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HYVÄÄ SYKSYÄ KORONASTA HUOLIMATTA!

Koronan takia melkein koko maailman meno on mennyt pois totutuilta raiteilta. Nykytilasta kaikkine 
määräyksineen ja ohjeistuksineen on muodostunut ”uusi normaali”. Tämä tarkoittaa mm., että käsi- 
hygieniasta on huolehdittava jatkossakin, mikä on tietenkin hyvä asia. Meidän on myös kaiketi totuttava 
siihen, että etätyö on tullut jäädäkseen, että kaupoissa ja julkisissa tiloissa pidetään riittävät turvavälit, että 
ehkä emme pääse tapaamaan omaisiamme vanhainkoteihin, että ehkä jo sovittuja tapahtumia pitää peruuttaa..

Moni vanhuksista koki keväällä koronan alkuvaiheen hyvin ahdistavana sen kaikkine rajoituksineen. Omat 
lapset eivät voineet tulla kylään, lastenlapsia ei päässyt tapaamaan, kauppaan ei uskaltanut mennä eikä 
tietenkään mihinkään tapahtumaan, sikäli jos jotain olisi järjestetty. Pelko sairastumisesta koronaan oli 
alituiseen mielessä.

Onneksemme koronan ensimmäinen aalto jäi
Porissa lähinnä pieniksi laineiden liplatuksiksi.
Preiviikiläisten kannalta ehkä suurin koronan
aiheuttama pettymys oli Hanna Salmisen ja Erik
Grönblomin viranomaisten määräyksestä tapah-
tunut häiden peruuntuminen hääpäivää edeltä-
neenä iltana (SK 8.8.20). Toisaalta ne, joiden
kalenteri oli yleensä tupaten täyteen ahdettu
erilaisia tapahtumia, huokaisivat helpotuksesta:
”Ihanaa! Kalenteri tyhjä menoista. Ei tarvitse
lähteä mihinkään!”

Kevät meni varovaisen odottelun merkeissä, ke-
sän saimme olla jo vapaammin, mutta nyt on taas
tautitilanne pahenemaan päin. Täällä maaseudulla
olemme sikäli onnellisessa asemassa, että voimme
rauhassa ulkoilla koronasta huolimatta ilman
maskia.                                                                          KORONA-AJAN AIHEUTTAMA TYHJYYS JA TYLSYYS HERÄTTI 
                                                                                             HETKELLISEN LUOVUUDEN PUUSKAN

 

                                                                                                                                                                    JOHANNA KESÄLÄINEN
                                                                                                                                                                    Preiviikin Kiinteistöyhdistyksen pj 

 



KESÄN TAPAHTUMIA

Kokoontumisrajoitusten väljennettyä kesä-
kuun alusta pääsimme taas nauttimaan
kalarannan nokipannukaffeista.

Ilmat suosivat meitä tänäkin kesänä, ja
väkeäkin oli ihan mukavasti, tosin hiu-
kan vähemmän kuin viime vuonna.  Oli-
ko syynä korona vai muuten vain
osallistumisväsymys?

Me, Kari ja minä, olemme jo isoimmat
energiamme luovuttaneet kaffeeiltojen
järjestelyihin ja antaisimme mielellämme
tilaa uusille innokkaille kahvinkeittäjille…

Vapaaehtoinen kahvi- ja pullakolehti tuotti
reilut 150 €, mikä tallennetaan lyhentä-
mättömänä veneväylän ruoppaustilille. 

YLLÄ: KALASTAJAINSEURAN TALKOOPORUKKA TYÖN TOUHUSSA.                                        ALLA: RIITTA SIIVOAA UIMARANTAA



Yllä olevassa kuvassa nautitaan
loppukesän lämpimästä päivästä ja
kaffeesta Outoorin kalakämpällä.
Muurahaiset olivat vallanneet toisen
pihapenkin kokonaan, mutta hyvin
mahduttiin joukkoon.

Viereinen kuva on kuvakaappaus
Teppo Oksan ottamasta videosta
syyskuun 13. päivänä. Kuvan
alaosassa näkyy hylje, joka hetken
aikaa ruokaili ja uiskenteli
kalarannan altaassa.

Hylje on pitkään ollut kalastajille
suuri riesa. Se syö kalat vesistä ja
pyydyksistä ja rikkoo verkot
käyttökelvottomiksi.

Harmaahyljettä eli hallia saa pyy-
dystää sovitun pyyntikiintiön
mukaisesti. Myös vedenomistajan
lupa vaaditaan. Saaliin saa käyttää
omiin tarpeisiin, mutta mitään ei saa
myydä, ei lihaa, nahkaa eikä rasvaa.
Se on yksi syy, miksi suuri osa
pyyntikiintiöstä jää käyttämättä.

Hylkeen rasvasta eli traanista keite-
tyllä öljyllä kyllästetty puu ei perin-
netiedon mukaan mätäne koskaan.
Traania on käytetty myös nahkojen
kyllästämiseen, lamppujen poltto-
aineena ja punamullan ainesosana. 



KAUPUNKI JÄRJESTI KESÄLLÄ OHJATTUA LIIKUNTAA URHEILUKENTÄLLÄ. TÄLLÄ KERTAA APUVÄLINEENÄ OLI NAUHAT, 

JOTKA OHJAAJAT DESINFIOIVAT HUOLELLISESTI ENNEN JA JÄLKEEN JUMPAN.                                                                   

    
    Kuvassa oleva heijastimilla
    koristeltu puu sijaitsee
    Preiviikintiellä Jukolan
    pihassa.

    Punaisessa lapussa lukee:

OLEN HEIJASTINPUU

OTA TÄSTÄ HEIJASTIN.
NÄYT PIMEÄSSÄ JA

AUTOILIJATKIN
TYKKÄÄVÄT.

TURVALLISIN TERVEISIN
PREIVIIKIN VPK:N

TUKIOSASTO

    Moni on jo ottanut puusta
    heijastimen ja lähettänyt
    VPK:oon tukiosastolle kii-
    tokset! Tukiosaston toime- 
    liaat naiset vakuuttavatkin, 
    että heijastimet eivät tule 
    loppumaan, uusia tuodaan
    poisotettujen tilalle.

NÄIN HYVIN NÄYT PIMEÄLLÄ, KUN KÄYTÄT HEIJASTIMIA



TERVEISIÄ PALOKUNNASTA !

Kuuma kesä on jälleen muuttumassa syksyksi ja palokunnan toiminta jatkuu koronasta huolimatta. Kevään 
kaikki harjoitukset jouduimme peruuttamaan annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta nyt on jälleen 
mahdollista jatkaa harjoituksia lähes normaalisti. Odotamme ohjeita Pelastuslaitokselta, miten homma etenee
koronasta johtuen.

Kesä meni rauhallisesti, hälytyksiäkään ei hirveästi ollut,
pelättyjä maastopalojakaan ei kuivuudesta johtuen ei
osallemme osunut yhtään.

Harjoituksemme jatkuvat maanantaisin toistaiseksi
normaalisti harjoitusohjelman mukaisesti,
koronatilanteen mukaan mennään, Pelastuslaitos
tiedottaa asioista.

Toivomme uusia jäseniä
toimintaamme, joten tervetuloa
rohkeasti mukaan.

PREIVIIKIN VPK, SIMO HAAPATIE

_____________________________________________

___________                                                                     
ANNE MÄKELÄ

Tämän lehden viime numerossa toivoimme viestejä oman ja naapurikylien ihmisiltä siitä, että mitä he toivoi-
vat kyläläisten ajankuluksi (kerhoja, liikuntaa, retkeilyä, puheseuraa, jne.)  Olisimme jopa järjestäneet huo- 
nokulkuisille kyytejä.  Samalla pyysimme ottamaan yhteyksiä jos tarvitsette apua palovaroitinasioissa ym.

ARVATKAA MITÄ?!  Saimme vain yhden ainoan sähköpostiviestin, kiitos siitä.  Ja nyt toivommekin, että 
tämä tarkoittaa vain sitä että omalla kylällä ja naapurikylillä kaikki olisi erittäin hyvin ja ihmiset olisivat 
tyytyväisiä nykyiseen oloonsa ja saatavilla oleviin palveluihin.

Emme tiedä onko asiat näin vai mikä esti ehdotusten ja toiveiden tekemisen, mutta toivomme että asiat ovat 
kaikilla suht´ kunnossa!

Jos kuitenkin jossain vaiheessa tekemistä kaipaatte, niin edelleenkin otetaan ehdotuksia vastaan edellisen 
Preiviikin Sanomien sivuilla oleviin osoitteisiin (paitsi postilaatikko Preiviikintie 442 on poistettu). Viestiä 
voi jättää myös paloaseman laatikkoon Laurilantiellä.

Toivomme teitä mukaan myös Vpk:n tukiosaston toimintaan!!

  TURVALLISIN SYYSTERVEISIN PREIVIIKIN VPK:N TUKIOSASTON NAISET:

  (Mireta, Milla, Anna, Minna, Hanna ja Anne)



 LUKIJOIDEN KOMMENTTEJA

Erään kyläläisen kertomaa: ”Tässä yhtenä päivänä Kirkkokankaantietä ajaessani oikein hämmästyin, kun 
huomasin naisen, joka pesi postilaatikoita puhtaaksi. Silloin ajattelin, että kunpa kaikki preiviikiläisetkin 
huolehtisivat yhtä hyvin postilaatikkojensa ja roska-astioidensa siisteydestä!”

Anneli Etsola, Eskontien mökkiläinen, on huolissaan digiloikasta jälkeen jääneistä vanhuksista, erityisesti 
heistä, joilla ei ole läheistä auttamassa:”Vanhoille pitäisi perustaa tekninen apuyksikkö, ei kaikki miehetkään
ole tekniikan taitajia, esim. paksuille sormille puhelimen liukuvuus on ongelma. Yleensä me vanhat tarvit- 
semme vain puhelinkontaktia, kun emme enää pääse sujuvasti sinne emmekä tänne. Emme pääse myöskään 
helposti pankkikonttoriin, jos sellainen sattuu vielä läheltä löytymään. Netissä kaikki hoituu, toitotetaan, 
mutta pankkien sivut uusiutuvat vähän väliä, miten siinä perässä pysyy...? ”

Preiviikin mökillä ollessaan Anneli sai apua kaikenlaisiin pieniin askareisiin naapu-
rissa asuvalta Anni Korpelalta. Anni kävi kerran päivässä kysymässä kuulumiset ja
samalla katsomassa onko kaikki hyvin. Anneli haluaakin lehden välityksellä välittää 

 SUURET KIITOKSET JA HALAUKSET AVUSTASI, ANNI !!

__________________________________________________________________________________________________________________

ANNA ja KOIRAT

________________________                                                                                                                                          
JOHANNA KESÄLÄINEN

Takaisin lapsuusmaisemiin
Anna Koskisen työ Satasairaalan päivystyspoliklinikalla on kovin
kiireistä, ja hektisen työn vastapainoksi Anna kaipasi hiljaisuutta, omaa
rauhaa ja että luonto, meri ja metsä olisivat lähellä. Niinpä Anna toteutti
haaveensa ja osti Taatansa (Oksa Taisto) talon (Preiviikintie 429) pari
vuotta sitten. Talo on 1950- luvulla rakennettu, Taiston itse tekemä, ja
siis takuuvarmasti hyvin tehty. Anna halusi kuitenkin teettää täydellisen
sisäremontin, joka harmillisesti kesti ja kesti... Mutta vihdoin, noin vuo-
si sitten, Anna pääsi muuttamaan Preiviikiin omaan taloonsa, lapsuus-
maisemiin, metsän kylkeen, kävelymatkan päähän merestä.

Perhe kasvaa koirilla
Aina eläimistä pitänyt Anna saattoi nyt toteuttaa toisen haaveensa, mäy-
räkoiran hankkimisen. Ensin tuli taloon Sylvi ja reilun vuoden päästä
Aune. Pikkuinen Aune pääsi lenkille mukaan kantoliinassa matkustaen. 

Molemmat koirat ovat Suonenjoelta Sarakorven kennelistä. Aune on
kotikoiralinjaa, Sylvi metsästävää. Sylvin kanssa on jo kokeiltu jäljes-
tystä ja keinoluolatreenejä. Anna aikookin suorittaa metsästyskortin                              ANNA JA AUNE

ja päästä näin koirien kanssa tositoimiin. 
                                                                                                                                   
Mäyräkoiria käytetään haavoittuneen riistan jäljestykseen, luolakoirana mäyrien, kettujen, supien ym. ylös 
ajamiseen ja ajokoirana suurriistan metsästyksessä. Lisäksi mäyräkoira on ihana kotikoira, ystävällinen ja 
tasapainoinen, joskin joskus hyvin itsepäinen.



KIERROS PREIVIIKIN KIRPPUTOREILLA

Kirpputoreilla on kiva käydä, mutta ajan kanssa. Sillä aikaahan siinä menee, kun jokaisen pöydän tavarat 
täytyy käydä läpi ja samalla jutustella myyjän kanssa, ja sitten kun menee kahville, niin tapaa kyläläisiä ja 
muita tuttuja, ja sama tarinointi jatkuu kahvia hörppiessä ja pullaa mutustellessa.

   Ylhäällä vasemmalla Anne Mäkelän,
   Miretan ja tyttärien yhteinen kirppis Päivä-
   rinteen tiellä edesmenneen Rosa Mäkelän
   talossa. Myynnissä kaikenlaista tavaraa, tosi
   vanhaa, uudempaa ja vähän uudempaa.

   Ylhäällä oikealla Ritva Hämäläisen auto-
   tallikirppis Isohaantiellä. Ritvalla on paljon
   astioita ja muuta kotitaloustavaraa.

   Viereinen kuva Tuula Hämäläisen Tunnelma-
   aitasta Kuuminaistentiellä.  Tuulalla on uutta
   ja vanhaa, kaikkea mitä vuosien saatossa on
   säästetty ja talteen laitettu.

                                                                                                                                
   Vasemmalla Päivi Haapa-
   niemen järjestämä kirppista-
   pahtuma, joka näin korona-
   aikaan siirtyi Työväentalolta
   Päivin pihaan Rantahaan-
   polulle.
   Päivin kirppiksillä on aina
   useita myyjiä ja myytävää
   tietenkin kaikenlaista, myös 
   leivonnaisia.



PORIN ja SEN YMPÄRISTÖN PUHELINLUETTELO 
1945-1946

___________                                                                                                                                                        
ANNE MÄKELÄ

Appiukkoni (Kusti Mäkelän) jäämistöstä on löytynyt satoja mielenkiintoisia, vanhoja, tarpeellisia, tarpeet- 
tomia, käsittämättömiä, hauskoja, arvokkaita, arvottomia ym. ym. esineitä. Kustihan harrasti kirvesmiehen 
työnsä ohessa mm. kellojen ja radioiden korjausta, sepän hommia ja vähän suutarinkin töitä ja muutakin 
vähemmän mainitsemisen arvoista. Rakas appiukkoni oli käsistään kätevä ja aina valmis auttamaan muita.

Yksi sadoista iloksemme jääneistä esineistä on: 
”PORIN JA SEN YMPÄRISTÖN PUHELINLUETTELO 1945-1946”.

Haluankin julkaista siitä osuuden, joka koskee Preiviikin puhelinkeskuksen aluetta(osoitteita ei ole mainittu).

  
                             PREIVIIKI
                          Avoinna klo 7-21.

             Anttila Anton  maanviljelijä 18
Arvela Hannes  maanviljelijä 21
Arvela Juho  maanviljelijä   7
Grönlund Hannes  kalastaja 16
Hannula Väinö  maanviljelijä 19
Hjulgren Lauri  kauppias   9
Juselius Sigrid  säätiö 17
Jyrämä Yrjö  karamellitehtail.              25
Kankaanpää Anni  maanvilj. 11
Kansakoulu  2 soittoa 11
Kesti Ville  maanviljelijä   4
Kuuminainen Uuno  maanviljelijä   6
Laurila Erkki  maanviljelijä   8
Lehto Frans  maanviljelijä 28
Leppäkorpi  huonekaluliike         15
Lindroos Lauri  palopäällikkö              13
Molander P. C.  merikapteeni              14
Mäkelä Katri  maanviljelijä 10
Nuotiomaa Lauri  maanvilj. 27
Penttilä V. J.  maanviljelijä   5
Porin keskus   1
Saaremo Paavo  edust. 2 soitt.              16
Satakunnan Osuuskauppa  r.l.              12
Soukki M. kapteeni  2 soittoa              17
Suominen Martti  maanvilj. 20
Taivainen Edv.  opett.  2 soittoa   11
Uusitalo Arvo  maanviljelijä 24
Uusitalo Eero  maanviljelijä   3
Wahlroos Paavo  tuomari 23
Vanhatalo Toivo  lääkäri 22
Wasara T.  maanviljelijä                          26 



KORONA TEETTÄÄ KAIKENLAISTA

HÄIDEN PERUUNTUMINEN

Preiviikiläisten Hanna Salmisen ja Erik Grönblomin piti sanoa toisilleen ”tahdon” Keski-Porin kirkossa men-
neen kesän heinäkuussa. Yksi puhelinsoitto häitä edeltäneenä iltana kuitenkin muutti kaiken. Viranomaisten 
määräyksestä häät oli peruttava, koska Hannan ystävällä oli todettu korona. Tämä on jokin pila, oli Hannan 
ensimmäinen ajatus. Mutta totta se oli. Hanna, Erik ja heidän kaksi lastaan määrättiin karanteeniin. 

Alkushokki oli tietenkin valtava.  Hanna vuoroin itki, vuoroin huusi. He olivat juuri saaneet kaiken valmiiksi
juhlapaikalla, osa häävieraista oli jo saapunut Poriin, ja nyt olisi ollut edessä viimeinen ilta tyttöjen kanssa. 
Se viimeinen ilta meni hiukan toisenlaisissa tunnelmissa. Kun Hanna sai koottua itsensä, oli edessä soitto- 
rumba: häiden peruuntumisesta oli ilmoitettava vieraille, juhlapaikan pitäjälle, bändille, pitopalveluun...

Pettymyksen tunteen laannuttua Hanna ymmärsi, että häiden peruuntuminen oli sitenkin parempi vaihtoehto 
kuin se, että joku olisi sairastunut juhlissa koronaan. Sitä olisi ollut vaikea kestää.

_______________________________________________________________________

HALOO, KUULUUKO?

____________________                                                                                                                                                                                         
SIRPA SANDELIN, TkT

Olemme eläneet todella erikoista vuotta, joka on vaikuttanut meihin kaikkiin. Moni on pyörittänyt koti- 
toimistoa, ja monia uusia digivälineitä on pitänyt oppia lennosta. Tutuksi on tullut Teamsit, Hillit, Zoomit, 
GoToMeetingit, Adobe Connectit ja Skypet, puhumattakaan lukuisista yhteistyöalustoista, kuten Howspace, 
Flinga ja Padlet, joita kokouksissa on käytetty.  Uusien digivälineiden opetteluun ei ole ollut aikaa, joten 
siinä samalla, kun osallistut palaveriin, opettelet systeemin. Kaikki ne toimivat periaatteessa samalla tavalla, 
joskin painikkeet ovat vähän eri kohdissa. 

Etätyö alkoi, kun Covid-19 rynnisti maailmanlaajuisesti vauhdilla eteenpäin. Kaikki lähikontaktit ja lähi- 
konferenssit loppuivat kuin seinään. Sinänsä 14 viikkoa keväällä kokonaan etätöissä oli mielenkiintoinen 
kokemus. Vaikka olin jo vuosia käyttänyt esim. opetuksessa ja kokouksissa sähköisiä välineitä, oli kevät 
haastava. Kaikin keinoin yritit saada useita kymmeniä langalla olijoita osallistumaan jos minkälaisilla 
virtuaalisilla valkotauluilla. Joskus onnistui, joskus ei. Erikoisin kokemus oli, kun pidin esitystä kansain -
välisessä konferenssissa: puhuin omasta työhuoneesta Adobe Connectin kautta ja ohjasin esitysmateriaalia, 
joka oli pietarilaisella koneella. Pientä viivettä oli, mutta esitys saatiin maaliin. Syksyllä etätyöt ovat jatku- 
neet jo viikkoja, sillä opetus ja kansainvälisten hankkeiden kokoukset pidetään edelleen etänä. Taitaa loppu -
vuosi mennä samaan malliin pääosin etänä. Toki helpottavaa on ollut, että nyt on sentään päässyt tekemään 
töitä myös työnantajan tiloihin. Etätyössä on menetetty vapaamuotoiset keskustelut kollegojen kanssa, uudet 
ideat ovat jääneet vähemmälle ja yhteisöllisyys on kärsinyt. Pelkän naaman näkeminen ja äänen kuuleminen 
eivät yksinkertaisesti riitä.  Koronasta toipumiseen tulee menemään aikaa, eikä entiseen ole paluuta. 

Keväällä oli äärimmäisen häiritsevää, jos netin kautta kuului koiran haukuntaa, lasten kiljuntaa tai jos joku 
piti mikkiä päällä ja veti samaan aikaan muita, joskus arkaluontoisiakin, kokouksia. Monen kodin sisustus 
tuli myös todella likelle. Kunnes älyttiin vaihtaa videoiden taustakuvia esim. maisemakuviin tai abstrakteihin
kuvioihin. Edelleen toisilta unohtuu mikit päälle. Mutta taustan äänet eivät enää ole niin ihmeellisiä ja 
häiritseviä. Miltei jokainen nettiyhteys alkaa Haloo, kuuluuko? Kuuluuko nyt? Ei kuulu … Entä nyt? 
Kuuluu, mutta kuva ei näy…. No nyt näkyy. Hyvä, mennään asiaan.



TARINOITA KÄSILLÄ TEKEMISESTÄ

________________                                                                                                                                  
TAINA KESÄLÄINEN

Tiesittekö että kädet kasvavat sydämestä? En minäkään tiennyt, ennen kuin jokin aika sitten kuulin tämän 
henkilöltä joka on kiinnostunut ihmisen synnystä. Heti ajattelin, että ha!, niinpä tietysti, ilmankos käsillä 
tekeminen on niin kivaa, koska kädet ovat yhteydessä sydämeen.

Olen ”aina” tehnyt käsitöitä. Varhaisimmat muistoni käsitöistä on, kun olen katsonut äidin neulovan jotain ja 
koska olen syntynyt ”minä itse” tähtien alla, oli minun pakko salaa kokeilla miten niillä puikoilla ja langalla 
saisi pintaa muodostumaan. Ihan niin välkky en vielä silloin ollut (alle kouluikäisenä) että olisin osannut 
silmukoita luoda vain katsomalla, joten lankamöykky siitä tuli. En muista tarkalleen miten ja milloin tarina 
jatkui, mutta neulominen on ollut ensimmäinen käsityötekniikka, minkä olen oppinut.

Toinen käsityötaito mitä olen oppinut, on ompelu. Ala-asteella opin käyttämään ompelukonetta ja lukiossa 
aloin ompelemaan itselleni vaatteita muulloinkin kuin koulun tekstiilitöissä. Yhtenä syynä oli se, että kau- 
pasta ei tuntunut löytynyt sellaisia vaatteita kuin olisin halunnut: kaupan vaatteet olivat joko liian tylsiä tai 
eivät istuneet päälleni. Samoihin aikoihin maailmankuvani alkoi avartua ja tulin tietoiseksi vaateteollisuu- 
den nurjasta puolesta. Joten silloin päädyin vielä tänäkin päivänä toimintaani vaikuttavaan ajatukseen: miksi 
ostaa kaupasta kun voi tehdä itse? Tämä pätee vaatteisiin ja vähän kaikkeen muuhunkin.

Nuorena se vitsa tuli väännettyä niin perusteellisesti, että edelleenkin ostan uutena vain harkiten, teen itse, 
korjaan vanhaa ja käytän kaikessa kierrätettyjä materiaaleja niin paljon kuin mahdollista, ja niin paljon kuin 
on järkevää. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä huolellisemmin suunnittelen mitä ja miten teen. Käsillä tekeminen
on hidasta. Jos jotain tekee kauan, toivoo sen myös kestävän kauan, siksi kannattaa käyttää laadukkaita mate-
riaaleja ja suunnitella vaate tai tuote sellaiseksi, että se kestää kulutusta ja aikaa. Järkevää on myös korjata 
vanha tai käyttää jotain jo olemassa olevaa materiaalia. Vanhaa voi muokata omia tarpeita vastaavaksi, tietys-
ti sillä edellytyksellä, että itse materiaali on laadukasta ja siten korjaamisen arvoista.

Käsityöharrastukseni ei ole jäänyt vain neulomiseen ja
ompeluun vaan uteliaana luonteena olen kokeillut monen-
laisia tekniikoita ja materiaaleja. Olen mm. nyplännyt,
solmeillut makrameeta, huovuttanut, muotoillut savea ja
koska ymmärrän, että joskus vanhassa on vara parempi,
olen opetellut myös perinnekäsitöitä, kuten rukilla kehruuta,
neulakinnastekniikkaa ja pirta- ja lautanauhojen tekemistä.
Perinnetaitoihin olen tutustunut kun olen opiskellut toista
ammattiani: luonto- ja ympäristöneuvoja. Samaisessa kou-
lussa tuli tutuksi myös luonnonmateriaalien keruu ja niiden
työstö, joten olen kokeillut myös pajua, tuohta, kaislaa,
osmankäämiä, risua, juurta, sammalta ja jäkälää. Tuohi-
kontti on vielä tekemättä mutta kai sekin on vielä jokin
päivä ”pakko” vääntää.                                                                 ALPAKANVILLASTA ITSEKEHRÄTTYÄ LANKAA

Paljon on tullut tehtyä ja paljon on vielä tekemättä. Suhteeni käsitöihin elää melkein kuin omaa elämäänsä. 
Joskus tuntuu, että mitä enemmän teen käsitöitä, sitä vähemmän haluan tehdä niitä, ja mitä vähemmän teen 
käsitöitä, sitä enemmän kaipaan niiden tekemistä. Kuulostaa riippuvaisuudelta! Vaikka itseäni taitavaksi 
käsillä tekijäksi kutsunkin, joskus meinaa hermo mennä kun jokin asia ei onnistu tai tuntuu että koti on 
täynnä erilaisia materiaaleja (joista tulee vielä jotain!) sekä niitä kuuluisia keskeneräisiä kätten tuotoksia. 
Mutta aina, kun vaativan mielen kuvitelmat jostain mukamas täydellisyydestä unohtuu, käsitöiden tekeminen
on niin antoisaa puuhaa, että sydän meinaa haljeta onnesta. Parhaimmillaan, mitä vain käsillä tehdessään, 
mieli on levollinen ja tilaa on ilolle ja innostumiselle. 



JÄTTEIDEN LAJITTELUSTA - 

mikä siinä on niin vaikeaa?

______________________                                                                                                                                                                                          
SIRPA SANDELIN, TkT

Preiviikin urheilukentällä on jätteiden keräyspiste lasi-, metalli- ja paperi/pahvijakeille. Muita jätejakeita ei 
siellä kerätä. Keräyspisteillä on selkeästi kerrottu minkälaista materiaalia sinne saa laittaa. Kuitenkin, joka 
viikko, joku yrittää sabotoida keräystä laittamalla keräysvälineisiin sinne kuulumattomia tavaroita. Ja luulisi 
jokaisen ymmärtävän, että paperi/pahvijakeeseen eli lehtilaatikkoon ei kuulu laittaa puiden lehtiä.

METALLINKERÄYSLAATIKKO 6.9. KAHVINKEITIN, MUOVIPAKKAUKSET JA RATTAAT EIVÄT KUULU METALLINKERÄYKSEEN.

Jätteiden lajittelu on ympäristö- 
teko kuten roskien kerääminenkin.

KOTTIKÄRRYN KUUPPA, JOKA OLI 
KERÄYSASTIASSA 20.9.2020 EI OLE 
OIKEASSA PAIKASSA, SILLÄ SE ON 
LIIAN SUURI PIENMETALLIN 
KERÄYKSEEN.



Pari muistisääntöä:

- Muovipakkausten kierrätyspiste löytyy mm. Tikkulasta, S-marketin pihasta. Palautus 
ilmainen. Jos et viitsi lajitella paukkausmuoveja, laita ne sekajätekeräykseen. 

- Jos laite on toiminut sähköllä tai paristoilla (sähkö- ja elektroniikkalaitteet), voi laitteen 
viedä esim. laitetta myyvään liikkeeseen, Terraan tai kierrätyskeskukseen. Laitteessa on siis 
sähköjohto tai se on toiminut paristoilla.  Palautus ilmainen.

- Paristot (navat teipattuna) voi palauttaa kauppoihin, joissa niille on palautuslaatikko. 
Palautus ilmainen.

- Litistä pahvilaatikot, jotta keräysvälineeseen mahtuu enemmän paperia ja pahvia. 
- Tyhjät kahvipaketit ovat nykyään aika usein muovipakkauksia. Älä laita niitä 

metallinkeräykseen.
- Käyttökelpoiset tavarat ja vaatteet voi viedä esim. SPR:lle tai Elämän leipään.
- Autonrenkaista on maksettu kierrätysmaksu ostettaessa. Palauta loppuun kuluneet renkaat 

niitä myyviin liikkeisiin. 
- Suuret metallit (esim. kottikärryn kuuppa) voi viedä kierrätyskeskukseen tai Kuuminaisten 

metallilavalle.
- Energiajakeiden keräys päättyi kun tuottajavastuu tuli voimaan. Tuottajavastuu tarkoittaa, 

että tuotteiden valmistajat ja maahantuojat järjestävät jätteiden keräyksen, kun tavara 
poistetaan käytöstä.

Jos keräysastioiden väärinkäyttö jatkuu, poistuu keräyspiste kylältä varsin pian. Yksikin väärin 
lajiteltu tavara pilaa koko erän kierrätyksen. Lisätietoja löytyy http://www.pori.fi/jateneuvonta ja 
jätevaakun lajitteluaputyökalusta http://www.pori.fi/jate/haku.
_______________________________________________________________________________

Tämä persoonallinen kosintakortti on lähetetty neiti Fanny (Fanni) Lehtoselle (s.1896) joskus 1910-
luvulla. Kosijan henkilöllisyydestä ei ole tietoa. Rukkaset hän kuitenkin sai, sillä Fanni meni 
naimisiin Julius Oksan kanssa 1920-luvun alkupuolella. Kortin kääntöpuoli on seuraavalla sivulla.

http://www.pori.fi/j%C3%A4teneuvonta
http://www.pori.fi/j%C3%A4te/haku


TOIMINNAT ja TAPAHTUMAT

Tapahtumakalenteri on hyvin niukka näin korona-aikaan, mutta jotain sentään järjestetään. 

PREIVIIKIN KIRI

• Kuntotreenit, liikuntaleikki- ja juoksukoulu tiistaisin klo 19.30 – 20.30, Porin 
urheilutalo

• Sähly maanantaisin klo 19.30 – 20.30 Kyläsaaren koulu
• Seuran yhteinen talkoopäivä lauantaina 14.11. alkaen klo 10, Preiviikin 

Urheilukenttä

preiviikinkiri.sporttisaitti.com / preiviikin.kiri@gmail.com / fb-sivut

PREIVIIKIN VPK

• Nuorten harjoitukset Preiviikin paloasemalla ovat tauolla koronasta johtuen.
• aikuiset maanantaisin klo 18-20
• lentopalloa klo 19.30 – 21 Enäjärven koulu

Palokuntapäällikkö Tommi Haapaniemi, p. 050 303 3247 / tahaapan@hotmail.com

__________________________________________________________________________

PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYS

Kiinteistöyhdistys ei järjestä yleisötapahtumia koronatilanteen takia.

Lainaamme astioita ja pöytäliinoja ilmaiseksi yhdistyksen jäsenille.
Ei- jäsenille hinnat: astiat 10 euroa, pöytäliinat 20 euroa. 
Tiedustelut Johanna Kesäläinen 050 307 4767.

      Kortin taustapuoleen on kirjoitettu
      
       ? Neiti 
       Fanni Lehtonen
       Preiviiki
      Tervehdys

mailto:preiviikin.kiri@gmail.com


LÄNSI-PORIN SRK

Preiviikin kirkko
• Raamattupiiri tiistaisin klo 18
• Messu sunnuntaina 15.11 klo 12, Nokelainen
• Kauneimmat joululaulut tiistaina 15.12 klo 18
• Sanajumalanpalvelus perjantaina 25.12 klo 12, Nordström

Srk-tilan vuokrahinnat: sali 87 €, kerhohuone 44 €. Saliin mahtuu ilman koronarajoituksia 50 henkilöä, 
kerhohuoneeseen 10. Keittiö sisältyy vuokraan.  Kastetilaisuus on ilmainen.

Pietniemen seurakuntatalo, Vanhakartanontie 15.
• lasten päiväkerhot, musiikkiliikuntakerho ja vekaravahti 
• hieno juhlapaikka, hinta 143 €, max 100 henkilöä, koronarajoitusten takia 40.

Olotupa, Ojurintie 2
• Virkistystä varttuneille jatkuu torstaisin 5.11 ja 19.11 klo 10 -12, jonka jälkeen

yhteinen ruokailu. Lisätietoja Aki-Petri Heino 0400 309 862.

Käppärän iso kappeli
• Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin päivän konsertti 8.12. klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Länsi-Porin kirkko
• Naisten voimistelupiiri ikäihmisten tahdissa jatkuu tiistaisin klo 12 – 13
• Hyväntekeväisyyskonsertti su 29.11. klo 18. Tuotto vähävaraisille porilaisille lapsiperheille.
• Myyjäiset lähetystyön hyväksi sunnuntaina 6.12 klo 11.30

Diakonissan kotikäynneillä voi keskustella luottamuksellisesti vaikeistakin asioista. Mahdollisuus myös 
hartaushetkeen. Kirsi Sassila 0400 309 861.

Vapaaehtoistoimintaan kaivataan lisäkäsiä. Tarjolla on monenlaisia tehtäviä messuavustajasta kerhojen 
pitäjäksi, keittiön pyörittämisestä somekanavan vaikuttajaksi. Osaamisen tasolla ei ole väliä, sillä me 
opastamme ja opetamme kaiken, mitä tarvitsee osata.  Lisätietoja Aki-Petri Heino. 

Lisäksi muita tapahtumia, tapaamisia ja kerhoja koronan niin salliessa. Lisätietoja Kirkkosanomista ja Länsi-
Porin srk-toimistosta, Liikastentie 28, p. 044 7309 655, lansi-pori@evl.fi, fb: Länsi-Porin seurakunta.

 

TÄNÄ VUONNA JOUKOSTAMME OVAT POISTUNEET       

         Sirkka Aalto     (1927-2020)              
         Seppo Viitanen (1936-2020)
         Jari Neva          (1952-2020)
         Aino Arvela      (1920-2020)
         Kari Hjulgren   (1959-2020)

 
           On lempeä levonmaa,
    unen kaarisilta sinne johdattaa.

mailto:lansi-pori@evl.fi


SIRKKA AALTO (1927 – 2020)

Sirkka Aalto (os.Kaarela) syntyi Muolaassa. Hän valmistui opettajaksi ns. pikamenetelmällä Hämeenlinnan 
ja Jyväskylän opettajaseminaareista. Preiviikiin Sirkka saapui vuonna 1948 ja siitä alkoi hänen elämänmittai-
nen työnsä Preiviikin kansakoulun/peruskoulun ala-asteen, ensin 1-3 luokan ja myöhemmin 1-2 luokan opet-
tajana.  Lähes 40 vuoden aikana Sirkka ehti opettaa lukemista ja laskemista lukuisalle määrälle lapsia. Ja 
vuosia myöhemmin hän opetti samat asiat jo äideiksi ja isiksi kasvaneiden entisten oppilaiden lapsille. 

Sinikka Uusitalo muistelee: ”Sirkalla oli hyvä huumorintaju ja meillä oli monesti hyvin hauskaa keskenäm- 
me. Sirkalle oli opetettu opettajaseminaarissa, että opettaja ei saa nauraa luokan edessä. Joskus sattui Sirkan 
luokassa jokin huvittava tapahtuma. Sirkka piti kasvonsa peruslukemilla vaikka kuinka huvitti ja päästi 
naurunsa ilmoille vasta opettajanhuoneessa, jossa hän sitten kertoi työtovereilleen kyseisen kommelluksen.”

Joulu- ym. juhliin Sirkka
halusi paljon ohjelmaa
ja alkoi harjoituttaa
oppilaita jo syyskuusta
lähtien. Hän piti tärkeä-
nä, että jokaiselle löytyi
jokin rooli, jos ei muuta
niin lyhdyn kantaminen.

Sirkka piti kirjoja suu-
ressa arvossa ja hän toi-
mikin Preiviikin koulun
kirjastonhoitajana ja
myöhemmin Ulasoorin
kirjastonhoitajana.                         SIRKKA OPPILAIDENSA KANSSA KOULUN PIHASSA 1950-LUVUN ALUSSA.

Sirkalla oli hyvin läheinen suhde luontoon. Hän kuunteli lintujen ääniä, katseli merta ja kulki metsässä 
tarkkaillen kaikkea ympärillä olevaa. Sen, mitä Sirkka näki, tunsi ja koki, hän siirsi paperille:

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

Sirkka oli hyvin tuottelias kirjoittaja, häneltä syntyi sadoittain runoja, laulujen sanoituksia, tarinoita ja 
muistelmia. Hän sanoi tuntevansa kehossaan sanojen väreilyn. Sirkalta on julkaistu omakustanteena kolme 
runokokoelmaa ja hänen sanoittamiaan meriaiheisia lauluja on laulanut mm. Eino Grön. Musiikkia Sirkka 
kuunteli laidasta laitaan, mutta piti erityisesti klassisesta. Hän harrasti valokuvausta ja otti paljon kuvia 
koululaisista.

Linnuista joutsenet ja nelijalkaisista koirat olivat lähinnä Sirkan sydäntä. Omien koiriensa lisäksi Sirkan 
sohvalla oli aina tilaa sukulaisten ja tuttujen koirille, kissoille, marsuille... Hellää huolenpitoa saivat myös 
hoitoa tarvitsevat luonnoneläimet kuten siilit ja linnut. Oman pihansa elämää hän tarkkaili niin ulkona 
käyskennellen kuin ikkunalasien läpi ja kirjoitti sitten näkemästään hauskoja kommentteja.
 
Sirkka oli naimisissa Reino Aallon (k.1973) kanssa. He saivat kaksi lasta, Jarmon ja Preiviikissä asuvan 
Kristiinan (Tiina). Lastenlapsia siunaantui viisi, lastenlastenlapsia seitsemän. Reino toimi Satakunnan 
lennostossa lennonopettajana vuoteen 1956 asti, jolloin hän loukkaantui lentokoneen tiputtua alas. Myös 
Sirkan kaipuu yläilmoihin eli vahvana läpi hänen elämän. Sirkka kiersi kaikki lentonäytökset ympäri Suomea
ja osallistui Porin ilmailukerhon toimintaan aivan elämänsä viime vuosiin asti.

Nyt Sirkka on itse päässyt pilven reunalle istumaan, kevyisiin ilmavirtoihin etelätuulen siivittämänä.



AINO ARVELA 1920 - 2020 

 

Aino syntyi Isojoella kolmetoistalapsisen maanviljelijäperheen keskimmäisenä lapsena. Aino muutti Poriin ja
avioitui Toivo Arvelan kanssa vuonna 1949. Heille syntyi viisi lasta, 11 lastenlasta ja kahdeksan 
lastenlastenlasta. Elämäntyönsä he tekivät maanviljelyn ja karjanhoidon parissa. Yhteinen taival päättyi 
Toivon kuolemaan 1986. 

Perhe osallistui seurakunnan toimintaan. Kodissa
pidettiin sunnuntaisin pyhäkoulua, kunnes Preivii-
kiin saatiin seurakuntatalo. Evankeliumiyhdistyk-
sen toimintaan osallistuttiin ahkerasti. Vielä yli 
95 – vuotiaana Aino osallistui valtakunnallisiin
kesäjuhliin. Päivittäin hän luki sanomalehden,
aikakauslehtiä, raamattua ja muuta hengellistä
kirjallisuutta, sekä seurasi kirkollisia ja
yhteiskunnallisia asioita. 

Pisimmän matkan Aino teki 74-vuotiaana siskonsa
Taimin luo Kanadaan kesällä 1995. Sinivalkoisin
siivin hän matkusti tyttären perheen kanssa
matkalaukussaan tuliaisiksi ruisleipää ja Juhla
Mokkaa. Aamuisin, muiden vielä nukkuessa
sisarukset muistelivat lapsuus- ja nuoruusaikoja
suomalaista kahvia maistellen. Automatkoilla sai
katsella silmänkantamattomiin aukeavia viljapel-
toja ja vauhdikasta amerikkalaista elämänmenoa. 
Niagaran putoukset oli yksi matkan elämyksistä.
Kotiin palasi ulkomaanmatkaaja todeten, että kyllä
Suomi on paras maa! 

Vielä 90-vuotiaana Aino jaksoi tehdä haaveile-
mansa Lapin matkan, joka oli syntymäpäivälahja
lapsilta.  Matka taittui asuntoautolla, jossa myös
nukuttiin mennessä ja tullessa. Perillä tutustuttiin
mm. Revontulikappeliin, Pyhä-Luoston luonto-
keskukseen, sekä tietenkin vaellettiin Lapin
lumoavissa maisemissa. 
                                                                                                      AINO 100- VUOTIAANA

Maatilan emännän työpäivät olivat pitkiä ja raskaita. Aamuin illoin yhdeksän lehmän lypsy suoritettiin käsin.
Lisäksi päivä täyttyi muusta karjanhoitotyöstä. Syksyisin hän osallistui perunannosto- ja lajittelutyöhön. 
Omien lasten vartuttua kodissa oli viitenä kesänä lastenkodin ns. kesälapsi.

Aino oli luonteeltaan iloinen ja aikaansaava.  Arvelan tila oli hänelle tärkeä, ja vielä eläkkeelle jäätyäänkin 
Aino osallistui ahkerasti kotitilansa töihin ja seurasi muutenkin innolla talon asioita. Aino asui elämänsä 
loppuun saakka kotonaan ja selviytyi päivittäisistä askareista miniän ja tyttärien turvin. 

Aino ehti viettää satavuotissyntymäpäiväänsä 21. elokuuta ennen siirtymistä tästä ajasta ikuisuuteen. Hän oli 
silloin kylän vanhin eikä muistitiedon mukaan kukaan preiviikiläinen ole elänyt yhtä vanhaksi.
 

                                                                                                                                              AINON TYTTÄRET



         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.

 Luonnonmukaiset ja ekologiset,
kauniisti paketoidut lahjat pukinkonttiin

Tunnelma-aitasta

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

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

Avoinna la-su klo 12- 18
Kahvi/tee/glögitarjoilu

Kuuminaistentie 117, Tuula Hämäläinen 050 596 3571

Lehti näkyy värillisenä www.preiviiki.fi -nettisivuilla
ja Preiviiki, kylä meren rannalla fb- sivuilla

Seuraava lehti ilmestyy keväällä.

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

ASPORIA Oy

Asuntojen, teollisuus- ja harrastetilojen vuokrausta
Porin alueella.

Juha Olkkonen, 0400 591 232

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


Hääkuvaaja Anssi Koskinen

Pori  I  anssikoskinen.fi

       AnssiKoskinenPhotography

Sano  
seikkailulle 

kyllä


