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TERVEHDYS KAIKILLE LEHDEN LUKIJOILLE!

Mistähän johtuu, että nykyisin aika tuntuu kuluvan niin nopeasti? Aamulla
herätessä ajattelee että edessä on koko pitkä päivä, ja illalla ihmettelee joko
nyt on ilta. Niin ne päivät kuluvat. Viikko alkaa maanantaista, kuukausi
ensimmäisestä päivästä…. ja yhtäkkiä huomaakin, että vuosi on mennyt,
että taas ollaan uudessa kesässä, vaikka juuri vähän aikaa sitten aurinko niin
kuumasti paistoi ja linnut lauloivat kauniisti.
Ranskalaisen filosofin Paul Janet`in mukaan kokemus ajasta muodostuu
suhteessa eletyn elämän pituuteen: 10-vuotiaan lapsen yksi vuosi on 1/10 osa
hänen elämästään, kun taas 50-vuotiaan yksi vuosi on 1/50 osa hänen eletystä
elämästään eli huomattavasti vähemmän. Ja saattaahan se noin ollakin.

Olkoon aika hetken tai ikuisuuden tuntuinen,
kulukoon vuosi tai sata, niin joidenkin asioiden
tässä maailmassa en soisi koskaan muuttuvan.
Yksi sellainen on lapsen usko hyvyyteen ja
ihmisten väliseen rakkauteen.
Lapsi piirtää ihmishahmolle korviin saakka
venyvän hymyn, koska lapsen mielestä
maailma on vielä hymyn ja rakkauden
arvoinen.
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_________________
JOHANNA KESÄLÄINEN

Preiviikin Kiinteistöyhdistys ry perustettiin syksyllä 1968. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Reino
Aalto. Yhdistyksen toiminnan periaatteena oli silloin, niin kuin on vielä tänäkin päivänä, halu toimia
linkkinä kyläläisten ja Porin kaupungin ja muiden instanssien päätöksentekijöiden välillä, parantaa
asumisviihtyvyyttä sekä järjestää mielekästä yhteistä toimintaa.

Virkistystoimintaa ja avustamista
Alkuaikoina innostus oli suuri ja puhallettiin yhteen hiileen. Oli hiihtokilpailuja, juhlia, tansseja, erilaisia
tilaisuuksia ja teatteri ym. muita kulttuuriretkiä eri puolelle Suomea ja naapurimaihin. Suuret vapaaaikanäyttelyt kalarannassa kesällä 1974 ja -75 olivat valtaisia voimain ponnistuksia, mutta ne myös
aiheuttivat eripuraa yhdistyksen sisällä. Yhdessä Preiviikin Kirin kanssa järjestetyt siikasoppajuhlat vetivät
monta vuotta paljon väkeä pitkin maakuntaa, samoin lauantai-illan siikatanssit, joita pidettiin vuoron perään
Jukolassa ja Työväentalolla.
Mutta...aika aikaansa kutakin. Kulttuuriretket vaihtuivat Ruotsin ja Tallinnan laivaristeilyihin.
Siikasoppajuhlat loppuivat, kun osallistujamäärä väheni. Myös talkooväkeä oli vaikea saada kokoon.
Tansseista luovuttiin, kun maksavaa yleisöä oli yhtä paljon kuin tilaisuuden järjestäjiä.
Täällä kotikylässä kalaranta on ollut ja on vieläkin suosituin retkikohde. Uuden vuoden kokoille lähdettiin
koko perheen voimin (pienimmät nukkuivat rattaissa). Ammuttiin raketteja ja vietettiin yhteistä aikaa.
Kun kyllästyttiin uudenvuoden- ja/tai pääsiäiskokkoihin, päätettiin viettää venetsialaisia. Nyt on järjestetty
keväisin hernekeittopäivät ja kesäisin lauluilta. Eikä sovi unohtaa suven nuotioiltoja, joissa tarjoamme
nokipannukahvit ja pullat vuorotellen kalastajainseuran kanssa.
Virkistystoiminnan lisäksi yhdistys on halunnut auttaa kyläläisiä myös konkreettisesti. Preiviikin koulun
oppilaille on myönnetty stipendejä. Muutaman vuoden pyörinyt Kylätalkkari -toiminta oli suureksi avuksi
vanhuksille. Joinakin vuosina ostettiin talveksi hiekoitussepeliä, joka oli kaikkien vapaasti käytettävissä.
On osallistuttu kalarannan veneväylän ruoppauskustannuksiin ja nyt jo puretun lintutornin rakentamiseen.

Monia anomuksia
Porin kaupunkiin on otettu vuosien saatossa yhteyttä erityisesti tieasioissa: On anottu nopeusrajoitusta,
sorapäällysteisten pölyävien teiden päällystämistä, tievalaistusta, uusia merkittyjä linja-autopysäkkejä,
puhelinkoppeja, taas valaistusta ja nopeusrajoitusta jne. On ehdotettu Preiviikin kansakoulun muuttamista
kolmeopettajaiseksi. Kalarannan uimarannan tekemiseen ja ylläpitoon on haettu ja saatu avustuksia.
Jotkut pyynnöt menivät helpolla läpi, toiset ajan saatossa, jotkut eivät millään. Seuraava ote on vuoden 2007
pöytäkirjasta: Yhdistys ei tänä vuonna laadi Porin kaupungin talousarviota varten Preiviikin kylää koskevia
parannusehdotuksia, koska edellisetkään eivät ole menneet läpi eikä haluta keksimällä keksiä uusia.

Omat tilat
Yhdistyksen ensimmäinen kokous pidettiin Jukolassa. Myös työväentalolla ja srk-talolla kokoonnuttiin.
Omat toimitilat saatiin moneksi vuodeksi, kun Preiviikin koulu lakkautettiin ja rakennus jäi kyläyhdistysten
hallintaan. Alkuaikoina tilat olivat ahkerassa käytössä, siellä pidettiin kokouksia, joulujuhlia, askarteluiltoja
ja monia tiedotustilaisuuksia koskien mm. kunnallistekniikkaa, Naturaa, EU-hankkeisiin liittyviä
mahdollisuuksia ja yksityisteiden kunnossapitoa. Yhdessä Työväenopiston kanssa järjestettiin
Preiviikinlahden kylät -luentosarja.

Siirtyminen nettiaikaan
Kylämme sai enemmän näkyvyyttä, kun nettisivut www.preiviiki.fi luotiin ja aloitettiin kylälehti Preiviikin
Uutisten (nyt Preiviikin Sanomat) julkaiseminen. Pitkäaikainen haave kylän historian tallentamisesta kansien
väliin toteutui vihdoin vuonna 2009. Kotiseutukirja Preiviiki, meren alta kyläksi, sai kriitikoilta hyvät
arvostelut. Kirjan rahoittamiseksi myytiin Terveisiä Preiviikistä -postikortteja ja T-paitoja.
Muutama vuosi sitten avattiin kylän omat facebook-sivut, Preiviiki, kylä meren rannalla. Näin pieni
merenrantakylämme on päässyt maailman kartalle, ja jokainen” ulkopreiviikiläinen” voi seurata entisen
kotipaikkansa vaiheita kuvien, kirjoitusten ja Preiviikin Sanomien välityksellä.

Yhdistys juhlii
Marraskuussa vietettiin yhdistyksen 50 -vuotisjuhlaa Työväentalolla. Väkeä oli paikalla mukavasti. Kahvi ja
tarjottavat maistuivat, tunnelma oli rento ja puheensorina täytti koko salin.
Tilaisuudessa jaettiin kolme kunniakirjaa: Riitta Niinikoski sai kunniakirjan kiitoksena ahkerasta kylän
eteen tehdystä talkootyöstä. Martti Grönblom ja Reino Nuotiomaa saivat kunniakirjansa muistoksi siitä,
että ovat olleet yhdistyksen jäseniä sen perustamisesta alkaen.

.

Entä nyt?
Yhdistyksessämme on ollut nousu- ja laskukausia, jotkut poliittisista syistä, toiset henkilökemioista johtuen.
On ollut myös aikoja, jolloin on ollut vaikea löytää uutta puheenjohtajaa tai saada hallituksen riittävästi
jäseniä. Silloin on mietitty koko yhdistyksen lakkauttamista. Aina on kuitenkin noustu aallonpohjalta, jos ei
nyt ihan aallon harjalle asti, niin suvantoon kuitenkin.
Tällä hetkellä jäseniä on runsas 100. Yhdistys on toimintakykyinen ja -haluinen. Meillä on hyvät välit kylän
muiden toimijoiden kanssa. Omien kokoustilojen puuttuessa olemme saaneet kokoontua VPK:n
paloasemalla. Kalarantaa hoidamme yhdessä Kalastajainseuran kanssa. Toiveeni on, että yhteistyö myös
naapurikylien yhdistysten kanssa viriäisi. Lopuksi, toiminnassa on vain yksi suunta, ja se on eteenpäin!
Lähteet: Martti Grönblom: Preiviikin Kiinteistöyhdistys ry:n historiikki vuonna 2009

ISÄNNÄN VIIRI KIINTEISTÖYHDISTYKSEN LOGOLLA

Yhdistyksellämme on nyt oma logo, joka valitettavasti näkyy
vain mustavalkoisena tässä lehdessä. Mutta jos katsot lehteä
netissä, näet, että logossa on Satakunnan värit: talot ovat
keltaiset ja meri sininen. Ideoita logoon on saatu Raimo
Kaarroksen 1970 -luvulla suunnittelemasta pöytäviiristä.
Kiinteistöyhdistys on tilannut sinikeltaisia isännänviirejä
yhdistyksemme logolla varustettuna. Viirit ovat parasta
laatua. Pituus 5 m. Hinta on noin 70 e/kpl+ postituskulut.
Viirejä voi ostaa: Johanna Kesäläinen, 050 307 4767
johanna.kesalainen@dnainternet.net.

ON AIKA HOITAA KESKENERÄISET ASIAT KUNTOON

Kiinalaisen horoskoopin mukaan helmikuun alussa alkanut Sian vuosi on viimeinen kahdestatoista
kiinalaisesta horoskooppimerkistä. Kiinalaisen opin mukaan nyt olisi syytä hoitaa kaikki yhdentoista vuoden
takaiset asiat kuntoon. Epäviisaasti toimineiden pitäisi katua ja korjata tekemisiään ja vastavuoroisesti
aiempien vuosien hyvät teot tullaan palkitsemaan. Sian vuotena on hyvä levätä ja miettiä ja kerätä voimia
tulevaa varten.
Ihmistä, joka on syntynyt Sian vuonna, luonnehditaan rehelliseksi, hyväuskoiseksi, tunteelliseksi ja
mukavaksi ihmiseksi. Siat rakastavat sopua ja voivat siksi antaa liian helpolla periksi, koska heidän on
vaikea sanoa ei.
Työssä Sika on ahkera, tunnollinen ja tehokas,
ja usein myös tosi tee-se-itseihminen. Sika pyrkii
pitämään talouden vakaalla pohjalla ja saattaa
kerätä ympärilleen maanläheistä omaisuutta,
jonka toivoo voivansa jättää perillisilleen.
Sian merkkiin kuuluvat ovat syntyneet vuosina
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 ja 2019.

Lähteet: https://www.astro.fi

TERVEISIÄ PALOKUNNASTA
Hei, taas on talvea kulunut ja ollaan kevääseen päin menossa.
Palokunnassa kaikki hyvin, hälytysosasto on harjoitellut
maanantaisin ja nuoriso-osasto keskiviikkoisin. Uusi kaverikin
saatiin mukaan toimintaamme ja hän on ollut aktiivisesti
toiminnassa mukana. Hyvä asia meille. Otamme mielellämme
porukkaamme uusia kavereita hälytysosastoomme
koulutettaviksi. Hälytyksiä ei hirveästi ole ollut talven aikana,
myrskytkin jotenkin kiersivät meidän toiminta-alueemme.
Edellinen vuosi taisi olla hälytyksissä meille ennätysvuosi.
Iso työllistäjä kesällä oli tuo metsäpalo Eurajoella, jossa
olimme mukana usean miehen voimin.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Preiviikin VPK:n pj Simo Haapatie

SINAPPIRESEPTEJÄ
Kohta on grillikausi edessä ja sinapin kulutus nousee. Alla on kaksi erilaista sinappireseptiä.

Makea ja voimakas
0.5 dl sinappijauhoa
1 rkl perunajauhoa
1 dl sokeria
1 muna
1 dl kermaa
Sekoita jauhot keskenään, lisää kerma
ja munat. Kiehauta, mutta älä keitä.
Sekoita koko ajan voimakkaasti.
Lisää jäähtyneenä maustekurkun lientä.

Hapatettu tulinen sinappi
50g sinappijauhetta
120 ml vettä
4 rkl nestemäistä hapatetta
(hapankaalimehua tai heraa)
1 rkl hunajaa
½ tl kurkumaa
½ tl suolaa
2 rkl omenasiideriviinietikkaa

Sekoita keskenään kaikki muut aineet paitsi omenasiideriviinietikka.
Laita seos sterilisoituun 0,5 l:n lasipurkkiin.
Kaada päälle omenasiideriviinietikka. Sulje kansi huolella.
Jätä huoneenlämpöön valolta suojaan 2-3 vuorokaudeksi.
Siirrä hapantunut sinappi jääkaappiin, missä se säilyy useita
kuukausia. Tulinen maku leppenee ajan myötä.

KYLÄPERSOONA MENNEILTÄ AJOILTA

Niilo Aaltonen (1894 – 1982) oli Etiopian keisarin Haile Selassien näköinen pieni mies. Niilo elätti itsensä
tekemällä kaikenlaista pientä työtä, mitä taloissa oli tarjolla. Puiden pilkkomisesta Niilo piti erityisesti.
Palkan hän halusi aina seteleinä. Setelit hän laittoi raamatun väliin ja sanoi säästävänsä ne uutta ”pääkalvia”
eli kirvestä varten.
Kirves oli Niilon rakkain työkalu aivan elämän loppuun saakka. Vielä vanhainkodissakin Niilo pilkkoi
klapeja talon omalla kirveellä. Hoitajia hieman arvelutti, kun he huomasivat, että Niilo oli piilottanut kirveen
sänkynsä alle. Niilo selitti syyksi sen, ettei hänellä ole koskaan ollut käytössä niin hyvää kirvestä ja hän
halusi varmistaa, ettei kukaan vie sitä.
Monet Niilon sutkautukset ovat jääneet kyläläisten muistiin. Tässä on niistä muutamia. Niilo oli kaivanut
ojan, johon isäntä ei ollut tyytyväinen. Tähän Niilo totesi, että ”Pist koukku kii ja aja se Nääsi suoho!”
Kaupungilla ollessaan Niilolle tuli pissahätä ja hän teki tarpeensa kadun viereen. Poliisi tuli paikalle ja sanoi,
”ettei tähän saa laskea”. Niilo tokaisi: ”Laske sää mitä lasket, mää kuse ny!” Illalla kalarannassa
auringonlaskua merelle päin katsellessa Niilo jäi ihmettelemään, ”että kuinkaha monta aurinkoo siihe oikee
mahtuu, ku se siihe joka ilta laskee.”

_______________________________________________________________________________

LEHTIKIRJOITUS JOULUKUUSSA 1897
Aika mellakkaa piti joukko Preiwiikin nuoria miehiä wiime sunnuntai-iltana kylänsä mäellä. Tuiskuna lensi
kiwiä ilmassa ja huuto se oli wallan kauhistawaa. Paukahtipa jo kerran pari pistooliakin joukossa. Muuta
kummempaa ei liene sentään tapahtunut kun että usealla mellastajalla oli kuhmuja ruumiin joka osassa.
Nuoriso nousewa! Jättäkää moiset ilettäwät ajanvietot ja etsikää jalompia toimia, jotka tuottavat tekijälleen
kunniaa.

________________________________________________________________________________

PREIVIIKILÄISIÄ VANHOJA SANONTOJA
Mikä on näätäpää? Vastaus: Naapurin kakara.
Koska sanottiin ? ” Heit se Nääsin suohon!” Vastaus: Silloin kun joku tekemäsi työ meni ihan pieleen.

IHMINEN ON TARKOITETTU LIIKKUMAAN

________________
JOHANNA KESÄLÄINEN

Miksi mennä autolla, jos voi kävellä?
Olen koko ikäni pitänyt liikunnasta, erityisesti liikunnasta ulkona. En tarvitse valmiiksi tehtyjä latuja, en
kaipaa joukkuepelejä, hikiset kuntosalit kaikenlaisine laitteineen eivät ole minua varten. Käyn kerran
viikossa joogatunneilla, se riittää ohjatusta sisäliikunnasta. Kävely on minun lajini. Jotkut pitävät
kävelemistä tylsänä, mutta minulle se on elämäntapa. Sitä pääsee harrastamaan suoraan kotiovelta. Se on
myös halpa liikunnan muoto; hyvät kengät ja sääolosuhteisiin sopiva vaatetus riittää.

Lenkkikaverista iloa
Koiran kanssa lenkkeileminen on kaksi verroin mukavampaa
kuin yksin. Minulla on ollut koira pieniä ajanjaksoja lukuun
ottamatta lähes koko aikuisikäni. Tuntuisi oudolta lähteä
kävelemään ilman karvaista kaveria, ja tulisiko sitä edes
lähdettyä kahta kertaa päivässä säällä kuin säällä ulos ilman
koiraa? Tuskinpa! Toisaalta: ollessani lapsi äidilläni oli
periaate, että joka päivä oli pakko olla ulkona vähintään yksi
tunti, satoi tai paistoi. Niin sitä sitten karaistui ja huomasi, että
ulkona voi hyvin olla kunhan on pukeutunut asianmukaisesti .

Liikkuminen lisää fyysistä ja henkistä hyvinvointia
Liikunnasta ja erityisesti kävelemisestä saadut hyödyt ovat moninaiset: lihakset
vahvistuvat, luusto pysyy kunnossa, rasva- ja sokeriarvot paranevat,
univaikeudet vähenevät, aivot saavat happea, ajatus selkiytyy ja mieli virkistyy.
Saattaapa muutama kilokin tippua, varsinkin vyötäröseudulta.
Riittävän D-vitamiinimäärän saamiseksi riittää vähäinenkin ulkoilu aurinkoisella
säällä ilman aurinkovoiteita ja niin, että kätesi ja jalkasi ovat paljaita. Dvitamiinilla voi olla suojaavia vaikutuksia osteoporoosia, syöpää, masennusta
sekä sydän- ja aivoinfarkteja vastaan.
Tutkimusten mukaan jo viisi minuuttia ”vihreää” liikuntaa piristää itsetuntoa ja
mielialaa. Myös runsas valo, jota saamme ulkoilmasta jo varhain keväällä ja
ylenpalttisesti kesäisin, kohottaa mielialaamme. Ylivilkkaushäiriöiset lapset
kykenevät keskittymään paremmin vietettyään ensin aikaa luonnossa. On myös
todettu, että ne leikkauksista toipuvat potilaat, jotka saavat nauttia
luonnonvalosta, kokevat vähemmän kipua ja stressiä ja niin ollen tarvitsevat
vähemmän kipulääkitystä.

Huijaa itsesi liikkumaan!
Kaikkia ihmisiä tavoitteellinen liikunta ei kiinnosta pätkääkään. Päivässä pitäisi ottaa 10 000 askelta (vähän
alle 8 km), joka yhtäkkisesti tuntuu isolta määrältä. Hyötyliikunnalla kuittaat helposti puolet tavoitteesta.
Pyöräile töihin aina kun voit. Unohda hissit tai kävele ainakin yksi kerros portaita pitkin. Kaupunkiasioilla
parkkeeraa auto ihan tarkoituksella hieman kauemmaksi. Ota tavaksesi kävellä kun puhut puhelimeen.
Talvisin saat hyötyliikuntaa, kun kolaat lunta pihasta. Kesäisin askellukemasi karttuvat marjastaessa,
sienestäessä, nurmikkoa leikatessa, puutarhaa hoitaessa jne. Unohda ajatus ”pakkoliikkumisesta”! Pian
huomaat nauttivasi liikkeellä olosta ja mikä parasta, sydämesi kiittää sinua.

”LEIPÄJUNIEN” ja ”SILAKKAVUOROJEN” AIKAAN

____________
ANTTI KOIVISTO

Preiviiki, meren alta kyläksi- kotiseutukirjan luvussa Missä asutusta, siellä teitä ja kirjassa Merestä nousi
Kuuminaisten niemi on kerrottu Preiviikin kautta Kuuminaisiin kulkevasta linja-autoliikenteestä. Toimin
Satakunnan Linja-autohistoriallisessa seurassa ja olen sitä kautta löytänyt hiukan lisää tietoa, josta kerron
alempana. Lähteinä minulla on ollut Satakunnan linja-autojen kulkuvuorot vuonna 1925, Suomen linjaautoliikenteen historia vuonna 1978 ja haastatellen kootut muistitiedot.

Kuuminaisista Poriin
Vuoden 1925 aikataulukirjan mukaan Kuuminaisten auto lähti Kuuminaisista joka arkipäivä klo 7 ap
(aamupäivä) ja klo 4 ip (iltapäivä) ja paluulähtö Porista oli klo 12 ja klo 6 ip (klo 18), kuljettajana Paavo
Langsanta (kuva, Preiviiki-kirja s. 138). Sunnuntaisin oli eri aikataulu.
Seuraava havainto Kuuminaisten linjasta
on V. Keto-Seppälän aikataulusta ajalta
15.5.-1.9.1939. Lähtöajat olivat hiukan
muuttuneet, ajoaika reitillä 30 min.
Niilo Soukki on tallentanut sodan ajoilta
muiston Kuuminaisissa kulkeneesta
puukaasukäyttöisestä maitoautosta,
kuljettajana Kalle Luotela. Hänen
vierellään hytissä oli pari istumapaikkaa,
mutta tarvittaessa lavalle maitohinkkien
joukkoon mahtui lisää väkeä (Kuuminaisten
kirja s. 146).
Soukin kertoman mukaan A. Niemisen
linja-autofirma avasi linjan Porin ja
Kuuminaisten välillä, kaksi vuoroa
päivittäin, kesäaikana kolmekin vuoroparia,
kuljettajan muistetaan yöpyneen
Haraholmassa. Kuuminaisten pitkäaikaisen
kesäasukkaan Martti Grönblomin muistissa
on linjan päätepysäkki: ”Linjakujan päässä
Kuuminaisten talon lähellä kasvavan
vaahteran alla”. Elettiin aikaa, jolloin
Mäntyluodon valtatietä ei vielä ollut,
joten linjaa ajettiin Preiviikistä alkavaa
Kirkkokankaantietä Vanhakartanon kautta
Poriin. Pietniemeltä päästiin Vanhalle
Raumantielle, joka tuolloin palveli myös
Porista Turkuun suuntautuvaa liikennettä.
_______________________
Viereisessä kuvassa oleva auto, 1930-luvun
lopun vuosimallin Opel Bliz, kuului Porin
Linja-auto oy:n kalustoon. Varikko sijaitsi
nykyisen uuden uimahallin tontilla.
Kyltissä lukee PREIVIIKI -PORI.

RAIMO JOKELAN KOTIALBUMI

Arvo Niemisen (s.1902) toimiajan alku Preiviikin suunnalla ei ole tarkoin tiedossa. Yritys muutettiin vuonna
1938 Porin Linja-autoksi, toimitusjohtajana A. Nieminen. Niemisen liikennöinti Makholmaan päättyi vuonna
1954, samalla ilmeisesti koko Preiviikin suunta oli siirtymässä uuden toimijan, Anton Jussilan ja hänen
perustamansa perheyhtiön käsiin. Yhtenä A. Niemisen kuljettajana muistetaan Olavi Haajanto (s.1907),
jonka Porissa asuva tytär, Eija Heino (alla olevan kuvan alkuperäinen omistaja), kertoo isänsä ajaneen
Niemisen (kesäajan?) vuoroja paitsi Kuuminaisiin myös Makholmaan.
KUVA SUOMEN LINJA-AUTOHISTORIALLINEN SEURA,SATAKUNNAN OSASTO /SLHS

Yllä olevassa kuvassa on rouva Haajanto ja perheen kaksi poikaa Preiviiki-Pori (Makholma / Kuuminainen)
reittiä kulkeneen linja-auton edessä. Saadun tiedon mukaan kuva olisi otettu 14.8.1953 Makholmassa.
Tunnistaako kukaan taloa?

Vuorot nimettiin tuoksun mukaan
Vuosikymmenten saatossa toimijat ovat vaihtuneet, reitit ja aikataulut ovat sopeutuneet muuttuviin
olosuhteisiin, mutta Selkämeren rannikon asukkaat ovat saaneet ja saavat palvelunsa. Jotkut linjavuorot ovat
saaneet nimenkin tehtävänsä tai tuoksunsa mukaan: ”leipäjunat” ovat aamupäivisin tuoneet pulla- ja
leipälaatikot moniin reitin varrella toimineisiin kauppoihin ja ”silakkavuorot” ovat aamuvarhain kyydinneet
Selkämeren saaliit Katiskalahdesta ja muilta tuottajilta kaupunkilaisten ulottuville. Tutussa kyydissä ovat
taittuneet työ- ja koulumatkat ja kaupungin suunnasta on päästy maalle viikonlopuiksi ja kesälaitumille.

Kiitokseni menneistä vuosista
Näitä rivejä kirjoittaessani ajatukseni ja muistoni ovat vaeltaneet kuvatuilla teillä, pysähtyneet ja viipyneet
monen kodin kohdalla tavoittamaan yhdessä koettuja hetkiä ja elämänvaiheita. Toimiessani Länsi-Porin
pappina kolmen vuosikymmenen aikana (1973 – 1979 ja 1986 -2009) sain vierailla päivänavauksissa
Tuorsniemen, Ulasoorin ja Preiviikin kouluissa ja kohdata niiden väkeä koulukirkoissa. Preiviikin kirkko ja
Viasveden Mäntypirtti sekä yksityiset kodit ovat olleet avoimina seurakunnan kokoontumisille, Makholman
kalarantaa unohtamatta. Näissä mietteissä haluan lämpimästi ja Jumalan siunauksen toivotuksin tervehtiä
Preiviikin Sanomien levikkialueella ja sen vaikutuspiirissä asuvia / asuneita porilaisia.

KEINOEMONA KISSANPENNUILLE

_________________
JOHANNA KESÄLÄINEN

Meillä on ollut lukematon määrä kissoja, jotka ovat saaneet vapaasti liikkua ulkona. Niistä vain muutama
kissa on kuollut luonnollisen kuoleman joko kotona tai eläinlääkärin nukuttamana. Useimmat ovat jääneet
auton alle. Nyt joku jo ihmettelee, että miksi olen ottanut aina uuden kissan tai miksi ylipäätään pidän niitä
vapaana. Siihen on yksinkertainen selitys: kissat ovat paras keino hiirien ja rottien kurissa pitämiseen.
Muuten pitäisi myrkyttää tai virittää fälliä. Hiiriä kyllä saa fällällä pyydystettyä, mutta kokemuksesta tiedän,
että vain yksi nuori ja tarpeeksi tyhmä rotta jää fällään. Sitä paitsi, omatoiminen myrkyttäminen on nykyisin
kielletty. Siispä hyvä hiirikissa on paras keino jyrsijöiden torjuntaan.
Tyttökissat ovat parhaita hiirestäjiä. Tosin minulla oli kerran pieneläinrankkurilta hakemani leikattu kookas
poikakissa, joka pisti lihoiksi hyvinkin isot rotat. Kaikki narttukissani saivat tehdä yhdet pennut, jonka
jälkeen leikkautin ne. Mutta sitten kun ihana Viiru-kissamme (älä kysy kuinka mones?) jäi auton alle, päätin,
että nyt riittää tyttökissat tällä tontilla. Asia oli nimittäin niin, että vain tyttökissat jäivät auton alle.
Elimme 2000-luvun alkupuolta ja silloin kissanpentuja oli tarjolla vaikka kuinka paljon keväästä syksyyn.
Kävimme hakemassa poikapennun, jonka nimesin Roope Oskariksi. Seuraavana keväänä ihmettelin hiukan
kissan pulskistumista, kunnes Roope Oskari osoittautui Roosa Onervaksi ja pyöräytti kuusi pentua! Pentujen
värityksen perusteella aprikoin isäehdokasta. Roosa Onerva oli musta pienin valkoisin merkein, sen sijaan
pennut,yhtä lukuun ottamatta, olivat valkoisia mustin merkein. Pennut olivat tietenkin suloisia pieniä
palleroita niin kuin kaikki eläinlapset ovat, ja niiden touhuja oli mukava seurata.
Toiset kissaemot ovat aika huolettomia kasvattajia; ne voivat olla paljonkin poissa pentujen luota. Roosa
Onerva oli tällainen. Toki se syötti ja nuoli pennut, kuten kuuluukin, mutta vietti silti paljon aikaa muualla,
kunnes...eräänä aamuna löysin sen makaamasta elottomana postilaatikon viereltä. Nostin kissan syliini. Se
oli vielä lämmin. Silitin sen silkinhienoa mustaa turkkia, kurkkua kuristi, silmiä kivisti enkä voinut muuta
kuin toivoa, että kuolema olisi tullut nopeasti.
Pennut olivat hiukan yli kaksiviikkoisia. Syötin niitä ensin pipetillä 3-4 tunnin välein yöt ja päivät, mutta
pian ne oppivat imemään pienestä tuttipullosta, ja silloin saatoin syöttää kahta pentua yhtä aikaa. Joka syötön
jälkeen silittelin takapäitä froteepyyhkeellä, kunnes maha alkoi toimimaan. Siinä pikkuisia hoivaillessa tulin
miettineeksi, oliko emokissalla niin kiire pentujen luo, ettei se ehtinyt huomata autoa? Voiko eläin tajuta
yhteentörmäyksen hetkellä, että siltä jää kuusi pientä orpoa poikasta?
Kaikki pennut jäivät eloon. Jos lähdimme kotoa pois pidemmäksi
aikaa, pakkasin pennut kassiin ja otin ne mukaan. Jätimme
itsellemme yhden poikapennun (tai siis niin luulimme). Se sai
nimekseen Nuutti. Kaikki muut pennut löysivät kodin.
Kissoista tulee usein omituisia, jos ne joutuvat liian aikaisin eroon
emosta. Niin tuli näistäkin. Nuutti osoittaa hellyyttään puremalla ja
”kynsimällä” eikä tule toimeen minkään toisen kissan kanssa.
Aikanaan vein Nuutin leikkautettavaksi (onneksi ajoissa!), sillä
yllätys, yllätys! Nuutti ei ollutkaan poika vaan tyttö! Jälleen kerran
historia toisti itseään.
Nuutti-tyttö on oikea aarre, kotikissa, joka pyydystää pienestä
koostaan huolimatta hiiret, rotat ja myyrät ja tuo ne aina näytille.
Ikää on kohta 14 vuotta ja toivottavasti vielä monta vuotta edessä.
Noin vanhaksi ei mikään kissoistamme ole elänyt.

YKSI PENNUISTA ON LÖYTÄNYT
TURVALLISEN PAIKAN FARKUNLAHKEESTA

KERTOMUS KUUMINAISTEN PYÖRÄRETKISTÄ

_______________
TERTTU LEHTI

Kerron niille, jotka eivät ole tietoisia Kuuminaisten Kotiseutuyhdistyksen järjestämistä kivoista
sunnuntaipäivän retkistä, joita on tehty jo kahdeksan kertaa. Yksi tosin Makholmaan. Kaikki muut olemme
järjestäneet eri puolille Kuuminaista. Retkipäivä on ollut aina heinäkuun ensimmäinen sunnuntai. Matkaan
on lähdetty klo 10 aamulla ja pyritty lopettamaan klo 13 -14 aikoihin, jottei päivästä tulisi liian pitkä.
Olemme tutustuneet Kuuminaisten historiallisiin paikkoihin ja vanhoihin huviloihin, joita kylässämme on
useita. Moni huvila on jo ollut 1800 -1900 luvuilla kuuluisien sukujen omistuksessa ja ne kertovat
mielenkiintoisia tarinoita. Tuohon aikaan oli vielä paljon torppareita ja kalastustiloja, jotka tekivät
taksvärkkiä kartanoille. Silloin kuljettiin jalan polkuja pitkin. Kuuminaisissakin on tällainen polku, joka
kunnostettiin talkoilla jalan kuljettavaksi. Se sai nimekseen Tollukaspolku. Tätä polkua pitkin on kuljettu
aikoinaan Katiskalahden puolelta niemeä taksvärkkiin Kuuminaisten taloon.
Kiinnostus retkestä virisi, kun Niilo Soukin kirjoittama historiallinen kirja, Merestä nousi Kuuminaisten
niemi, ilmestyi vuonna 2005 ja moni halusi tutustua paikkoihin, joista kirjassa kerrottiin. Ensimmäisillä
retkillä oli paljon osallistujia, peräti 50 – 70 henkeä. Nyt viimeisinä vuosina on ollut myös Makholmasta
osallistujia 10 -15 henkeä. Me puolestaan olimme yhtenä kesänä Makholmassa samanlaisella kierroksella.
Kun pyörällä kuljetaan, pitää myös olla evästä mukana, jotta
energia ei lopu kesken matkan. Aamulla on tehty sämpylät ja
pullat, sekä keitetty kahvit termoskannuihin. Kaikki tarvittavat
tavarat on pakattu autonperään ja sopivassa pakassa levätty ja
juotu kahvit. Kotiseutuyhdistys on tarjonnut ne retkeläisille.
Retket ovat mukavia, kun niillä tutustuu uusiin asukkaisiin ja
se taas yhdistää kylän väkeä. Kuuminainen on kierretty
pala palalta, seuraavana kesänä on jatkettu siitä, mihin
edellisenä kesänä on jääty. Ei saa ahnehtia liikaa, niin jokainen
jaksaa pyöräillä.
Nyt olen ollut yhteydessä Kesäläisen Johannaan, jotta
tekisimme ensi kesän retken Preiviikin maisemiin.

Pikku-Kallelta kysyttiin pyhäkoulussa, luettiinko heidän perheessä ruokarukous ennen jokaista ateriaa.
Pikku-Kalle vastasi ylpeänä: -Ei meidän tarvitse, meidän äiti on niin hyvä kokki.

Poliisi pysäyttää kuorma-auton ja nuhtelee kuskia, koska lasti tippuu huonon sidonnan vuoksi pitkin
tietä. Kuski käskee poliisin mennä kiusaamaan oikeita rosvoja ja jättämään rehelliset työmiehet rauhaan.
Poliisi kuitenkin kirjoittaa sakon. Kuski ei hyväksy sakkoa ja niin päädytään käräjille. Käräjäsalissa
kuorma-auton kuljettaja aloittaa selityksensä: ”Olin hiekoittamassa tietä kun…”

TOIMINNAT ja TAPAHTUMAT

PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYS





Talvitapahtuma sunnuntaina 17.3. klo 12-14 kalarannassa.
Myynnissä hernekeittoa, makkaraa, kahvia ja pannaria.
Hernekeittoa voi ostaa kotiin. Arpajaiset yhdistyksen
hyväksi. Säävaraus.Tervetuloa!
Kevätkokous tiistai 9.4 klo 18 VPK:n talo
Lauluilta kesäkuussa Työväentalolla. Puffetti.
Vapaa pääsy

PREIVIIKIN KALASTAJAINSEURA


Kalarannan siivoustalkoot maanantaina 20.5 alkaen klo 17. Talkooporukalle
tarjotaan nuotiolla paistettuja makkaroita, kahvia ja pullaa. Tervetuloa
joukkoomme. Ota mukaan tarpeelliset työvälineet ja iloinen kevätmieli.



Kesäretki Säppiin Tommi Salokankaan veneillä. Mukaan mahtuu yhteensä
22 henkilöä (11 hlö/vene). Matka on tarkoitettu ensisijaisesti kalastajainseuran
jäsenille, mutta mukaan pääsee ei-jäsenetkin, jos on tilaa. Hinta 20 e.
Retken ajankohdaksi on suunniteltu heinäkuuta. Tarkempi ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin ilmoitustauluilla ja s-postina. Ilmoittautuminen
Kari Rantala 044 293 2850. Kalastajainseura tarjoaa pullakahvit. Muuten omat
eväät.

SÄPIN MAJAKKA

PREIVIIKIN KIRI










Hiihtokoulu torstaisin klo 18-19, maaliskuun loppuun, Preiviikin urheilukenttä / Porin Isomäki
Talviretkeilypäivä lauantai 9.3 Köyliön järvelle. Hiihtoa / luistelua / potkukelkkailua. Nuotio
Kuntotreeni maanantaisin klo 19-20, huhtikuun loppuun, Nuorisotalon alasali
Sähly maanantaisin klo 20.30-21.30, Kyläsaaren koulu 13.5 asti
Juoksukoulu torstaisin 11.4 -30.5, alle 12 v klo 17, nuoret + aikuiset klo 18, Preiviiki
Maastojuoksun mestaruuskisat torstai 30.5 klo18 Preiviikin urheilukenttä
Pesäpalloa torstaisin kesäkuu klo 18-19, Preiviikin urheilukenttä
Loorafutista tiistaisin kesä-elokuu klo 18-19, Preiviikin urheilukentän kaukalo.
Kesäretki lauantai 8.6 Joutsijärvelle

Yhteystiedot: Päivi Luontola, 040 0817 114
Nina Pöysti 044 051 7942
Tommi Haapaniemi 050 303 3247

PREIVIIKIN VPK
Harjoitustoimintaa Preiviikin paloasemalla, Laurilantie 35
 nuoret keskiviikkoisin klo 18-20
 aikuiset maanantaisin klo 18-20
Palokuntapäällikkö Tommi Haapaniemi, p. 050 303 3247 / tahaapan@hotmail.com
Tarkemmat tiedot harjoitusohjelmista Facebookista.

LÄNSI-PORIN SEURAKUNTA / PREIVIIKIN KIRKKO





Messu 17.3, 21.4 ja 19.5 klo 12
Raamattupiiri tiistaisin klo 18-20
Päiväpiiri keskiviikkoisin 6.3 ja 3.4 klo 13-14.30
Diakonissan vastaanotto keskiviikkoisin 6.3 ja 3.4 klo 9-10.

Tiedot messujen toimittajista /ohjelman muutoksista Porin Kirkkosanomista, seurakuntatoimistosta,
työntekijöiltä ja netistä www.kirkkoporissa.fi
TERVETULOA - YKSIN JA YHDESSÄ!

HEI TE KAIKKI LIIKKUVAISET IHMISET
PREIVIIKISTÄ JA MUUALTA!
Kaipaatko silloin tällöin juttuseuraa lenkkeillessäsi? Nyt siihen
on hyvä mahdollisuus. Kokoonnumme ensimmäisen kerran
tiistaina 2.4 klo18 Preiviikin urheilukentän pukukoppien
luona ja lähdemme kävelemään pururadalle.
Jos tiistaipäivät eivät kaikille käy, niin voimme sopia
keskenämme uuden päivän. Tarkoitus olisi kokoontua kerran
viikossa ja jatkaa pururatalenkkeilyä lumen tuloon saakka.

PÄÄSIÄISMYYJÄISET ja KIRPPIS sunnuntaina 7.4 klo 11 -14
Preiviikin Työväentalolla. Arpajaiset. Kahvio.
Tervetuloa ostamaan, myymään, kahville, tuttuja tapaamaan!

KUUMINAISTEN KOTISEUTUYHDISTYS järjestää pyöräretken Preiviikiin sunnuntaina 7.7.
Kuuminaislaiset lähtevät matkaan klo 10, mukaan voi liittyä matkan varrella. Kahvit juodaan kalarannassa.
Lisätietoa antaa Terttu Lehti 040 583 0416 ja Johanna Kesäläinen 050 307 4767. Tapahtumasta tiedotetaan
lähempänä s-postitse ja ilmoitustauluilla. Kirjoitus aiemmista retkistä sivulla 12.
Kotiseutuyhdistys järjestää muitakin retkiä esim. teatteriin ja konsertteihin. Jos olet kiinnostunut retkistä,
niin lähetä yhteystietosi: Terttu Lehti, p. 040 583 0416, tepalehti@hotmail.com. Mukaan pääsee vaikka ei
olisikaan Kuuminaisten Kotiseutuyhdistyksen jäsen.

NOKIPANNUKAFFEEILLAT jatkuvat taas kalarannassa ensi kesänä touko-syyskuun 1. ja 15. päivinä,
jos vain ilmoja riittää. Toukokuun illat ovat keskiviikkoisin, kesäkuun lauantaisin, heinäkuun
maanantaisin, elokuun torstaisin ja syyskuun sunnuntaisin. Nokipannukahvin ja pullan tarjoavat vuorotellen
kalastajainseura ja kiinteistöyhdistys. Omat makkarat mukaan.

TERVAPÄIVÄ lauantaina 6.7 alkaen klo 10 Jukolan pihassa.
Puffetista makkaraa, pullaa ja kahvia. Tiedustelut Kari Rantala 044 293 3850.

KIRJASTOAUTO on nimetty Ursulaksi.
Ursula pysähtyy joka toinen perjantai
klo 18 -18.30 Preiviikintie 442, 044 701 9239,
auto.kirjasto@pori.fi.
Autoon mahtuu rajallinen määrä kirjoja. Jos et
löydä etsimääsi kirjaa hyllystä, se tuodaan
seuraavalla kerralla. Lainaamasi kirjat voi
palauttaa mihin tahansa Satakirjastoon.

OSASTONJOHTAJA EIJA AHONEN KIRJOJEN PALAUTUSTISKILLÄ

LEHTIEN JA KIRJOJEN KIERRÄTYSLAATIKKO, Preiviikintie 442.
Laatikosta löytyy niin vanhoja kuin uudempiakin kirjoja ja lehtiä. Kannattaa käydä katsomassa!

OOVIIKIN LUONTOLAVA sijaitsee koulun takana rantaniityllä. Lavalta näkee muuttoaikoina
erityisesti hanhia, kurkia ja joutsenia. Reitti Koulnmutkasta lavalle: Koulunmutkan parkkipaikalta vanhan
uimarannan tietä ja pitkospuita pitkin.

JÄTEASTIAT: Paperi ja metalli, Preiviikintie 442 - Paperi, lasi ja pienmetalli, urheilukenttä .

HAIKARA ON TUONUT KYLÄLLE KAKSI VAUVAA
Tuomas ja Suvi Kesäläisen marraskuussa 2018 syntynyt poika sai kasteessa nimeksi Valo Aatos.
Vielä vailla nimeä on helmikuussa syntynyt Erik
Grönblomin ja Hanna-Juulia Salmisen poika.
Hiukkasista elämän
on suuret lahjat luotu.
Lahja kaikkein arvokkain
on iloksenne luotu.
Kiinteistöyhdistys onnittelee molempia perheitä 50 euron lahjakortin kera.

KIITOS KAIKILLE MAINOSTAJILLE!

TH KORJAUSRAKENNUS









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

Preiviikintie 442, 28660 Pori
0400 654 222, 0400 839 596
jari.maatta@porinkylmaasennus.fi


www.thkorjausrakennus.fi

040 525 2031

PIHVIKARJAN LUONNONLAIDUNLIHAA
SUORAAN TUOTTAJALTA
Seuraavat toimituspäivät ja tilaukset kätevästi suoraan
kotisivuiltamme www.kuuminainen.fi
Pertti Kuuminainen
0400 326 213

Eero Kuuminainen
040 540 6214

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

ASPORIA Oy
Asuntojen, teollisuus- ja harrastetilojen vuokrausta
Porin alueella
Juha Olkkonen, 0400 591 232

POLTTOPUITA
Tuoretta ja kuivaa koivu- ja sekaklapia,
säkitettynä ja perävaunukuormissa.
Martti Uusitalo, Preiviiki, 050 521 6454

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

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

www.isworks.fi

HANNULA-YHTIÖT
HANRA OY / HANNULA OY / HANNULA SERVICE OY / NOORMARKUN MURSKE OY

WWW.HANNULAYHTIOT.FI

Löydät @hannulayhtiot myös
Facebookista ja Instagramista!

HANRA OY
•

Sähköverkon ja kaukolämmön maanrakennus

Tiedustelut: Tero Elo / 0400 803 965

HANNULA OY
•
•
•
•
•
•
•
•

Pohjarakentaminen
Piharakentaminen
Rantarakentaminen
Kuljetukset; Maa-aineskuljetukset, konekuljetukset, erikoiskuljetukset,
nosturiautot, vaihtolavat, perunan, hakkeen yms. kuljetukset
Maa-ainekset noudettuna tai toimitettuna
Murskeet, hiekat, seulottu multa, täytemaat, kivet
Metsäenergian hakkuut, metsälähikuljetus ajokoneella
sekä kaikki metsäalan työt
Maarakennusalan tarvikkeet: putket, kankaat, eristeet

Tiedustelut: Tuomas Hannula / 044 326 7500

HANNULA SERVICE OY
Maalaiskunnantie 4, Uusiniitty
•
•

Huollamme ja korjaamme kaikki koneet, pakettiautot,
kuorma-autot, kaivinkoneet, traktorit ja maatalouskoneet
Metallityöt

Tiedustelut: Timo Vuorsola / 0400 435 960

NOORMARKUN MURSKE OY
•
•
•

Maa-ainekset noudettuna tai toimitettuna
o Murskeet (soramurske ja kalliomurske),
hiekat, hiekoitussepelit, koristekivet
Maa-ainesten seulonta ja murskaus
Sora-asemat Kokemäen Järilässä ja Eurajoella

Tiedustelut: 0400 785 452
Tuomas Hannula / 044 326 7500 / tuomas.hannula@hanraoy.com
Toimiston käyntiosoite: Maalaiskunnantie 4, 28760 Pori
Yhtiöiden postiosoite: Kuuminaistentie 12, 28660 Pori

