
Preiviikin Sanomat
   KYLÄLEHTI 2 / 2018, 13. vuosikerta, levikki 235 kpl, Preiviiki, Kuuminainen, Makholma

  JULKAISIJA: Preiviikin Kiinteistöyhdistys ry

HYVÄÄ LOPPUSYKSYÄ!

Mennyt kesä oli harvinaisen lämmin ja vähäsateinen. 
Monet kasvit kärsivät veden puutteesta, pihakukatkaan
eivät jaksaneet kauan helteessä kukkia vaikka kuinka
olisi kastellut.  

Mutta syksyn tullen ja ilmojen viiletessä kaikki yöhalloista
säästyneet kukat innostuivat kukkimaan uudestaan ja
yhdessä kertakaikkisen upean ruskan kanssa antoivat
sellaisen väriloiston, mitä harvoin näkee näin etelässä. 
Viereinen kuva kehäkukista on otettu lokakuun puolivälissä.

Preiviikin Kiinteistöyhdistys täyttää 50 vuotta ja
juhlavuotemme kunniaksi tämän kertainen Preiviikin
Sanomat on painettu väreissä. Lehdessä on paljon kuvia
kesän monista tapahtumista, joita on mukava muistella 
kuvia katsellessa.

Antoisia lukuhetkiä!

 
JOHANNA KESÄLÄINEN, Preiviikin Kiinteistöyhdistyksen pj

   Minulla on Kyläläiset -niminen sähköpostituslista, jonka kautta tiedotan kylän tapahtumista. 
   Listalla on jo monen s- osoite, mutta ei läheskään kaikkien. Jos haluat s-osoitteesi listalle,
   niin lähetä se minulle johanna.kesalainen@dnainternet.net. 
   Tai jos osoitteesi on jo siellä ja koet viestit turhiksi ja haluat nimesi listalta pois, niin ilmoita 
   siitäkin.
   Huom! Kyläläiset-lista tarkoittaa kaikkia kyläläisiä, ei vain kiinteistöyhdistyksen jäseniä.

mailto:johanna.kesalainen@dnainternet.net


KALARANNAN TAPAHTUMAT 

Kalarannassa oli menneenä kevät / kesänä paljon erilaisia tapahtumia, ja muutenkin kalaranta oli hyvin 
suosittu paikka. Helteisinä päivinä väkeä virtasi uimaan niin, että olo tuntui kuin oltaisiin Yyterissä. 
Varsinkin pienten lasten perheet pitivät rannastamme. 
Onkijat ja virvelöijät narrasivat kaloja harva se päivä ja iltaisin pelattiin petankia.
 
HUHTIKUUN alussa näimme järviruo`on niittoa kalarannassa. Tapahtuman järjesti 
ympäristöministeriön rahoittama Ruokohukka ruotuun, katse vesistöihin- hanke. Paikalla oli myös Kiteen 
Mato ja Multa Oy:n yrittäjä Aimo Turunen, joka on kehittänyt järvikorteen silpusta ympäristöystävällisen 
kasvualustan kasvihuoneisiin. Katsojia tilaisuudessa oli suurin piirtein yhtä paljon kuin järjestäjiäkin(!) 

    
 JÄRVIPERKAUS OY:N OMISTAJAT, SAMI JA MIKA STRACK JA RINNEKONE-KAKSOISSILPPURI -YHDISTELMÄKONE 

Järviruoko on ehtymätön luonnonvara. Kesällä kyseisen niittoalueen ruoko kasvoi hyvin rehevänä ja 
runsaana, jopa runsaampana kuin ei-niitetyt kohdat. Ranta-alueiden niitto jakaa kyläläisten mielipiteitä. 
Monien mielestä se avartaa maiseman merelle, kun taas lintuharrastajat ovat tyytyväisiä ruovikon linnuille 
antamaan suojaan. 

TOUKOKUUSSA Turun yliopiston opiskelijaryhmä teki tutkimusta kolmipiikkisistä.
He vetivät nuottaa uimarannalla ja saivat saaliiksi pari sataa kolmipiikkiä ja useita satoja muita pikkukaloja. 
Kolmipiikki eli rautakala on pieni, noin 4 – 7 cm
pitkä kala, joka on yleinen merenrannoilla.
3 -vuotiaiksi elävät kolmipiikit ovat varsin suosittuja
evoluutiobiologian tutkimuskohteita.

Preiviikistä tutkimusryhmä suuntasi Olkiluodon
lauhdevesille.

                                                          KOLMIPIIKKI



NUOTIOILLAT alkoivat vapusta ja jatkuivat syyskuun puoliväliin. Joka kerta kahvi maistui yhtä hyvältä, 
kuin myös pullat, munkit ja muut tarjottavat. Viikon päivistä sunnuntai-illat olivat suosituimmat. 

      Elokuun alussa Ruska-pojat lauloivat 
      ja laulattivat yleisöä. 
      
     Vasemmalla on haitaristi Arvi Elomaa, 
     punalakkinen mies on Jouni Liljeroos, 
     hänen takanaan melkein näkymättömissä
     Pekka Kari, sitten Ari Kurppa ja oikealla
     Mikko Poretie soittaa pyykkilautaa. 

      Alla olevat kuvat:
      Oikean puoleisessa Sirkka Nyholm ja
      Riitta Niinikoski tanssivat polkkaa
      musiikin tahdissa.

     Vasemman puoleinen kuva on
     seuraavalta nuotiopäivältä, jossa Arvo 
     Lamminen lukee pakinoitaan.

     Kuvien alapuolella on ote K-pakinasta, 
     jossa Arvo miettii, mahtaako kylmä kahvi
     sittenkään kaunistaa?

Kylmä kahvi kuulemma kaunistaa, kunnei kyllä kaikkia. Koo-kirjoittaja Kuukkarista, kova kahvin kuluttaja, 
käyttäjä, kofeinisti, kyseistä konstia kymmeniä kertoja kokeillut. Kerrankin kesällä keskiviikkona kello 
kuuden korvilla kaadoin kurkkuuni kuusi kupillista kylmää kahvia, kaiken kukkuraksi kermatta. 

Kermakaakun kappaleen kanssa kuvastimelle kuiskasin kuin kysyen: ” Kerro, kerro kuvastin, ken, kuka 
kaunehin kaupungissamme, kun kyse kylmän kahvin käyttäjistä?”Kyllä kohta kun katsoin kuvastimeen, 
käsitin: kunnen kuitenkaan kotvaakaan kaunistunut. Kaveritkin ketaleet, kuinka kehtasivatkin, keljuilivat: 
”Kannattaisiko kuitenkin käydä kosmetologin kautta?”



Tämä kuva todistaa sen, että menneenä kesänä oli sateinenkin päivä! Sade alkoi juuri kun saavuimme 
nuotiopaikalle ja loppui, kun teimme lähtöä.  Kahvit kuitenkin keitettiin. Pukukoppi tarjosi hyvän 
sadesuojan. 

KOLMETOISTA SATEESTA PIITTAAMATONTA OLI SAAPUNUT RANTAAN.

_______________________________________________________________________________________

 KALASTAJAINSEURA ORGANISOI PÖNTTÖTALKOOT

Pikkulintujen määrä on syystä tai toisesta
vähentynyt. Kalastajainseura päätti omalta
osaltaan auttaa pikkulintuja nikkaroimalla niille
pönttöjä.

Pönttöjä tehtiin mm. tiaisille, puukiipijöille ja
sirkuille, yhteensä kymmenen kappaletta ja ne
sijoitettiin kaikki kalarantaan.

Kiinteistöyhdistys tarjosi talkookahvit.

Toivottavasti ensi kesänä kaikki pöntöt ovat
asuttuja.

                     JARMO LINDFORS TYÖN TOUHUSSA.



KAISLAN NIITTOA

Parin päivän varoitusajalla järjestetyt kaislan eli oikealta nimeltä järviruo`on niittotalkoot keräsi hyvin 
talkooporukkaa. Simo Haapatie niitti Veneporista lainaamallaan veneen kiinnitettävällä niittokoneella kaislaa
ja talkooporukka keräsi sen ylös vedestä. Ja kuten kuvista näkyy, ilma oli mitä mainioin.

KAISLAN NIITTOKONE KIINNITETTYNÄ KARI RANTALAN VENEESEEN. SIMO SEISOMASSA, KARI PERÄSIMESSÄ.

ALLA RIITTA NIINIKOSKI JA JOHANNA KESÄLÄINEN KEITTÄMÄSSÄ KAHVIA TALKOOVÄELLE.



PALOKUNTIEN ONKIKILPAILUT

 

__________________________________                                                                                                                                        
SIMO HAAPATIE, Preiviikin VPK:n pj                 

Kulunut kesä oli tosi helteinen ja lähes koko kesän oli kulovaroitus päällä. Onneksi ei tänne suunnalle tullut 
mitään oikein vakavaa metsäpaloa Eurajokea lukuun ottamatta.  Myös meidän palokunnan pojat olivat siellä 
hälytettyinä. Muuten kesä sujui rauhallisesti joitain pieniä hälytyksiä hoidellen.

No nyt alkaa syksy ja maanantaiset harjoitukset sen myötä jälleen alkaneet. Saimme uuden jäsenenkin 
palokuntaan. Myös nuorisotoiminta alkaa syksyn myötä. Molempiin uudet jäsenet ovat tervetulleita.

Myös keskiviikkoiset lentopallopelit alkoivat, tervetuloa mukaan Enäjärven koululle keskiviikkoisin klo 
19.30-21.00.

Palokuntien onkikilpailut olivat rannassa sunnuntaina 23 syyskuuta ja sieltä pokkasimme palkinnot, 
joukkuekilpailussa olimme kirkkaasti ykkönen, yhteistulos yli 9 kg, seuraavalla oli reilu 5 kg. Joukkueessa 
olivat Jouko Mäkelä, Antti Lehto ja Simo Haapatie. Yleisessä sarjassa pokkasimme toisen ja kolmannen 
palkinnon. Ahti soi tänä vuonna erityisen epätasaisesti antimiaan. Kaiken kaikkiaan osallistujia kisassa oli yli
kuusikymmentä.

ETUALALLA VASEMMALLA PIHLAVAN VPK:sta MATTI LEHTONEN, sitten SIMO HAAPATIE, ANTTI LEHTO ja JOUKO MÄKELÄ  



MUITA KYLÄN TAPAHTUMIA

Kumeko Forest Oy:n hakkuutyönäytös oli keväällä Preiviikin urheilukentän viereisellä metsäalueella. 
Väkeä oli runsaasti, niin metsänomistajia kuin muuten vaan asiasta kiinnostuneita.  Isosta monen sadan litran
soppatykistä riitti kaikille hernekeittoa. Tarjolla oli myös makkaraa ja kahvia.

      

 

JÄÄKIEKKOKAUKALO NÄKYY HYVIN HAKKUUN JÄLKEEN, KUVA ON KIRKKOKANKAANTIELTÄ PAARNOORINTIELLE PÄIN.

       Rastikarhujen kyläsuunnistustapahtumassa
       opeteltiin suunnistusta helpolla 1 km:n 
       metsäreitillä. 

       Sen lisäksi kentällä sai harjoitella Emit-kortin
       (rastin leimauskortti) leimausta noin 50 metrin 
       pituisella lenkillä.

       Viereisessä kuvassa Viljami Kesäläinen 4 v,
       on leimaamassa emit-korttia.

       Siinä tuli hiki meille molemmille: 
       lapsenlapselleni, koska hän juoksi harjoitusrataa
       moneen kertaan siinä toivossa, että aika joka
       kerta paranisi ja minulle, mummille, pelkästä
       jännittämisestä ja kannustamisesta.

      Mukava tapahtuma! Mehukin maistui hyvältä
      kaiken rehkimisen jälkeen.

 



KESÄKUUSSA LAULETTIIN JA KEITETTIIN TERVAA

Lauluilta järjestettiin viidettä kertaa, tällä kertaa Työväentalolla ja taas oli mukavasti väkeä, jopa aivan uusia
kasvoja ja sehän aina piristää meitä. Preiviikiläisiä on siitä mukavaa laulattaa, että me laulamme täysin 
rinnoin, meni nuotin mukaan tai vierestä.
Laulattajina olivat Kirsi-Marja ja Esa Rauhamaa.

Jukolan pihassa pidetty tervapäiväkin kuuluu jo kohta perinteisiin; tämän kesän tapahtuma oli kolmas kerta.

Arvo Lamminen, monien tapahtumien vakiovieras, luki T ja S-kirjain pakinansa. Pakinoista innostuneena 
ajattelin kokeilla, josko jonkinlainen satuili onnistuisi minultakin:

P- pakina. Porukalla puurrettiin pontevasti paksua paatin parannusainetta punttuun. Pikkuiset pojat 
pelmahtelivat pihan poikki punaisen puurakennuksen portaille. Preiviikiläiset painoivat perseensä penkkiin, 
puhua pälpättivät päittäin pitkin päivää. Peltomaaska penkoi pussistaan pari parasta Porimurrekirjaa. 

Preiviikin paloauto päivysti poikain puuhia palon pahuuksilta. Pekan pojan puffetista piisas pannukahvia 
plus pullalonkaa. Parasta pistää piste pakinalle, muuten menee m-mutinaksi. 

Johanna Vironen lähetti ottamansa kuvan, jossa Sari ja Arvo Arvelan sonnit tarkkailevat uteliaana häntä ja 
Simo -koiraa.



KIRJASTOAUTO – HISTORIAA ja NYKYPÄIVÄÄ

Satakunnan maakuntakirjaston kirjastoauto on liikkunut pyörien päällä jo yli 50 vuotta. Preiviikissä auto 
pysähtyi ensimmäisen kerran perjantaina 5.1.1968. Paikkakin oli sama kuin nykyään, paitsi että silloin 
pysäkin kohdalla oli Satakunnan Osuuskauppa. Kansakoululla auto alkoi käymään koulun oman kirjaston 
lakattua. 

Sinikka Uusitalo on ollut kirjastoauton ahkera käyttäjä alusta asti ja muistelee menneitä vuosia näin:

Me, jotka olimme pienten kyläkirjastojen käyttäjiä, otimme kirjastoauton tarjoaman palvelun vastaan 
tyytyväisinä. Pienten kirjastojen valikoimat olivat usein suppeat ja auton palvelu oli suuri uudistus. Eräs iso 
uudistus oli, kun auto alkoi käymään Preiviikin koululla. Silloin oli lapsille helppo löytää jotain uutta ja 
mielenkiintoista.

Itse lainasin lukemista
koko perheelleni. Kun
jokin lastenkirja oli
kovin suosittu, se oli
ostettava kotiin, kuten 
Poika, jolla oli sata
autoa, sillä muuten se
olisi ollut meillä aina.

Joskus sattui
kommelluksia, kuten
silloin, kun eräältä
naishenkilöltä kysyttiin,
onko hän jo
lainausikäinen vai
pitääkö kotoa saada 
lupa lainaukseen.
Hän oli reilusti yli                                     KIRJASTOAUTO KYLMÄASENNUKSEN EDESSÄ

kaksikymppinen ja 
pienen pojan äiti. Hän näytti varsin hämmentyneeltä, kunnes vakuutimme, että hän on riittävän vanha.

Eräs asiakas oli Linnea Haviola, johon autolla tutustuin ja teimme yhteistyötä. Linnea sanoi, että lainaa sinä 
uudet kirjat ensin ja hän karsii ne, joita ei kannata lainata. Yhteistyö toimi hyvin ja muistelen yhä hänen 
huumoritajuaan ja olemustaan. Kun Linnea kuoli, olimme kirjastoauton edustajan kanssa vierekkäin hänen 
hautansa ääressä.

Aluksi autoa ajoi mies ja virkailijana oli nainen, nykyään jakoa ei ole. Simo Suominen ajoi pitkään ja kertoi 
kokemuksiaan ajalta, jolloin ajoi linja-autoa Pohjanmaalle. Vietimme monta mukavaa hetkeä niin hänen kuin
muidenkin entisten ja myös nykyisten virkailijoiden kanssa.

Kun sivukyliltä on viety lähes kaikki palvelut eikä enää ole paikkaa, jossa kokoontua ja keskustella, on 
kirjastoauto tärkeä niille, jotka lukevat, vaikka se onkin käymässä vain vähän aikaa paikassaan.

Meitä auton käyttäjiä on nykyisin vakiojoukko ja uusiakin asiakkaita tulee, tosin nuorisoa vähemmän. 
Toivoisin, että myös eläkeläiset entistä enemmän oppisivat käyttämään jo vuosikymmenien ajan tarjottua 
palvelua.



TÄMÄ KUNNIAKIRJA LÖYTYI KOULUN VINTILTÄ

Sotakummitoiminta alkoi vuonna 1940 ja sen tarkoituksena oli auttaa sodassa isänsä menettäneitä lapsia 
vähintään kahden vuoden ajan. Sotakummina saattoi toimia yksityinen henkilö, ryhmä tai jokin yhdistys. 
Mannerheimin lastensuojeluyhdistys välitti kummisuhteita sotaorvoille ja toimi myös itse kummina 
rahoittamalla orpojen opintoja. Yhdistyksen kautta noin 2200 lasta sai apua.

Vintiltä löytyi myös toinen kunniakirja vuodelta 1942. Sen koulu oli saanut palkintona Kotirintaman 
suursiivouksen 1942 rautaromun keräämisestä. Kerätty määrä 4 384 kg, mikä on oppilasta kohti 97,4 kg.      
Allekirjoittajana oli Paavo Korhonen, nuorten talkoopäällikkö.



RUOKARESEPTEJÄ ja NIKSEJÄ

______________________                                                                                                                                             
JOHANNA KESÄLÄINEN

Entisaikaan, kun ruokaa ei ollut yllin kyllin, olivat hyvät neuvot tarpeen. Vanhassa, mummiltani saamassa 
Kotiruoka -keittokirjassa vuodelta 1920 on ns. kalliin ajan ruokaohjeita. Varsinkin keittoja ja erilaisia 
puuroreseptejä on paljon.

Kaalinkantakeittoon tarvitaan 2 rkl rasvaa ja 2 rkl jauhoja, jotka käristetään. Sitten lisätään 0,5 l jauhettua 
kaalinkantaa ja taas käristetään. Lisätään 2 l vettä ja keitetään kypsäksi. Maustetaan suolalla ja meiramilla.

Kirja neuvoo myös, että punajuurien keitinvesi on aina otettava talteen kiisselin keittämistä varten. 
Punajuurikiisseli: 2 l punajuurilientä, 2 dl hapanta marja- tai raparperimehua ja 3 rkl perunajauhoja 
kiehautetaan. Lisätään 3 rkl siirappia. Tarjotaan kylmänä maidon kera. 

Reino ja Elvi Nuotiomaa kertovat, että vanhoista kuivuneista ruisleivän kannikoista tehtiin leipäressua. 
Leivänpalat pehmennettiin puolukkahillokkeen ja veden kera kattilassa ja päälle lisättiin siirappia.
Kannattaa kokeilla! 

Reino muistelee kalarannassa keitetyn etikkaperunoita. Kokonaiset perunat laitettiin kiehumaan pataan 
avotulelle. Perunoiden päälle ladottiin tuoreita, juuri pyydystettyjä perkaamattomia silakoita. Joukkoon 
lorautettiin hiukan etikkaa ja suolaa. Keitos sai kiehua niin kauan, että kaikki vesi oli haihtunut pois. 
Etikkaperunoita keitettiin silloin, kun miehet tulivat mereltä kalasaaliineen. Perunoiden kypsymistä 
odotellessa paranneltiin verkkoja.

Kotikaljan sakkaisesta lopusta keitettiin kaljavelliä, joka syötiin lämpimänä.

Eläinten teurasjätteet otettiin tarkkaan talteen. Virtsarakko puhdistettiin ja puhallettiin täyteen ilmaa ja 
jätettiin kuivumaan. Kuivuttuaan se annettiin lapsille potkupalloksi. Tosin se ei kovin montaa potkua 
kestänyt.

Ehkä me voisimme ottaa mallia esiäitiemme ”nuukuudesta”. Nykyaikana kotitalouksien ruokahävikki on 
tutkitusti iso.

 PERUNOIDEN KEITTÄMISESTÄ

Itse en lukeudu uusien perunoiden ystäväksi, koska niistä tulee helpolla vetisiä. Muumimamman 
keittokirjassa neuvotaan laittamaan kypsien perunoiden päälle liina tai talouspaperi imemään ylimääräinen 
kosteus pois.

Jos vanhat perunat ovat jo hiukan nahistuneet, ne saadaan virkeiksi liottamalla niitä kylmässä vedessä 
tunnin ajan. Sen jälkeen ne keitetään runsaassa vedessä kovalla lämmöllä ilman kantta.

Perunamuusia varten perunat pienitään pienehköiksi paloiksi. Lisätään reippaasti suolaa ja vettä sen verran, 
että perunat juuri ja juuri peittyvät. Perunoiden kiehuessa vaahto kerätään pois.

Kun perunat ovat kypsiä, osa keitinliemestä otetaan talteen. Perunat muusataan ja nestettä lisätään suhteessa 
puolet keitinlientä, puolet maitoa. Päälle vielä nokare voita. Tarkista maku ennen kuin lisäät suolaa.



Ritva Hämäläinen lähetti pehmeän ”lanttulaatikon” ohjeen. 

IRMAN IHANA KURPITSALAATIKKO

1 l keltaista kurpitsasurvosta
1 dl kermaa
3-4 rkl korppujauhoja
2 munaa
1 tl suolaa
1 tl muskottia
1-2 rkl siirappia

Litraan survosta tarvitset reilun määrän
raakoja kurpitsakuutiota. Laita kattilaan
pieni määrä vettä, lisää kurpitsakuutiot ja
hauduta kannen alla pehmeiksi. Valuta ja
soseuta sauvasekoittimella. Anna jäähtyä.

Lisää survokseen kerma, korppujauhot ja
mausteet. Kaada seos voideltuun
uunivuokaan. Ripota pinnalle korppu-
jauhoja. Paista 175 asteessa runsaan tunnin. 

_______________________________________________________________________________________

Johanna Virosen HEMPUKAN JAUHELIHAPIIRAKKA

Pohja: Sekoita keskenään 150 g pehmeää voita ja 3 dl vehnäjauhoja. 
            Lisää joukkoon 3 rkl vettä ja 1/4t l suolaa ja sekoita. 
           Voitele halkaisijaltaan noin 30 cm piirakkavuoka, ja painele taikina vuoan pohjalle ja reunoille.

Täyte: Paista 400 g jauhelihaa ja mausta makusi mukaan.
           Kuutioi 2-3 kpl suolakurkkuja (kaupan suolakurkkualtaasta) ja lämmitä hieman jauhelihan joukossa.
           Kaada jauheliha ja suolakurkut pohjan päälle.
           Lisää täytteiden päälle vielä fetaa sopivaksi katsomasi määrä.
           Vatkaa 3 kpl kananmunia rikki Valion Kolme juustoa-kerman joukkoon ja 
           kaada seos täytteiden päälle.
           Päälle reippaasti juustoraastetta (esim. sekä mozzarella- että cheddarjuustoraastetta).

Paistetaan 225°C (tasalämpö) noin puolisen tuntia.

Ja sitte saa nauttii! :D

_______________________________________________________________________________________

Anneli Etsola opiskelee viroa ja suomentaa keittokirjaa nimeltä SÖÖ END SALEDAKS eli Syö itsesi 
solakaksi. Tässä muutamia ruokaan liittyviä vironkielen sanoja:

maito=piim, rahka=kohupiim, piimä=hapupiim, peruna=kartul, mehu=mahl, pulla=sai, puuro=puder, ja 
huvittavaa on, että taikina on taina. 

Muita hauskoja sanoja: puss=puukko, puhkus= olla lomalla, öökull=pöllö, muru=ruohikko 



TOIMINNAT, TAPAHTUMAT ja TIEDOTTEET

PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYS

 TERVETULOA 

kakkukahville yhdistyksemme 50 v juhliin 

 sunnuntaina 18.11 klo 15 Työväentalolle. 

 Ilmoitathan tulostasi 11.11 mennessä: Päivi Haapaniemi 050 414 6192

 Yhdistys vuokraa lautasia, aterimia, laseja, kahvikuppeja ja pöytäliinoja. Astiat eivät ole samaa 
sarjaa. Kaikki ovat ilmaisia yhdistyksen jäsenille. Ei-jäsenille hinnat: astiasto 10 e, pöytäliinat 20 e.

PREIVIIKIN VPK

 Pj Simo Haapatie, 040 553 8026, simo.koti@venepori.fi

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

 Facebook / Preiviikin Vpk

PREIVIIKIN KIRI

  preiviikinkiri.sporttisaitti.com, fb-sivut / Preiviikin Kiri

 lisätietoja:Päivi Luontola, 0400 817 114, paivi.luontola@gmail.com

 
 KIRPPIS / MYYJÄIS -TAPAHTUMA

   sunnuntaina 2.12.18 klo 11 – 14 

   Preiviikin Työväentalolla

    Kahvio ja arpajaiset.

    TERVETULOA!

mailto:simo.koti@venepori.fi
mailto:tahaapan@hotmail.com


PREIVIIKIN KIRKKO

 Päiväpiiri keskiviikkona 7.11. klo 13.00, samana päivänä diakonissan vastaanotto klo 9.00 – 10.00.

 Kauneimmat joululaulut sunnuntaina 16.12. klo 14.00

 Jumalanpalvelus joulupäivänä 25.12. klo 12. 

 Raamattupiiri tiistaisin klo 18 – 20

 Jumalanpalvelukset vuoden 2019 alkupuolella sunnuntaina 20.1.ja 17.2. klo 12

 Seurakuntavaalit sunnuntaina 18.11. Länsi-Porin kirkolla klo 11 – 20.

             Ennakkoäänestyspaikat ovat auki tiistaista lauantaihin 6. – 10.11.2018. 

______________________________________________________________________________________   

TAISTO OKSA (1922 – 2018)

Taisto Oksa oli syntyjään preiviikiläinen ja asui kylässä koko ikänsä,
lukuun ottamatta sotavuosia ja viimeisiä elinkuukausiaan, jotka hän
vietti palvelutalossa.

Preiviikiläiset muistavat hänet taitavana kirvesmiehenä ja nikkaroijana.
Niinkin nuorena kuin kansakouluikäisenä Taisto teki itselleen sukset
ja sängyn. Naimisiin mentyään hän rakensi talon vaimolleen Hannalle
ja kasvavalle perheelleen.

Pitkän elämänsä aikana Taisto veisti useita veneitä, teki mm.
höyläpenkkejä ja ideoi kaikkea tarpeellista, kuten esim. telineen
maitopussille. Sanottiinkin, että ”kaikilla muillakin oli ajatuksia,
mutta Taisto toteutti omansa.”

Kylän toimintaan Taisto osallistui aktiivisesti. Lähinnä Taiston sydäntä
oli Preiviikin Työväenyhdistys, jonka eteen hän teki tuhansia
talkootunteja. Taisto oli mukana myös Kalastajainseurassa, Kirissä,
vanhassa VPK:ssa ja toimi Preiviikin Kansakoulun koululautakunnan
puheenjohtajana.

Veneily ja mökillä olo Katavassa oli koko Oksan perheelle mieluinen harrastus. Mökille mentiin aina kun 
kerittiin, siellä kalasteltiin ja nautittiin luonnon rauhasta.

Taisto oli luonteeltaan positiivinen, rauhallinen, vaatimaton ja avulias. Yhteiskunnallisista asioista Taisto oli 
kiinnostunut aivan viime vuosiin saakka. Hän luki tarkkaan lehdet ja kuunteli uutiset ja muodosti oman 
mielipiteensä. Rapakon takaisesta presidentistä Taisto totesi Uuden Ajan haastattelussa (helmikuu 2017) 
näin: ”Näyttää siltä, että Trump pistää heikot mataliksi.”

TERVETULOA UUDET ASUKKAAT ja ONNEA UUTEEN KOTIIN!

Ilpo Koski ja Anna Suhonen ovat asuneet keväästä asti osoitteessa Paarnoorintie 263. Perheeseen kuuluu 
myös Manchesterin terrieri Tilda ja kissat Putte ja Tiitu.

Juha, Jonna ja Casper (4v) Elonen sekä kaksi Kultaista noutajaa, Fiina ja Heta, muuttivat kesällä 
osoitteeseen Paarnoorintie 280 (Hanna Kestin entinen talo). 



         KIITOS KAIKILLE 

      TH KORJAUSRAKENNUS

       Korjausrakentaminen
       Kylpyhuonesaneeraukset/
       märkätila-asennukset (VTT:n sertifikaatti)
       Maalaustyöt
       Laatoitustyöt
       Tapetoinnit
       Kalusteasennukset, keittiöt, kosteat tilat, ym

      www.thkorjausrakennus.fi              040 525 2031

SADEX  - antaa sataa.

Pörstiläntie 12, 28760 Pori (Uusiniityn teollisuusalue)

Aki Passilahti, 044 322 0465
aki.passilahti@sadex.fi

TERVEYS-TUULIA
 Luontaistuotekauppa S-Market Tikkulassa

 Homeopaattiset valmisteet, ruskovilla-, aromaterapia-,
kukkaterapia ym. muut luontaistuotteet.

 Katso lisää www.terveystuulia.fi,
terveystuulia@terveystuulia.fi, 02 635 3598,

avoinna ma-pe 10-19, la 9-17

PÖRSTIN LUOMUTILA

Jauhoja, ryynejä, perunoita, juureksia.
Säikäntie 186, 28600 Pori
Anu Pörsti, 0400 875 503

auki arkisin 15 -19 tai sovittaessa

             ILMOITUSTEN HINNAT
             
             Myynti-ilmoitus 5 e.
             Mainokset: pieni 10 e, isompi 20 e, 
             puoli sivua 40 e, koko sivu 60 e

MAINOSTAJILLE!

Preiviikintie 442, 28660 Pori
0400 654 222, 0400 839 596

jari.maatta@porinkylmaasennus.fi

 Täyden palvelun venetalosta kaikki saman katon alta: 
 veneet, koneet, huollot, varaosat ja tarvikkeet yli 30
 vuoden kokemuksella.

    POLTTOPUITA
    Tuoretta ja kuivaa koivu- ja sekaklapia, 

    säkitettynä ja perävaunukuormissa.
    Martti Uusitalo, Preiviiki, 050 521 6454

Maukasta kotiruokaa!

Lounaskahvila Mussaka
Syö meillä tai osta kotiin. 
Myös kuljetus työpaikoille.

Auki arkisin 7 - 14
040 767 8205, Karjarannantie 12

PIHVIKARJAN LUONNONLAIDUNLIHAA
             SUORAAN TUOTTAJALTA 

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

    Pertti Kuuminainen                           Eero Kuuminainen
    0400 326 213                                     040 540 6214

http://www.kuuminainen.fi/
mailto:terveystuulia@terveystuulia.fi
http://www.terveystuulia.fi/
mailto:aki.passilahti@sadex.fi

