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 JULKAISIJA: Preiviikin Kiinteistöyhdistys ry

KEVÄTHUUMAA!

Kevät keikkuen koikkelehtii kuin kukko kaula kenossa. Kuu kiurusta kesään: kohta kuuluu kurkien kujerrus, 
kaukaa kaikuu käen kukunta. Käenpiika Kaukasukselta kohti kotia kaartelee, kolopesijä kuten kiipijäkin. 
Korppi korpeen katoaa, kalalokkia kalaranta kutsuu. Kurre kuuseen kiipeää, kohti korkeuksia kipuaa käpyjä 
keräten. Kettu katala kuleksii, kanalan kanoja kovin kyttää, kaihoaa kanapaistia kielen kärjelle. Kotihiiri 
kolostansa kurkistaa, kavahtaa kivelle kiivennyttä kohmeista kyytä. Kaksi kaurista katajien keskeltä kirmai- 
see, kuusipeuraa kolmantena. Karhu kömpii kolostaan, keltainen kehrä kuonoa kuumentaa.

Kaksoset, kullannuppuset, kutrit kammattuna, kaulakorut kaulassa, kengän kannat kopisten, kulkevat ka- 
vereiden kanssa kadunviertä Kyläsaaren koulun kevätjuhlaan. Kokoontuvat kuuntelemaan, kun kirkon 
kanttori kansanlaulun kajauttaa. Kuiskutellaan, ”kukahan kiertopalkinnon kahmaisee? Kerttu, Kasper, 
Kaisako?” Kestetty kaikki kolmosluokan koettelemukset: karmeata kidutusta kertotaulun kertaus, kivointa 
kuvaamataito kuten kirjastoautossakin käynti. 

Kalenteri kertoo, kohta koittaa kesä: kakarat kisaavat keskenään, kokeilevat korkeushyppyä, kaatavat kei -
lahallilla keiloja, kuvaavat kännykän kameralla koiria, kissoja, koppakuoriaisia, keräävät kaupassa kassiin 
kaksin kappalein karamellipusseja. Korkeasaaressa kohdataan kameli, kummeksutaan kun kellanvihreä 
korvamelasammakko kärpäsiä kitaansa kittaa.

Kesäaamuna katselen kaunista kukkaketoa, kaislat keinuvat, kastehelmet kimaltavat kuin kyyneleet kosteilla 
korsilla. Katkaisen keltaisen kaunokin, kerään keto-orvokin, kultapiiskun, kolme kissankelloa. Kannan kaik- 
ki kukat korissa kotiin, kokoan koristeellisen kimpun kukkamaljakkoon kamarin kaapin kupeelle.

KIRJOITTANUT KESÄLÄISKÄ KIINTEISTÖYHDISTYKSESTÄ 

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

Kiinteistöyhdistys on hankkinut kalarantaan kaksi sijaintikoordinaattikylttiä,
jotta myös ne hätäkeskukseen soittajat, joilla ei ole älykännykkää, tietävät
kertoa paikan tarkan sijainnin. Kyltit tullaan kiinnittämään uimarannan
pukukoppiin ja Venerannan suuliin. Alla rannan koordinaatit.

Lehti on luettavissa värillisenä www.preiviiki.f  i  
ja Preiviiki, kylä meren rannalla -fb sivuilla.

http://www.preiviiki.f/


         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 Markku Haapaniemi
050 330 3385, haapaniemi.markku@gmail.com
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 Stina Hakala, 044 050 2810

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

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
Tiehoitokuntaan 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
Kirsi Sävelä, kipa.savela@gmail.com
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KATSAUS MENNEESEEN

Preiviikin Kiri täytti 80 vuotta. Juhlat pidettiin 12.12.2021.

Preiviikin Työväentalolla seuran uusi
puheenjohtaja Henna Smedroos jakoi
urheilun ansiomerkit. Seuran entinen
puheenjohtaja Päivi Luontola sai
Suomen Työväen Urheiluliiton
Satakunnan Piirin hopeisen ansio-
merkin, sekä liiton kultaisen ansio-
merkin sai Seppo Kesti-Helia. 
Seuran viirin saivat Päivi Luontola
ja Anu Pörsti. Seura nimesi Esa J.
Wahlmanin kunniapuheenjohtajaksi.

SATAKUNNAN VIIKKO, HENNA SMEDROOS

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

Vuosi vaihtui ja raketteja ammuttiin. 

  Vuosi 2022 otettiin vastaan kalaran-
  nassa leppoisin tunnelmin. Ilma oli 
  mitä mainioin: tyyni, muutama pak-
  kasaste. Kyläläisiä oli kerääntynyt 
  kolmisenkymmentä, lisänä joukossa
  kaksi poliisia. Kokko syttyi hyvin
  sen päälle kertyneestä lumipeittees-
  tä huolimatta, ja se paloi iloisesti 
  antaen valoa pimeään iltaan. Arvo
  Lamminen luki U-alkuisen pakinan.
  Nokipannukahvin tuotto (42,70€) 
  menee Kalastusmuseon hyväksi.

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

Luontotalo Arkin retkelle helmikuun puolivälissä
osallistui 11 henkilöä. Retki osui päivälle, jolloin
kaupungin kadut lainehtivat vedestä.

-------------------------------------------------------------
Linnunpönttöjen siivousurakka

Kalarannan kaikki pöntöt siivottiin. Telkän pönttöjen
sisäpuolelle lentoaukon alapuolelle tehtiin tikkaat ohuista
pajun oksista, jotta telkän poikaset pääsevät kiipeämään
pois. Rannassa on myös kaksi puukiipijän pönttöä, joista
toisessa on ollut asukas pari vuotta. 

                               KUVASSA ANTTI J. LIND ja JOUKO VIITANEN



MAKHOLMAN MAESTRON 
RIIMITAITEILIJA PASI MAJALAHDEN SIVU

Alla on pientä aivojumppaa. Arvaatko mikä lehtemme
levikkialueella asuvan henkilön sukunimi kuuluu D- kohtiin.
Kolme ensimmäistä kohtaa ovat johdattelua neljänteen.

1. 
A. Kuusipolku, B. Mäntykatu,  
C. Koivupiennar, D? 

2.
A. Särkyi, B. Hajosi, 
C. Rikkui, D?

3.
A. Vanha torppa, B. Entinen 
lato, C. Nykyinen maja, D ?

4.
A.Vaahtolatu, B. Railo-
piennar, C. Urapolku, 
D?

5.
A. Räikkönenpaperi, B. Bottas-
kivi, C. Rosbergpahvi, D?

 
 Oikeat vastaukset
 mainossivulla.

                                          OIKEALLA MAESTRO PASI MAJALAHTI

YLLÄ EMMANRANTA.                    OIKEALLA LUISTINRATA
                                                    RENGASKARIN SAARELLE.
KUVAT: PASI MAJALAHTI

Luistinradan kenttämestarina toimi Pauli Mäkinen.

 Katso ja kuuntele Pasin keväinen musiikkivideo osoitteessa https://youtu.be/bYZb9tnRBMw
Joares- yhtye esittää kappaleen Maaliskuu. Sanat Pasi Majalahti, laulu Pentti Laine, kuvat Jan Eerala.

Pasin kaikki musiikkivideot löytyvät osoitteesta youtube majalahti records.

https://you.be/bYZb9tnRBMw


WANHAA MAKHOLMAA  
- historiatietoja ja wanhoja valokuvia keräyksessä

Makholman historiasta ollaan keräämässä tietoja
ja digitoimassa vanhoja valokuvia. Tavoitteena
olisi jossain vaiheessa julkaista Makholma-kirja.

Olisiko sinulla tai lähipiirissäsi vanhoja kuvia tai
tarinoita Makholmasta tai makholmalaisista? Nii-
tä tosi kiitollisena kuultaisiin ja tallennettaisiin.

Tietoja kerää Veera Vaajasalmi p. 044 7272 246,
s-posti vaajasalmi@gmail.com.
Mukavaa kevään odottelua kaikille ! Kiitos,😊
Veera.

ANTTILAN PIRTTI MAKHOLMASTA noin v. 1930.ANTTILAN PIRTTI MAKHOLMASTA noin v. 1930.
HUIVIPÄINEN NAINEN ON JOHANNA RANDEN, VIERESSÄHUIVIPÄINEN NAINEN ON JOHANNA RANDEN, VIERESSÄ
TYTÄR KAISA RANDEN JA TAKANA VÄINÖ RAJASAMMAL.TYTÄR KAISA RANDEN JA TAKANA VÄINÖ RAJASAMMAL.
VÄINÖ ON JOHANNAN POJAN JULLEN VANHIN POIKA .VÄINÖ ON JOHANNAN POJAN JULLEN VANHIN POIKA .

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

TAITEILIJA ja LYHYTTERAPEUTTI 

Makholmalainen Riikka Elmgren-Ojala opiskeli työnsä ohella 
ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Tampereen kesäyliopistossa.
Vuosi sitten hän jäi pois sosiaalityöntekijän työstään ja perusti oman
yrityksen, HelläHuoman. Riikalla on myös eläinavusteisen val-
mentajan koulutus. Eläinterapeuttina toimii iso, mutta lempeä
tanskandoggi Rocky. Terapiavastaanoton tilat on kodin pihapiirissä
olevassa vanhassa, hoitotyötä varten remontoidussa rakennuksessa.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa pyritään aukaisemaan asiakasta
rasittavat elämän pienet, tai miksei isommatkin solmukohdat löy-
tämällä hänen omat vahvuutensa ja voimavaransa. Jokainen meistä
on tehnyt elämässään jotain ”väärin”. Terapiassa ei kuitenkaan
kaivella vanhoja vaan suunnataan katse tulevaisuuteen ja etsitään
yhdessä elämälle uusi suunta.

Myös taiteen avulla Riikka haluaa luoda hyvää oloa ja iloa ympä-
rilleen. Riikan työt ovat abstraktisia, ns. Pouring Painting eli
valuvalla maalaustekniikalla tehtyjä tauluja. Samalla tekniikalla
hän maalaa korvakoruja. Lisäksi Riikka suunnittelee ja toteuttaa          RIIKKA ja TAULU:”I drove all night.”
myyntiin eläinaiheisia tuotteita, kuten T-paitoja, kasseja ja mukeja.
Tauluja hän maalaa myös tilaustöinä. 

riikka.elmgren@gmail.com, p. 050 441 0040, Makholmantie 279, 28660 Pori
www.hellähuoma.com, w  ww.instagram.com/  r  iika  n_art  

mailto:vaajasalmi@gmail.com
http://www.instagram.com/riikan
http://www.instagram.com/riikan
http://www.instagram.com/riikan
http://www.instagram.com/riikan
mailto:riikka.elmgren@gmail.com


EI ENÄÄ SÄHKÖKATKOJA?

- eroon ilmajohdoista

Maisema muuttuu, kun puita kaadetaan maakaapeloinnin tieltä ja ilmajohdot poistuvat. Työn rakennuttaa 
Pori Energia Sähköverkot Oy ja urakoi Voimatel Oy. 

Preiviikissä kaapelointityöt on jo tehty
Päivärinteen- ja Laurilantien osalta. Nyt
on vuorossa Eskontie, Myllymäenraitti,
Preiviikin rantakuja ja Preiviikintie
Holmanmäkeen asti. Myös Kuuminainen
ja Makholma saavat maakaapelin.
Noin 1 km:n pätkä Preiviikintietä Hol-
manmäen jälkeen jää vielä ilmajohtojen
varaan.   

Uusi sähköverkko valmistuu tämän
vuoden loppuun mennessä. Jälkityöt,
kuten esim. isompien kaivuujätteiden
pois kuljetus ja nurmikon paikkaus
pyritään tekemään heti kohteen valmis-
tuttua, mutta viimeistään keväällä 2023. 

                                                                                          KUVA PREIVIIKINTIELTÄ MÄKELÄN TEEMUN KOHDALTA.     

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

LAURILANTIE

___________________                                                                                                                                                        
PÄIVI HAAPANIEMI

Laurilantie on Kirkkokankaantien ja Päivärinteentien välinen yhdystie. Noin 10 vuotta sitten kaupunki luopui
tien hoidosta. Sen jälkeen sitä hoidettiin talkootyönä, mutta viime syksynä tien varrella asuvat ja läpikulku -
tienä sitä paljon käyttävät päättivät yleisessä kokouksessa perustaa tiehoitokunnan.

Aloimme Minna Ruuhimäen kanssa selvittelemään, miten asiassa edetään. Ja kun ollaan byrokratian armoil -
la, on soiteltu lukuisia puheluita. Ensimmäinen ongelma ja suuri yllätys oli, että tie ei ollut rekisteröity eli ns.
virallinen tie. Myös hyvinkin erilaisia vastauksia saatiin samasta virastosta eri virkailijoilta.

Kaikesta kuitenkin on kunnialla selvitty, ainakin toistaiseksi. Virallinen perustamiskokous pidettiin 28.9.21. 
Heti alkuun meille ilmoitettiin, että hakuprosessi kestää noin 5-6 kk. Se ainakin tuntuu pitävän paikkansa, 
koska tällä hetkellä asia on edelleen kesken.

Asiaa hoitaa maanmittauslaitos. He hoitavat tien rekisteröinnin, tieoikeuksien haun ja ns. jyvitykset. Maksua 
vastaan tietenkin. Meitä on kehotettu hakemaan isompaa kaupungin avustusta, koska tietä läpiajoon vaki-
tuisesti käyttäviä on liki yhtä paljon kuin tien varressa asuvia ja/tai maata omistavia. Myös kaupungin tie-
työkoneet ajavat Laurilantietä pitkin mennessään huoltamaan Päivärinteen- ja Etu-Amerikantietä. Jää 
nähtäväksi, mihin päätökseen tulemme, mutta mitään ei voi anoa ennen kuin on virallinen tiehoitokunta. 
Odotetaan siis rauhassa, edelleen.



KIRKKOKANKAANTIE – ikuisuuskysymyskö?

____________                                                                                
ESA J. ANTTILA, KYLÄLÄINEN

Neljän kylän vakituisten- ja vapaa-ajanasukkaiden luonnollinen yhteysreitti kaupunkiin, Kirkkokankaantie, 
on sitkeää laatua. Tie on aikojen saatossa, liikennemäärien kasvamisen myötä vähin erin muuttunut kärry- 
polusta vilkkaaksi auto- ja kevyenliikenteen väyläksi. Se on tätä nykyä tärkeä tie hyvin suurelle joukolle 
porilaisia veronmaksajia.

Alun alkaen polun/tien käyttäjät huolehtivat sen kunnossapidosta itse ja kukin Preiviikin talo vastasi omasta 
lotistaan. Ajoneuvomäärien kasvaessa tämä järjestelmä kävi kestämättömäksi. Lopulta ongelma ratkaistiin, 
kun Porin maalaiskunta otti tien ns. kunnan tieksi eli se siirtyi yhteiskunnan vastuulle. Kuulemani mukaan 
asiat alkoivat viimein lutviutua, kun alueen aktiivit ”junailivat” Uuno Kuuminaisen maalaiskunnan tielauta -
kunnan puheenjohtajaksi. Lautakunta osasi vihdoin tehdä oikeita päätöksiä.

Muistitiedon mukaan Kirkkokankaantie on ollut kunnan tie ainakin 80 vuotta. Jossakin vaiheessa Porin mlk 
rakensi omana työnään runsaan kilometrin oikotien peltoaukean yli ja matka lyheni, kun ei enää tarvinnut 
kulkea Timperinkujan ja Hankimaantien kautta. Tie on siis ollut lähes sata vuotta kokonaan joko maalais- 
kunnan tai kaupungin vastuulla.

Porin korkein päätöksentekoelin, kaupunginvaltuusto, teki vuoden 2010 joulukuussa päätöksen katuvalais- 
tuksen rakentamisesta tielle ja osoitti tarkoitukseen määrärahat kolmelle seuraavalle vuodelle. Työ tehtiin 
viiveellä, mutta vain osittain.  Kolmisen kilometriä tehtiin ja kaksi kilometriä jätettiin tekemättä. Kun jatko- 
työ viipyi, olin eräiden muiden ohella yhteydessä teknisen toimialan virkamiesjohtoon, joka lupasi, että työ 
tehdään loppuun, kunhan siihen määrärahat järjestyvät.   Myös tien ”vaikutuspiirissä” asuvia edustavat viisi 
kiinteistöyhdistystä lähettivät asiassa yhteisen kirjelmän kaupunginhallitukselle, mutta saivat lähes vuoden 
odottelun jälkeen pelkästään virkamiehen laatiman, varsin ylimalkaisen vastauksen, jossa mm. ehdotettiin, 
että tielle perustettaisiin hoitokunta, joka rakennuttaisi tielle valaistuksen ja kaupunki sitten mahdollisesti 
ottaisi valmiin tuloksen vastuulleen.  Kirjelmässä vaadittiin myös monia muita tien kuntoa parantavia 
toimenpiteitä.  Kolme liikennemerkkiä on sen jälkeen tielle saatu.

Kun rakentaminen ei lupauksista huolimatta edennyt, tein viime vuoden keväällä valtuustoaloitteen, jossa 
esitin, että kaupunginhallitus osoittaisi työhön määrärahat ja valvoisi, että kaupunginvaltuuston vanha päätös 
viimein toimeenpantaisiin.  Teknisen toimiala valmisteli aloitteeseeni vastauksen, jossa silloinen toimialajoh-
taja Kilpeläinen syötti päättäjille ajatuksen, jonka mukaan kyseessä on yksityistie ja asia kuuluu perustetta -
valle hoitokunnalle.  Lautakunnan luottamusjäsenten asiantuntemus ei riittänyt kiistämään virkamiehen 
kantaa.  Samaa linjaa esitettiin myös kaupunginhallitukselle ja määrärahaa vuoden 2022 budjettiin ei saatu.  
Budjettiesitys oli näet jo valmistunut kun teknisen lautakunnan lausunto ehti kaupunginhallituksen käyttöön.

Viime joulukuun kokouksessaan kaupunginvaltuusto kävi aloitteeni pohjalta perusteellisen yli tunnin 
”väännön”.  Osa valtuutetuista vastusti kiivaasti asian etenemistä.  Lopulta kokous keskeytettiin ja poliittiset 
ryhmät kävivät neuvottelun, jonka jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ilmoitti ryhmien sopineen, 
että rahoitus otetaan vuoden 2023 budjettiin ja tien hoitovastuu säilyy edelleen kokonaisvaltaisesti Porin 
kaupungilla.   Sitkeää on siis ollut, kun työn piti olla valmis jo kymmenen vuotta sitten. Uudessa tilanteessa 
kiinteistöyhdistysten, alueen aktiivien ja valtuutettujen pitää tarkkaan valvoa, että valtuustoryhmien 
dokumentoitu lupaus varmasti vuoden 2023 aikana vihdoin toimeen pannaan.

Kuntalaisia ja päättäjiäkin harhauttaa helposti virkamiesten selitys yksityistiestä. Yksityistieasetusta 
mieluisalla tavalla lukemalla Kirkkokankaantietä voi toki halutessaan kutsua järjestäytymättömäksi 
yksityistieksi.  Näkökulma on kuitenkin osoittautunut myös virkamiesten keinoksi ”tehdä työnsä” – ei kuulu 
meille ei vaadi ponnisteluja. Tässä tapauksessa yksityistien hoitokunnan perustaminen ja vastuunkanto 
lankeaisi siis ”tien vaikutuspiirissä asuville”.  



Virkamiesten näkemys on kestämättömällä pohjalla. Tien vuorokautinen ajoneuvomäärä on vuonna 2019 
tehdyn mittauksen mukaan n. 500. Kirkkokankaantien varrella on kymmenkunta asuttua kiinteistöä ja siihen 
liittyy kymmenkunta sivutietä, joitten varressa on huomattavasti enemmän asuttuja kiinteistöjä kuin em. 
kymmenen.  Keiden ”tien vaikutuspiirissä asuvien” kuuluisi siis hoitokunta perustaa ja vastuu sekä 
kustannukset kantaakseen ottaa?  Virkamiesten ajatus on tältä osin mahdottomuus. 

Tyypillisestihän yksityistien liikenne on lähes pelkästään tien varren asukkaiden ja vain satunnaisesti muiden
liikennettä.  Kirkkokankaantiellä asia on täysin päinvastoin. Mikäli kaikki tien varressa asuvat käyttäisivät 
tietä päivittäin, olisi rasite noin 2% kokonaisuudesta.

Tien hoitovastuu otettiin täysin aiheellisesti vuosikymmeniä sitten yhteiskunnalle, kun rasitus jo tuolloin 
kävi preiviikiläisille liian suureksi. Nyt pitääkin valvoa, että valtuustoryhmien yhteinen lupaus toteutuu ja 
myös me, tämän kulmakunnan kylien asukkaat, saamme sen, mitä tasapuolisuuden mukaan meille kuuluu 
sekä että ”ikuisuuskysymys” saa oikeanlaisen vastauksen.  Eikä ainoastaan valaistuksen osalta.

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

VANHA VALOKUVA

Kuvassa on joukko Preiviikin Kirin miehiä voimisteluasuissa 1950-luvun alussa. 

Takarivi vas. Lauri Nuotiomaa, Reino Parkkinen, Lauri Peltonen, Pentti Numminen, Reino Nuotiomaa. 
Eturivi vas. Voitto Hanelius, Erkki Oksa, Veikko Rosenholm, Pentti Nylund, Taisto Oksa ja Jorma Kaarros.  
Tästä joukosta on elossa enää Erkki Oksa (s. 1930).



TERVEISET PALOKUNNASTA !!
-vahdinvaihto

Ensiksi haluan kiittää 14 vuodesta, joina olen toiminut VPK:n puheenjohtajana, paljon on tapahtunut VPK:n 
saralla tuona aikana, yhdessä olemme vieneet toimintaa eteenpäin. Mutta ei tämänkään puheenjohtajan 
”viran” kuulu olla mikään eläkevirka vaan vaihtuvuutta ja kehitystä pitää olla kaikissa asioissa. Uudeksi 
puheenjohtajaksi syksyn kokouksessa valitsimme Markku Haapaniemen, rehti, reilu ja mukava nuorimies. 
Onnea ja menestystä hänelle!

Jokohan nyt tuo korona rupeaisi talttumaan, niin nuo terveyspuolen henkilöt ainakin ennustelevat. Meilläkin 
toiminta on ollut koronan takia lähes pysähdyksissä. Koulutuksiakin on pyörinyt netin kautta, joita olemme 
sieltä katsellet. Olemme tilanneet kalustoomme lisää työkaluja, mutta korona on vaikuttanut niidenkin toimi- 
tuksia, toimitusaika on venynyt yli puoleen vuoteen. No maltamme kuitenkin odottaa, kevät ja kesähän on 
kuitenkin edessä, jolloin on toivottavasti rajoituksiin jo tullut vapautuksia.

Mutta olemme saaneet toimintaamme kuitenkin uusia jäseniä, toivottavasti 
pääsemme kevään aikana kouluttamaan heitä palokuntatoimintaan.

Simo Haapatie, ex pj

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

TH KORJAUSRAKENNUS

TH Korjausrakennus on vuonna 2005 perustettu Satakunnassa ja sen lähialueella toimiva rakennusalan 
yritys. Yrityksen perustajajäsenet ovat Tarmo Haapaniemi ja Toni Haapaniemi. Yrityksen toimitusjohtajana 
toimii Tarmo Haapaniemi, jolla on yli 30 vuoden kokemus korjausrakentamisesta ja kirvesmiehen töistä. 
Toni Haapaniemi hoitaa yrityksen laskutuksen ja markkinoinnin sekä on myös apuna tarjousten tekemisissä. 
Yritys työllistää yrittäjän lisäksi 1-2 työntekijää.

Uudisrakennus- ja remonttitöitä TH Korjausrakennus tekee sekä alihankintana isommille alan yrityksille että 
yksityisasiakkaille. Yrityksen toimialaan kuuluvat muun muassa huoneisto- ja saunaremontit sekä muut kun- 
nostustyöt, kuten kylpyhuonesaneeraukset, keittiökalusteasennukset, laatoitus- ja maalaustyöt, tapetoinnit jne

Yritys kuuluu Luotettava Kumppani -palveluun, joka muun muassa hoitaa yrityksen puolesta Tilaaja -
vastuulain vaatimat paperit työn tilaajalle. Tilaajavastuulaki on laki, jonka tarkoituksena on estää harmaata 
taloutta ja edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista.

TH Korjausrakennus, avoin yhtiö, Preiviikin rantakuja 92, 28660 PORI

Tarmo Haapaniemi 040 5252 031, tarmo.haapaniemi@luukku.com,
Toni Haapaniemi 040 5617 442

posti@thkorjausrakennus.fi, TH Korjausrakennus Facebook

mailto:tarmo.haapaniemi@luukku.com
mailto:posti@thkorjausrakennus.fi


KÄDET SYVÄLLE SAVEEN

______________                                                                                                                                        
SINIKKA UUSITALO

Saven muotoileminen koriste- tai käyttöesineeksi on nykyihmisellekin hieno ja terapeuttinenkin kokemus. 
Jotta voi aloittaa, on hankittava perustarvikkeet: savi ja erilaisia työvälineitä, kuten kaulin, työalusta ja 
erilaisia savityökaluja, joko ostaen tai käyttäen kotoa löytyviä esineitä, kuten työhön sopivia astioita tai 
vaikka ilmapalloja. Mielikuvitus auttaa. 

Vaikka haluaisi tehdä kookkaan luomuksen, on parasta aloittaa vähän
maltillisemmin, kunnes savi tulee tutuksi. Savea voi kaulita levyksi,
koota makkaratekniikalla tai dreijata. Jos valmiin työn nähdessään joku
sanoo sen olevan kuin kaupasta ostettu, se ei ole lainkaan kehu, sillä
työn on oltava tekijänsä näköinen, ei liian siloteltu. Jokaisella tekijällä
on mielikuva siitä, mitä haluaa luoda savikimpaleestaan. Täydellistä
tulosta ei tarvitse saada, mutta jos on itse tyytyväinen, on onnistunut.

Olen tehnyt joukon eläinhahmoja, erilaisia lautasia ja kuppeja, reliefi-
tauluja, henkilöhahmoja, joulu- ja pääsiäisesineitä sekä mielestäni
hauskoja naivistisia töitä. Kun olen vuosia seurannut muidenkin töitä,
olen nähnyt pieniä hienoja taide-esineitä, monesta osasta yhteen koottuja
isoja eläin- ja henkilöhahmoja, ruoka-astiastoja, pihapuussa keinuvia keijuja, ilmapallohiiriä, koristeellisia 
nappeja ja pihoja kesäisin koristavia ruukkuja ja erilaisia eläinhahmoja karhuista pupujusseihin. Jokainen 
teos on tekijälleen arvokas ja tuottaa iloa myös muille, jotka savitöihin tutustuvat.

Keramiikan harrastajaryhmät ovat suosittuja, niitä on sekä Otsolassa ja Kansalaisopistossa. Niistä voi ostaa 
savea ja lasitteita ja uunit ovat käytettävissä. Mikäli osaa jo perustaidot, voi työskennellä itsenäisesti. 
Tarvikkeita voi hankkia netistä ja ottaa selville, missä voi käyttää uunia.

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

______________________                                                                                                                                              
JOHANNA KESÄLÄINEN

Birgit Hjulgren muistaa olleensa noin 10 -vuotias, kun hän kaiversi kivenmurikalla isoista jäälohkareista 
kulhontapaisia. Kipinä käsillä muotoilemiseen oli syttynyt. Kuitenkin vasta eläkkeelle jäätyään Birgit aloitti 
saviharrastuksensa. Hän meni Työväenopiston keramiikkakurssille. Ensin siellä tehtiin kaikenlaisia kulhoja 
ja kippoja, jotta savella työskentely tulisi tutuksi. Ja kun taito kasvoi, siirryttiin ihmis- ja eläinhahmoihin.

   Nykyään Birgit tekee savityöt kotona keittiön pöydällä. Hjulgrenien
   kissa, nimeltään Kui-Kui, on aina hengessä mukana. Se nukkuu
   viereisellä tuolilla eikä hätkähdä isompaakaan savimöykyn 
   mätkintää.

   Birgit: ”Aina ei aloittaessa tiedä, mitä savipaakku itsestään paljastaa.
   Toisinaan on valmis suunnitelma päässä. Yhtä kaikki, työ vie muka-
   naan, se ikään kuin ottaa ihmisen itseensä, ja aika unohtuu. Joskus 
   4-5 tunnin päästä edessäni ei enää olekaan pelkkä epämääräinen
   möhkäle vaan aivan jotain muuta: kärpässieni, perhonen, sammakko, 
   kurki, piippua polttava ukonköriläs…” Kun savi on hyvin kuivunut,
   viedään se polttoon. Sen jälkeen työ pinnoitetaan väriainetta sisäl- 
   tävällä lasitteella ja poltetaan toisen kerran.

   Usein taiteen tekeminen vaatii yksinäisyyttä, joskus tuskaakin,
   päästäkseen irti.  Ja luovuus eräänlaista ”hidasta elämää”. On oltava
   tyhjää, jotta jotain uutta voi syntyä.  Kiitos elämälle siitä!



VENEPORI OY -juuret Preiviikistä.

On siitä jo vuosikymmen, jos toinenkin kun preiviikiläiset kaverukset päättivät olla rohkeita ja perustivat 
veneliikkeen. Elettiin vuotta 1983 kun Simo Haapatie ja Jouko Viljamaa päättivät perustaa veneliikkeen 
Poriin, Mikonkadulle. Liikkeen tarina jatkuu yhä 39 vuotta myöhemmin, ja olikohan ensimmäinen osoite 
jonkinlainen enne? Nimittäin tänään, vuonna 2022 perustajakaksikon viettäessään eläkepäiviä, Veneporia 
kipparoi Simon poika, Mikko Haapatie.

Aivan täysin eläkkeelle työhön tottuneet Simo ja Jouko eivät varmasti jää koskaan ja saattaapa olla että 
poiketessasi liikkeessä, heihin törmäätkin. Tietotaitoa ja alan tuntemusta kaksikolla yhteensä onkin jo pian 
100 vuotta. Vapaa-aikaa nyt on vaan vähän enemmän ja pitämättä jääneet kesälomat 40 vuoden ajalta on nyt 
hyvä pitää, veneilyn merkeissä luonnollisesti.

Vuosiin ja vuosikymmeniin on mahtunut kaikenlaista, pääosin aina asiat ovat käännetty positiiviksi ja 
toistaiseksi kaikesta on selvitty, muutoksia tälläkin alalla on valtavasti ja suurimmat 2000 -luvulla. Edelleen 
maailma muuttuu kokoajan eikä muutoksia osaa kukaan ennustaa. Yksi asia kuitenkin on aina sama, palvelu,
palvelu ja palvelu. Sitä me edelleen tarjoamme asiakkaille, oli maailman tilanne sitten mikä tahansa. 
Pyrimme siihen, että asiakas saa aina avun kun kyse on veneistä, oli avun tarve sitten pieni tai suuri, meille 
ovat kaikki tervetulleita palveltavaksi.

Olemme Länsirannikon suurimpia
vene- ja tarvikeliikkeitä, myymä-
lässämme Suomen ykkösmerkit:
Buster, Yamarin, Yamarin Cross,
Suvi ja Rönnqvist veneet. Veneiden
perään Yamaha perämoottorit.
Varaosia ja tarvikkeita myymme
kaikkiin merkkeihin ja meiltä voit
kysellä mitä ihmeellisempiä asioita.
Meiltä löydät myös Yanmar ja Ve-
tus dieselmoottorit tarvikkeineen.

Myös mottomme: ”Minkä myymme, sen 
myös huollamme ja korjaamme”, on aina 
pitänyt paikkansa.

Tervetuloa ympärivuotiseen, nykyaikaiseen  
venenäyttelyymme Karjarantaan arkisin      
9-17 ja lauantaisin 9-13

Mikko Haapatie, Webshop venepori.fi      
02- 631 7404, 040 068 5569 



KAHVIHÄVIKKI ja KAHVINPOROT KIERTOON

_______________________                                                                                                                                                  
SIRPA SANDELIN, TKT

Jokainen suomalainen juo paahdettua kahvia vuodessa 9,3 kg. Luku on Tilastokeskuksen vuoden 2020 
tilastotiedoista. Jos käytetään annostuksena 65 g kahvinporoja vesilitraa kohden, juo jokainen suomalainen 
143 litraa kahvia vuodessa. Kyseessä on tietysti keskiarvo, eli jotkut juovat vähemmän ja jotkut enemmän, 
jotkut eivät juo kahvia lainkaan. Entä sitten?

Nykyisillä kahvinhinnoilla väliä on paljonkin, ainakin sillä paljonko kaadat liikaa keitettyä kahvia viemäriin. 
Kahvista tulee tällöin ruokahävikkiä. Luonnonvarakeskuksen ruokahävikkitutkimuksen mukaan 2,5 litraa 
keitettyä kahvia päätyy viemäriin vuodessa jokaista suomalaista kohden. Tämä on keskimääräinen luku; 
suurimmat kahvihävikit ovat 13 litraa! 

Tuliko keitettyä liikaa kahvia? Mitä kahvihävikille ja kahvinporoille sitten pitäisi tehdä? Keitetyn kahvin 
loput voi pakastaa ja käyttää esim. kylmiin kahvijuomiin. Kahvi sopii niin leivontaan, ruoanlaittoon kuin 
puutarhaan lannoitteeksi. Nestemäisestä kahvihävikistä saa vedellä laimentamalla ravinneliuoksen, jolla voi 
kastella happaman maan kasveja. Ravinnevesi sopii erityisen hyvin alppiruusuille, hortensioille ja kotimai -
sille ikivihreille havupuille. Jos tonttisi on metsäinen, lannoita sitä hävikkikahvilla. Pysy kuitenkin omalla 
tontillasi, jotta naapurisopu säilyy. 

Kahvinporojen ja suodatinpussien oikea paikka on komposti tai biojätekeräys. Sekajätekeräykseen ne eivät 
kuulu, eivätkä myöskään viemäriin. Kahvinporoille on monia käyttötapoja: kokeile niitä marinadeissa, 
hiekoita niillä jäinen polku, käytä saippuan valmistuksessa, karkota niillä hyttyset, jne. Kokeile rohkeasti 
mitä kahvinporoilla voisi tehdä. Kannattaa myös tutkia tarkemmin kahvipakkausta. Sekin on nykyisin aika 
usein kierrätettävää muovia, eli voit laittaa sen muovipakkausten keräykseen. 

Kahvinporoista on tehty jopa liiketoimintaa, vieläpä tuottavaa sellaista. Englantilainen yritys puristaa kah -
vinporoista poltettavia pölkkyjä ja pellettejä. Ne lämmittävät tehokkaammin kuin tavallinen puu. Sama firma
jalostaa kahvinporoissa olevaa öljyä, jota käytetään mm. biomuovien materiaalina ja korvaamaan haitallista 
palmuöljyä. Loistavia esimerkkejä kiertotaloudesta, jossa materiaalit pysyvät kierrossa ja niiden arvo kasvaa.

Uusi jätelaki velvoittaa yli 10 000 asukkaan taajamissa myös omakotiasujat lajittelemaan biojätteet, joihin 
mm. kahvinporot ja suodatinpussit kuuluvat. Biojätteen lajittelupakko koskee myös meitä preiviikiläisiä. 
Erilliskeräyksen voi toteuttaa joko erillisellä biojätteiden keräysastialla tai kompostoimalla biojätteet omalla 
tontilla tai naapurin kanssa yhdessä esimerkiksi kompostorissa. Molemmissa vaihtoehdoissa tulee kustan- 
nuksia: ensimmäisessä asukas maksaa jätehuoltofirmalle biojäteastian tyhjennyksestä ja jälkimmäisessä 
kustannuksia tulee kompostorin hankinnasta tai nikkaroimisesta. Biojäte on erilliskerättävä heinäkuussa 2024
alkaen. Jätteiden vähentäminen ja lajittelu on ympäristöteko!

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

 Mies meni lääkäriin ja valitti, että joka kerran kun hän juo 
kahvia, tulee pistävä kipu oikeaan silmään. Lääkäri: 
”Lusikan poisottaminen kupista voisi helpottaa tilannetta.”



TULEVAT TAPAHTUMAT

ATELJEN AVAJAISET ja TAIDEMYYNTINÄYTTELY
lauantaina ja sunnuntaina 2-3.4. klo 12 -17
Preiviikintie 442, 28660 Pori

                                           Tervetuloa!
                                     Silvano DiProspero

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

PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN kevätkokous huhtikuussa. Tilaisuuteen tulee Esa J. 
Anttila kertomaan Kirkkokankaantiestä.

PREIVIIKIN KALASTAJAINSEURA järjestää kalarannan siivoustalkoot 16.5. alkaen klo 17. 
Talkoolaisille tarjotaan makkaraa ja kaffetta pullan kera.

NOKIPANNUKAFFEET

    Ensimmäiset nokipannukaffeet keitetään sunnuntaina, vapun päivänä 1.5. klo 18. Samalla
    tulee uudistettua Malmilan Nikon tekemä upea penkkipöytä-yhdistelmä. 

    Muut kokoontumisillat ovat keskiviikko 1.6., perjantai 1.7., maanantai 1.8. ja torstai 1.9.
    Säävarauksin tietenkin. Kahvin ja kastettavan tarjoavat vuoron perään Kiinteistöyhdistys ja 
    Kalastajainseura. Pöydällä on pieni kassalipas, johon voi halutessaan laittaa roposen. Tuotto
    menee väylän ruoppaustilille. Viime kesän kahvikassa tuotti 112,10 €. 

KIRJASTOAUTO Ursulan pysähdyspaikka on Preiviikin
seurakuntatalon parkkipaikalla, Preiviikintie 459. 
Aikataulu 26.6 asti: parittoman viikon perjantait, klo 17.30-18.00. 
Seuraava pysäkki Paarnoorintie 21. 
Kesätauon jälkeen Ursula tulee 5.8.
auto.kirjasto@pori.fi, 044 701 9239

Luen kirjoja siksi, että rakastan niitä, en siksi, että minun 
pitäisi mielestäni lukea niitä. -Simon Van Booy

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

     Tervetuloa ostoksille, kahville, juttutuokiolle!

mailto:auto.kirjasto@pori.fi


 KIRKOLLISIA TAPAHTUMIA

Preiviikin kirkko
• messu, sunnuntai 20.3. klo 12. Kuusiranta, Salminen.
• Messu, sunnuntai 17.4. klo 12.
• messu sunnuntai 5.5. klo 12.
• raamattupiiri tiistaisin klo 18.

’-------------------------------------------------------------------------------

Joukostamme ovat poistuneet Reino Nuotiomaa (1926-2021) ja Johanna Vironen (1982-2021).

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

Reino Nuotiomaa

Reino syntyi Lauri ja Tekla Nuotiomaan perheen toiseksi lapseksi.  Äitinsä hän menetti 15-vuotiaana. Repa 
asui koko ikänsä Preiviikissä, ensin Rantahaassa sitten Ojalantiellä. Elvin ja Reinon yhteinen taival kesti yli 
70 vuotta. He saivat neljä lasta, kuusi lastenlasta ja kolme lapsenlapsenlasta. Jälkeläistensä kasvamista ja 
elämää Reino -pappa seurasi mielellään. Repalla oli paljon mielipiteitä, monestakin asiasta, kuten esim. että 
lapsia pitäisi syntyä, jotta saadaan uusia veronmaksajia.            

Repa kuului moniin kylämme yhdistyksiin ja toimi niissä
aktiivisesti, sekä johtokunnissa että rivimiehenä. VPK-aate 
oli lähellä sydäntä. Kiinteistöyhdistyksen kunniakirjan hän 
sai pitkäaikaisesta jäsenyydestä.  Työväentalo oli Repalle 
kuin toinen koti. Yhdessä Elvin kanssa he toimivat talon-
miehinä, lämmittivät taloa tarvittaessa ja loivat lumet pihasta.
Vielä vanhoilla päivilläkin Repalla oli huoli talosta.

Preiviikin Kirin puheenjohtajana Reino oli 10 vuotta. Hän
ohjasi poikien liikuntaryhmää, kuului miesten ryhmävoi-
mistelujoukkoon, esiintyi TUL:in liittojuhlilla vuonna 1946,
hiihti innokkaasti ja myös kilpaili. Ennen kuin Kiri osti
moottorikelkan ja latuhöylän, oli ladut Reinon omin suksin
tekemiä. Urheilukentän luistinradan jäädyttäminen kuului
kaupungin työntekijänä Repalle. Kirin täyttäessä 40 vuotta
juhlapuheessa mainittiin 12 seuran todellista monitoimi-
miestä. Repa oli yksi heistä.                                                                         REINO 95- VUOTIAANA.

Kaiken yhdistysaktiivisuuden vastapainoksi Repa kävi merellä ja kalasteli kotitarpeiksi. Verkkojaan hän piti 
harmaassa, rannan pienimmässä vajassa, jonka oli aikoinaan ostanut Haneliuksen Siintolta 1 markalla. Omaa
metsäänsä hän hoiti tunnollisesti. Elämänsä loppuun asti Repa oli kiinnostunut kotikylän tapahtumista ja 
maailman menosta. Kun hänen näkönsä myöhemmällä iällä heikentyi, oli Elvin tehtävänä lukea ääneen Sata-
kunnan Kansa, tarkasti. Kun kauan elää, niin paljon näkee ja kokee. Repalla oli hyvä muisti ja hän mielellään
kertoili meille kyläläisille entisistä ajoista.

Repalla oli elämässään kolme kotia: oma koti, työväentalo ja metsä, josta tuli hänen viimeinen tyyssijansa; 
Repa haudattiin hänen toiveensa mukaan metsähautausmaalle. Reino Nuotiomaa oli kuollessaan 95- vuotias, 
kylämme vanhin miespuolinen asukas.



www.kumeko.fi

OTA YHTEYTTÄ
ALUEESI

HANKINTA-
ESIMIEHEEMME

Hei metsänomistaja,

TOIMISTO
 

Karjarannantie 33, 28100 Pori

Avoinna: ma-pe 9.00 - 17.00

Puh. 050 413 8410

TEHDESSÄSI PUUKAUPPAA KANSSAMME, HYÖDYNNÄMME
 KAIKKI PUUN RUNKO-OSAT TARKASTI LATVAAN SAAKKA.

JESSE KUUMINAINEN 
PORI, ULVILA, LUVIA, NAKKILA

+358 40 752 2878
jesse.kuuminainen@kumeko.fi

Tukkipuut
kuljetetaan 

saha-
teollisuuteen

Kuitupuut
toimitetaan

prosessi-
teollisuuteen

Energiapuut
hyödynnetään

energia-
teollisuudessa

OSTAMME ENERGIA-, KUITU- JA TUKKIPUUTA 
PYSTY- TAI HANKINTAKAUPPANA.

tel:+358407522878
mailto:jesse.kuuminainen@kumeko.fi


www.lannenjatepalvelu.fiToimistot

Sairaalantie 7, 
29200 Harjavalta

Karjarannantie 33, 
28100 Pori

Asiakaspalvelu

Puh. 040 531 1631  
asiakaspalvelu@lannenjatepalvelu.fi 

KATTAVAT JÄTEHUOLTOPALVELUT 
KOTITALOUKSILLE JA YRITYKSILLE!

Nopea, joustava, palveleva ja paikallinen

Allekirjoittamalla sopimuksen, hoidamme
kaikki puolestasi!

Käytössämme on sähköinen allekirjoituspalvelu.
Hoidamme myös vanhan sopimuksesi irtisanomisen helposti ja

vaivattomasti puolestasi.

LAJITTELEMALLA
SÄÄSTÄT!

Painoperusteisella
hinnoittelulla 

ohjaamme lajitteluun 
ja kierrätykseen

MEILTÄ MYÖS
VAIHTOLAVAT!

MIKÄLI SAAMME
 TARPEEKSI UUSIA

JÄTEHUOLTOSOPIMUKSIA
ALUEELTA, TULEE

ALUEELLENNE
UUSI JAKEIDEN

LAJITTELUPISTE!



         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.

VORMAATTI Oy

Ajanvieteautomaattien vuokrausta: 
jukeboksit, biljardit, tikat ym.

Juha Olkkonen 0400 591 232

MAINOSTAJILLE

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

jari.maatta@porinkylmaasennus.fi

Pihvikarjan luonnonlaidunlihaa
Seuraavat toimituspäivät ja tilaukset

www.kuuminainen.fi
lihatilaus@kuuminainen.fi

Maanrakennus ja koneurakointityöt
Mullat, murskeet ja muut maa-ainekset

Eero Kuuminainen 040 540 6214

KONEURAKOINTI MALMILA

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

Niko Malmila 044 033 9696

Tunnelma-aitta

       avaa jälleen ovensa kevään aikana. 
                     Seuraa SK:n tapahtumailmoituksia.

Avoinna la-su klo 12 -18

 Tuula Hämäläinen 050 596 3571, Kuuminaistentie 117

    
       Oikeat vastaukset Pasin aivojumppavisaan.
           1. Haapatie 2. Kesti 3. Uusitalo
           4. Poretie 5. Salokangas

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


Talotekniikan moniosaaja

www.isworks.fi
Täyden palvelun tilauskonepaja

Nyrhintie 7, 28760 


