simo Haapatie



         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.

Tunnelma-aitta
Avaa jälleen ovensa kevään aikana.
Seuraa SK:n tapahtumailmoituksia.

Avoinna la-su klo 12- 18

Tuula Hämäläinen 050 596 3571
Kuuminaistentie 117

MAINOSTAJILLE

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

jari.maatta@porinkylmaasennus.fi

PIHVIKARJAN LUONNONLAIDUNLIHAA
SUORAAN TUOTTAJALTA 

Seuraavat toimituspäivät ja tilaukset kätevästi suoraan
  kotisivuiltamme www.kuuminainen.fi

    Pertti Kuuminainen                           Eero Kuuminainen
0400 326 213                                     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

VORMAATTI Oy

Ajanvieteautomaattien vuokrausta:
jukeboksit, biljardit, tikat ym.

Juha Olkkonen, 0400 591 232

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

