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 JULKAISIJA: Preiviikin Kiinteistöyhdistys ry

SYKSYINEN TERVEHDYS!

Nyt on kulunut tasan kymmenen vuotta siitä kun kotiseutukirjamme,
Preiviiki, meren alta kyläksi, julkaistiin. Olen edelleen ylpeä kirjastamme
ja kirjatoimikuntamme antaumuksellisesta aherruksesta kirjan eteen.
Valmistuttuaan kirja meni hyvin kaupaksi ja edelleen sitä kysellään.
 
Kansien välissä oleva historia kylästämme loppuu siis syksyyn 2009. 
Mitä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana? Maisema on koko
lailla sama. Preiviikintie halkoo kyläraittia, ympärillä on samat viljavat pellot ja
metsäsaarekkeet. Kalarantaan vievän rantakujan varrella on tiheämpää asutusta,
osa rakennettu kesämökeiksi. Sinne tänne ympäri kylää on ilmestynyt jokunen
uudisrakennus.

Selailin Preiviikin Sanomia (Uutisia) vuodesta 2009 tähän päivään. Niissä kerrottiin mm., että Työväentalo 
oli remontoitu uuden omistajan myötä, VPK saanut oman paloaseman, yksityistiehoitokunta perustettu ja 
kaupunki myynyt Preiviikin koulun. Kalarannassa oli pidetty sukelluskalastajien SM-kisat. Juhannus- ja 
uuden vuoden kokkojen lisäksi oli poltettu pääsiäiskokkoja ja valittu pari kertaa ”vuoden noita”. Tapetilla oli
ollut myös jätevesiasiat ja Jakkuvärkkiin suunnitteilla ollut tuulivoimapuisto. Ja kuka muistaa vielä, että 
koululla kuvattiin Rauni, reposaarelainen- elokuvaa ja Jukolassa Olavi Virtaa?

Sivuja selatessani huokasin tyytyväisenä, että onneksi meillä on tämä lehti, johon voimme tallentaa 
kyliemme tapahtumia ja tunnelmia tulevien sukupolvien luettavaksi. 

                                                                                                             JOHANNA KESÄLÄINEN
                                                                                                                                 Preiviiikin Kiinteistöyhdistys ry:n pj 
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        Tämä puolukan varpu löytyi Nääsistä. Osa sen lehdistä oli valkoisia, osa 
vihreitä ja jotkut vihreitä / valkoisia. 

Preiviikin Sanomat on luettavissa myös
 www.preiviiki.fi-nettisivuilla  ja

 Preiviiki, kylä meren rannalla- facebook- sivuilla

http://www.preiviiki.fi-nettisivuilla/


SUOMEN KESÄ ON LYHYT, 
MUTTA PALJON SIIHEN MAHTUU

PREIVIIKIN KALASTUSMUSEO

Jo pitkään kyläläisten mielissä ollut kalastusmuseo kalarantaan nytkähti toden teolla vauhtiin, kun keväällä 
Satakunnan ELY-keskus näytti vihreää valoa ja Preiviikin Kalastajainseura sai museohankkeeseen  Leader-
rahoituksen. Varsinaisen museon lisäksi projektiin sisältyy invavessan rakentaminen, polut, uusi 
vierasvenelaituri, parkkipaikka ja liikennemerkki, joka kieltää asiattomilta ajon parkkipaikkaa pidemmälle.

Tiehoitokunnan velvollisuus hoitaa tietä loppuu parkkipaikkaan. Lopputien kunnosta vastaavat 
veneenomistajat ja kalastajainseura. Rantakujan käyttömaksu (30 e) ei oikeuta ajamaan kieltomerkkien ohi.

   Museo tehdään Antti Nylundin 1930-
   luvulla rakentamaan verkkovajaan.
    Ensitöiksi vaja piti tyhjentää ja purkaa
    kaikki huonot rakenteet. Esim. lattia oli
    niin laho, että se tehtiin kokonaan 
    uudestaan vanhoista hyväkuntoisista
    lankuista. Lattian alle piilotettiin 
    pulloposti, jonka sisälle laitettiin 
    Uudessa Ajassa ollut kirjoitus ko.
    hankkeesta ja vähän muutakin tietoa 
    projektista.
  
    Tällä hetkellä museon sisällä on vain
    osa sinne tulevista esineistä. 

Työtä tehtiin talkoilla, pääosin
Kalastajainseuran voimin.
Talkootunteja kertyi vajaa 700.
Naisenergiasta vastasi joka
paikkaan ehtivä ja aina avulias
Riitta Niinikoski.
Kiinteistöyhdistys huolehti
talkookahvituksesta. 
 
Viereinen kuva on tapahtumasta,
jossa Museon Ystävät ry:n väkeä
auttaa kalastusvälineiden
inventoinnissa. Vanhimpia
museoon tulevia esineitä on 
jääkaira vuodelta 1888 ja yli sata
vuotta vanha laskuriverkko,
jossa on tuohikukut ja tuohiset
kivitaskupainot.

Museo tulee olemaan auki yleisölle erilaisten tilaisuuksien yhteydessä sekä erikseen sovittaessa esim. 
koululaisille. Kari Rantala, projektin vetäjä, on sitä mieltä, että pieni ovenavausmaksu olisi paikallaan. 
Kaikki siitä kertyneet rahat tilitettäisiin tiehoitokunnalle.



NOKIPANNUKAFFETTELUT

 
Kahvia ja pullaa tarjoiltiin
kesän mittaan kahdeksan
kertaa. Nuotiopaikasta on
näiden kahden kesän aikana
muodostunut kyläläisten
yhteinen olohuone, jonne 
on mukava kokoontua. 
Niinä iltoina, kun aurinko
paistoi eikä tuulikaan
haitannut, väkeä oli runsaasti,
jopa yli 40.                               

Pöydällä vapaaehtoista
maksua varten olleeseen
säästöpossuun kertyi 
hiukan yli 190 euroa. 
Ne rahat käytetään
veneväylän ruoppaukseen.
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TERVAPÄIVÄT

TERVAPÄIVÄT JÄRJESTETTIIN JO NELJÄNNEN KERRAN JUKOLAN PIHASSA. VPK HUOLEHTI PALOTURVALLISUUDESTA.
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   Pikku-Kallelle opetettiin koulussa: ”Jos tulee tulipalo, mene suoraan ulos, äläkä ota mitään mukaan.” 
   Kotona pikku-Kalle herää yöllä, kun äiti huutaa:”Heti ulos, täällä palaa!” Pikku-Kalle huutaa äidille:
 ”Odota, riisun ensin yöpuvun pois päältä!”



PYÖRÄRETKI

Kuuminaisten kotiseutu-
yhdistyksen perinteisen 
pyöräretken kohteena oli tänä
vuonna Preiviiki. Tutustuttiin
entisiin kauppoihin ja
kyläraittiin. Retki alkoi
”Vilposen kaupalta” ja
jatkui Preiviikintietä pitkin
”Osuuskaupan” kautta Ari
Pantsarin sahalle.

Työväentalon pihassa nautittiin
ensimmäiset kahvit ja sämpylät.
Sieltä poljettiin Hämäläisen
Ritvan kirppikselle, Railin ja
Arin ”harmaan mökin” pihalle,
Tiittasen ”kaupalle”ja sitten
kalarantaan nokipannukahville.             TÄSSÄ ON PYSÄHDYTTY EILA TIITTASEN PIHAAN RANTAKUJALLA
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SÄPIN REISSU

Kalastajainseura järjesti veneretken Säppiin. Matkaan lähdettiin Kuuminaisista Salokankaan tilalta kahdella
Tommi Salokankaan veneellä. Säpin saaressa tutustuttiin oppaan opastuksella majakkaan, majakanvartioiden
asuntoihin ja työvälineisiin. Majakka on valmistunut vuonna 1873, se on noin 30 metriä korkea ja 
päästäkseen aivan ylös on kiivettävä 132 puuporrasta. Huh, mikä urakka!

Vanhasta navetasta oli
purettaessa jätetty jäljelle
luonnonkiviseinät ja siitä
oli tehty grillipaikka, jossa
paistettiin makkarat ja
keitettiin kahvit.
Auringonpaisteen
lämmittämillä kallioilla
oli mahtavaa istuskella ja
nauttia kauniista ilmasta
ja saaren luonnosta.

Saarella ympäri vuoden
asustavia mufloneita ja
kesäasukkeina vaeltavaa
ylämaankarjaa emme
onnistuneet näkemään.
Muflonit eli villilampaat
ovat nimensä mukaisesti
villejä ja kaikkoavat
nopeasti metsään
kuullessaan ihmisten ääniä.
                                                               RETKELÄISET PALAAMASSA VENEESEEN KOTIMATKAA VARTEN



VENETSIALAISET

Venetsialaisia vietettiin elokuun viimeisenä päivänä. Alkuillasta lauleskeltiin haitarinsoiton 
säestyksellä, kuunneltiin Arvo Lammisen pakinoita, paistettiin makkaraa, juotiin kahvia, juteltiin 
kuulumiset, ja odoteltiin illan pimenemistä ja kokon sytyttämistä.

Pian VPK saapuikin
ja sytytti kokon,
joka paloi iloisesti
roihuten. 
Mistähän johtuu,
että elävän tulen
katselemiseen ei
koskaan kyllästy?

Muutama raketti
ammuttiin taivaalle
niin kuin kunnon
venetsialaisissa on
tapana tehdä. Myös
lahden toisella
puolella näkyi
kokkoja
ja ilotulituksia.
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MUUTA MATKAN VARRELLA TAPAHTUNUTTA

Adan kylmäsavulohipennepasta voitti keväällä järjestetyn Saarioisten Lasten lempilaatikkokisan. 
Reseptin kehitti Nina-mummu (Höckert) yhdessä lastenlastensa kanssa. (Ada, Enni ja Elsa Elo sekä Nooa ja 
Noel Visuri.) Onnittelut! 

Kaislaa niitettiin pariin otteeseen kalarannan altaasta Veneporista lainassa olleella niittokoneella. 

VPK:oon (Porin toiminta-alueen) onkikisat järjestettiin edellisten vuosien tapaan kalarannassa. Viileässä 
mutta aurinkoisessa illassa oli onkimassa 92 palokuntalaista. Joukkuekilpailun voitti Uudenkoiviston VPK. 
Onnittelut heille!

Urheilukentällä on kaahailtu autoilla. Soitto kaupungille toi laihan lohdun. Kaupunki ei voi tehdä 
mitään. Neuvottiin vain olemaan kansalaisaktiivisia. Paras olisi jos saisi rekisterinumeron ylös ja lähettäisi 
tiedon siitä kaupungin kunnossapitoon. 

Kalarannan nuotiopaikalla ja uimarannalla on jokunen kerta ajettu mopoilla ja heitetty kaikki 
grillausjätteet, kaljatölkit ym. roskat maahan. Ikävä juttu!

Preiviikin koulun pihan läpi ei saa enää kulkea. Nykyinen omistaja Ari Saarinen kertoo, että 
maanmittauslaitokselle tehdyn kyselyn vastauksena oli, että kyseisellä tilalla ei ole tierasitetta toisin kuin 
kauppakirjassa luki. 



PREIVIIKIN ENNÄTYSMARATON 19.10.

Pikavauhtia kokoonpantu Preiviikin Ennätysmaraton oli kaikin puolin onnistunut tapahtuma. Järjestäjinä 
olivat Preiviikin Kiri, Viasveden Maratonklubi, Porin Tarmo ja TT Treenitehdas. Kisaan oli ilmoittautunut 
sata henkilöä eri puolelta Suomea. Sää oli mitä mainioin: kahdeksan astetta lämmintä, tyyni ja aamuisen 
sateen ansiosta hyvin hapekas.

                   MARATONARIT ODOTTAMASSA KUULUTTAJAROBOTIN ANTAMAA LÄHTÖMERKKIÄ

Miesten alle 40 v maratonin voitti Rauman palomiesurheilijoiden Miika Lahtela omalla henkilökohtaisella 
ennätysajalla 2.47,31. Naisten alle 40 v maratonin voitti Country Clubin Elina Junnila ajalla 3.26,45. 

           Preiviikiläisiä /entisiä preiviikiläisiä kisassa edustivat Tommi
           Veneranta, Tuomas Kesäläinen, Liisa Elo ja Marika
           Virtanen (os. Elo). Kaikki juoksivat 10 km:n matkan.

          VOITTAJAN JUOKSUTYYLI

Tapahtumassa mukana olleiden kommentteja:

• Juoksureitti tosi hyvä!
• Olitte kyllä hienon tapahtuman järjestänyt.
• Olipa hienoa taas kokea yhteisöllisyyden voima ja        

kiitos mielenkiintoisista kohtaamisista päivän aikana!
• Kai tavataan taas ensi vuonna?

                                                                                                              HUOLTOPISTEITÄ OLI 3,5 km:n VÄLEIN 

Kiitos kaikille sponsoroijille! Lahjoituksina oli saatu mm. juoksijoiden palkinnot, arpajaispalkinnot ja 
makkarat. 



PESSI, KALARANNAN OMA LEMMIKKIKISSA

_______________________________
EIRA GRÖNBLOM ja JOHANNA KESÄLÄINEN  

Pessi syntyi reilu kolme vuotta sitten Myllymäenraitilla. Silloin Pessi ei vielä ollut ”Pessi” vaan pienenpieni 
pallero, joka tuhnutti tyytyväisenä emonsa kyljessä yhdessä sisarustensa kanssa.  Eräänä päivänä talon isäntä 
oli lähtenyt kalaan ja unohtanut sulkea pentuhuoneen ikkunan. Emokissa oli hypännyt ulos ikkunasta 
asioilleen, mutta ei osannut mennä takaisin. Turhaan se oli naukunut ikkunan alla kutsuen isäntäänsä avuksi.

Näin kertoo kyseisestä päivästä naapuri, jonka pihaan kissaemo lähti apua hakemaan: ”Kissa vieraili 
monesti meidän pihassamme, se oli seurallinen kissa ja meillä oli tapana juttella keskenämme. Mutta tällä 
kertaa se käyttäytyi eri lailla kuin ennen; ei suostunut paijattavaksi, ei hypännyt olkapäälle, vaan lähti 
itsepintaisesti kohti omaa pihaa, ja naukui mennessään. Se katsoi taakseen, josko ymmärsin lähteä mukaan. 
Ja kun en heti tajunnut, tuli kissa takaisin. Se oli selvästi hädissään. Niin sitten menin kissan perässä, 
huomasin avoimen ikkunan ja kuulin pentujen vikinän. Kun nostin kissan sisälle, naukaisi emo kiitoksensa.”

Pennut kasvoivat ja isältään 
oranssinvärisen turkin perinyt
pentu löysi kodin Rantakujalta 
Eira Grönblomin luota.

Eira kertoo, että Pessi on hyvin
seurallinen katti ja varmaan siitä
syystä lähti heti ensimmäisenä
kesänään seuraamaan ihmisiä
rantaan. Jotenkin se sitten mieltyi
kalarantaan ja rupesi käymään
siellä omia aikojaan. Toisin kuin
monet kissat, Pessi tuntuu
nauttivan vedestä.  Onkijat
heittelevät kalaa Pessille, joskus
se kuulemma syö joskus ei. Särki
ei kelpaa, ahventa sen pitää olla.
Taitaa särki olla liian ruotoinen.

Pessi käy muuallakin kyläilemässä, varsinkin Venerannan Tiinaan se tuntuu olevan kovin tykästynyt. Tiina 
kertoo kuinka he ystävystyivät Pessin kanssa: ”Pari vuotta sitten saimme Timon kanssa aamulenkillä seuraa.
Takaa kuului ”mau, mau” ja pieni oranssinvärinen nätti kissa seurasi meitä Nääsiin ja meille kotiin asti. 
Välillä jäi jälkeen, otti spurtin ja seurasi kuin koira. Kissa tuli sisälle, tutki huushollin, ja sanoi” mau mau”. 
Emme tienneet silloin, kenen kissa oli. Tuli monta kertaa yksinkin kylään ja lähti sitten omia aikojaan kotiin.

Siitä asti meillä on ollut usein lenkkiseuraa. Pessi juoksee perään jostain rantatien varresta, kuuluu” mau, 
mau” monta kertaa. Usein piipahtaa kylässä muutenkin, annamme vähän kermaa, jos kelpaa ja sitten Pessi 
tarkistaa joka kerta huushollin ja hieroo itseään huonekaluihin. Välillä leikitään, ja on Pessi ottanut 
muutaman kerran nokosetkin sohvalla. Sitten se pyytää ulos, kiertää tontin ja lähtee omille retkilleen. 
Mieluisa ja tosiaan välillä hassu vierailija on Pessistä meille tullut.”

Pessi on aika erikoinen katti, käyttäytyy välillä ihan kuin koira. Paljon on antanut ilonaihetta ja ollaan saatu 
nauraa hänen tempuilleen. Toivottavasti saamme vielä monta vuotta viettää Pessin kanssa.

Tänä kesänä Pessi on ollut pari yötä pois kotoa mutta rannastahan tuo on aina löytynyt. Toissa kesänä kissa 
oli kolme yötä hukassa, luultiin jo että nyt on Pessi manan mailla, mutta tämähän oli jäänyt Kaarroksen 
Raimon rantavajaan lukkojen taakse. Loppu hyvin vaikka kyllä jo pelästyimme.



AJASTA IKUISUUTEEN SIIRTYNEET

            Keijo Haapaniemi (1959 - 2019)
            Seppo Elonen        (1941 - 2019)
            Raimo Kaarros      (1941 - 2019)
            Teuvo Rantala       (1952 - 2019)
            Jouko Malmila      (1939 - 2019)

Ja kun kuolemme, viemme hetken surut ja ilot mukanamme
aivan kuin niitä ei olisi koskaan ollutkaan,
kuin olisimme pelkkää harhaa itsekin. 
Siinä ajatuksessa on yhtä aikaa jotain lohdullista
ja jotain hyvin haikeaa.
                                                                    VIRVE SAMMALKORPI
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Huhtikuun 16. oli keväisen aurinkoinen ja lähes tyyni päivä. Raimo Kaarros ja Seppo Elonen olivat 
lähteneet merelle kalastamaan.  Miehet olivat ikänsä seilannet Preiviikinlahdella ja olivat tottuneita 
merenkävijöitä. Jostain syystä heidän veneensä oli kaatunut ja molemmat miehet joutuivat hyisen veden 
varaan. Tapahtumalla ei ollut silminnäkijöitä. Seppo löytyi veneen vierestä ja Raimo kumollaan olleen 
veneen alta. Onnettomuus järkytti syvästi meitä kyläläisiä.
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Kalarannan/Preiviikinlahden unohtumaton muistelutilaisuus 2.6.2019

________________                                                                                                                                        
Anne Mäkelä

Preiviikin kalarannassa ja merenlahdella järjestettiin koskettava tilaisuus Seppo Elosen ja Raimo 
Kaarroksen muistolle. Rantaan oli kokoontunut sunnuntaiaamusella 20-30 henkeä. Tarkoituksena oli mennä
veneillä oletetulle onnettomuuspaikalle.  Me kaikki emme uskaltautuneet tai muuten voineet lähteä 
sumuiselle merelle, mutta sinne lähti kuitenkin viitisen venettä matkustajineen ja he veivät myös 
muistokukkiamme laskeakseen ne mereen onnettomuuspaikalle.

Katselimme murheellisina sumuiselle ulapalle katoavia veneitä.  Kun niiden äänet viimein hiljenivät, niin 
aivan kuin taikaiskusta usva meren päältä katosi ja taivas kirkastui ja saatoimme hyvin rannasta nähdä 
veneiden hiljaisen kellunnan ja tuntea mukana olleiden surun ja ahdistuksen juuri sillä paikalla.

Rannaltakin tuntui suunnattoman raskaalta tajuta onnettomuuspaikan sijainti ja kuvitella että Raimo ja Seppo
saattoivat sieltä nähdä kotirantansa, josta he olivat vuosikymmenien aikana satoja tai tuhansia kertoja 
lähteneet merelle ja johon olivat palanneet, mutta viimeisellä reissulla kotiranta oli niinkin lähellä ja 
kuitenkin …niin kaukana…että sitä ei enää voinut saavuttaa.

Omasta ja kaikkien tilaisuuteen osallistuneiden puolesta esitän lämpimät osanotot Raimon ja Sepon läheisille
ja suunnattomat kiitokset kaikille tapahtuman järjestäjille ja osanottajille unohtumattomasta ja koskettavasta 
muistelutilaisuudesta! 
 
Jos jollakin lailla…niin juuri näin… Seppo ja Raimo olisivat taatusti halunneet kyläläisten heitä muistelevan;
tuttua väkeä tutussa rannassa, tutut venemoottorien äänet, aamu-usvan peittämän kotilahden rakkaat aallot 
ja auringon yhtäkkinen upea kirkkaus, joka poistaa kaiken harmauden meren yltä. 



SEPPO ELONEN (1941-2019)

Seppo Elonen oli syntyjään preiviikiläinen, mutta muutti Poriin vuonna 1966. Sepon äiti Taimi asui 
Preiviikissä 90-luvun alkupuolelle asti, minkä jälkeen kotitalo on palvellut lähinnä perheen rakkaana 
kesäasuntona. Seppo kävi Preiviikissä käytännössä päivittäin, äitinsä eläessä joskus jopa useamman kerran 
päivässä. Yhteydet Elosen suvun jäseniin olivat tiiviit ja läheiset Sepon sosiaalisen ja monipuoliseen 
vuorovaikutukseen kykenevän luonteenlaadun johdosta.

Yhdistystoiminta ja yhdessä tekeminen oli lähellä
Sepon sydäntä, ja hän oli hyvin sitoutunut kulloinkin
käsillä olevien tehtävien hoitamiseen. Sepon iloinen
ja puuhakas olemus on varmasti tullut tutuksi
useimmille preiviikiläisille erilaisissa yhteyksissä.
 
Nuorempana hän oli innokas kuulantyönnön 
harrastaja Preiviikin Kirissä. Seppo toimi 
aktiivisesti vuonna 1977 perustetussa Preiviikin
Kirin venejaostossa, ”Venekerhossa”, jonka
puheenjohtajuuden hän sittemmin sai Jorma
Kaarroksen seuraajana vuonna 1987. Seppo
osallistui myös niin Porin Pienkiinteistönomistajien
keskusjärjestön kuin Preiviikin
Kiinteistöyhdistyksenkin toimintaan.

Kuten moni muu Elosen suvun miehistä
häntä ennen, Seppo oli intohimoinen kalastaja
ja muutenkin Preiviikin kalaranta oli hänelle
sydämen asia.  Merenkulun teoriaa opiskeltiin
viikoittaisissa venekerhon kokouksissa sekä
Kansanvalistusseuran kirjeopistokurssina että Sepon
vetäminä iltoina, jolloin hän hyödynsi
saaristolaivurikurssilla saatuja oppejaan. 
 

Venejaoston vireä toiminta Sepon vetämänä koostui mm. Outoorin kesäjuhlista ja kalasopankeitosta, 
Helsingin Venemessu-reissuista, Outoorin kämpän kunnostustalkoista, mato-onkikilpailuista, talvikauden 
viikkokokouksista, kalarannan keväisistä siivoustalkoista sekä Preiviikin Kirin avittamisesta 
siikasoppajuhlien läpiviennissä. Seppo vastasi usein juhlissa renkaanheiton järjestämisestä, sillä hän oli 
teettänyt työmaallaan siihen sopivat renkaat.

Sepon ja Raimon yhdessä ideoima kalarannan lintutorni rakennettiin talkoolaisten voimin 1990-luvulla, 
kunnes vuoden 2005 keväällä tornin kunto todettiin huonoksi ja se purettiin. Vuosien varrella Sepon 
aktiivista roolia tarvittiin myös niin rannan ruoppausten toteuttamisessa kuin Natura 2000 -suunnitelmien 
neuvotteluissa. 

Työuransa Seppo suoritti työnjohtajana Rauma-Repolan tehtailla Karjarannassa. Veneilyyn ja kalastukseen 
liittyvien harrastusten lisäksi Sepon aika kului valokuvauksessa, puutarhanhoidossa, lukemisessa, 
pyöräilyssä, luonnossa liikkumisessa ja muussa yhdistystoiminnassa. Seppo oli aivan viimeiseen päiväänsä 
asti mukana Porin Urheiluveteraanien toiminnassa.



RAIMO KAARROS (1941-2019)

Vene ja meri kuuluivat Raimon elämään lapsuudesta asti. Isä Jorma oli pitkiä aikoja merellä, seilasi
koululaiva Suomen Joutsenella, oli merivoimissa sodan aikana ja kouluttautui sodan loputtua 
konemestariksi. Isä oli Raimolle tärkeä esikuva ja ehkä juuri siksi meri ja veneily olivat hänelle niin
tärkeitä. Raimo sai jo lapsena oman paatin, johon oli tehty seilit, ja siitä lähtien veneitä on aina 
ollut, pienempiä ja isompia. Yhden ison paatin Raimo rakensi yhdessä isänsä kanssa. Kalastus tuli 
vasta eläkeiässä kuvioihin.

Raimo oli koulutukseltaan rakennusinsinööri. Hän rakensi
neljän oman talon, huvilan ja Nääsin varaston lisäksi 
myyntiin neljä omakotitaloa päätyönsä ohella. Raimolla
oli sivutoimenaan oma suunnittelutoimisto ja hän piirsi ja
valvoi kymmeniä taloja, muutamia myös Preiviikiin. 

Raimo oli syntyjään preiviikiläinen ja asui täällä perheineen
kolmessa eri talossa, välillä tosin muuallakin. Ennen viimeistä
muuttoa pois kotikylästä Raimo rakensi Nääsiin varaston eikä
hän sen jälkeen koskaan viihtynyt toisaalla. Aina oli Preiviiki
ja siellä ystävät, joilta hän sai tarvittaessa apua.

Preiviikin Kiriin, isänsä perustamaan urheiluseuraan, Raimo
kuului lapsesta asti. Hiihto ja juoksu olivat hänen
mieleisimmät lajinsa. Seuran puheenjohtajana hän toimi
pariin otteeseen ja osallistui hyvin aktiivisesti seuran
toimintaan, niin valmentajana kuin talkootöissäkin.
Raimo oli myös mukana eri työväenyhdistyksissä, ja hän 
lauloi Rosenlewin Hopeakerhon Körrit- kuorossa. 

Elosen Seppo ja Raimo olivat sukulaisia ja lapsuudesta asti ystäviä. Molemmat kuuluivat Kirin 
veneilyjaostoon ja Preiviikin Kalastajainseuraan. Yhdessä he suunnittelivat ja toteuttivat rannan 
hoidot ja ruoppaukset. Kalarannan lintutornia rakennettaessa tarvittiin jälleen insinööri-Raimon 
suunnittelutaitoja. Myös Preiviikin Kirin logo ja Preiviikin Kiinteistöyhdistyksen pöytäviiri ovat 
Raimon  käsialaa. 

Luonteeltaan Raimo oli seurallinen ja sosiaalinen. Kaupunkiin muutto oli hänelle vaikeaa. Raimo 
kävi viimeiseen asti päivittäin Preiviikissä, missä hän jatkoi pienimuotoista suunnittelua kunnes
sairaudet lannistivat. Aika tuli pitkäksi, kun ei päässyt hiihtämään eikä pystynyt kävelemään kuin 
lyhyen matkaa. Talojakaan ei voinut enää rakentaa, ja kun jotain kuitenkin halusi tehdä, niin Raimo 
nikkaroi linnuille pönttöjä ja hyönteisille hotelleja. 

Seppo piti yhteyttä Raimoon. Hän soitteli ja kyseli vointia ja he juttelivat pitkiä puheluita
toistensa kanssa. Edellisenä päivänäkin ennen sitä kohtalokasta päivää, Raimo soitteli
itselleen kalakaveria, vain Seppo lupasi lähteä, kaikki muut kieltäytyvät. Yhdessä he jäivät
sille tielle. 



MINÄ, KUOLEVAINEN

_______                                                                                       
ANTTI KOIVISTO

Ikkuna-näkymiä
Kirjoituspöytäni on ikkunan ääressä, mistä voin katsella eri vuodenaikojen näkymiä. Tänään, 11.10. maisema
on jo aika syksyinen. Havaitsen syksyisten värien lomassa kolmenlaista liikettä. Kellastuneessa koivikossa 
leijaile maata kohti lehtiä, ne ovat tehtävänsä täyttäneet. Puiden yläpuolella liitelee hajanaisia lintuparvia, 
suunnistavat ehkä seuduille missä talvehtia. Aika ajoin kotini yläpuolella kaartelee pienkoneita. Niiden 
tukikohta on läheinen lentokenttä.

Matkalla kaikki: tuulen mukana maahan, linnuntietä johonkin, lentoharjoituksia ammattiin? Puun lehti 
laskeutuu siihen, mihin painovoima tai tuuli sen pudottaa, lintukaan ei jää yläilmoihin, lentäjä on sen varassa 
että kone toimii. Siivet kantavat ja vaaratilanteilta vältytään. Syksyn lakaisema maisema pysäyttää ihmisen 
”perimmäisten kysymysten äärelle”. Siinä on tarpeen oppia ja suostua yhdistämään kaksi arjessa mielellään 
kauas toisistaan erotettua sanaa, minä ja kuolevainen. Silloin ”Minä kuolevainen” ohjaa samannimisen 
kirjan (Talasniemi, Rusama, 1981) ajatuksiin.

Kuolema lääketieteen ikkunassa
Edellä mainitussa kirjassa tunnettu ja kokenut lääkäri avaa oman alansa ikkunaa kuoleman kysymykseen. 
Hän sanoo nöyrästi, että me olemme tämän asian edessä sanattomia, tietämättömiä ja taitamattomia. 
Keskustelu aiheesta auttaa rehelliseen suhtautumiseen tämän arvoituksellisen todellisuuden edessä. 
Kirjoittaja toteaa, ettei pisimmällekään kehittynyt tiede ole auttanut ihmisen suhdetta ikuisuuteen, olevaisen 
syvimpiin salaisuuksiin.

Kirjassa valotetaan erilaisia käsityksiä kuolemasta, elämän ja kuoleman yhteyttä luonnossa, ihmiselämän 
rajoja, vanhenemista kuoleman edeltäjänä ja sairauksia sen aiheuttajana. Esille tulee myös kuoleman 
psyykkinen ulottuvuus: luopumisen aika, pelko ja kuolemattomuuden toivo. Tämä toivo ilmenee mm. haluna
saada aikaan jotain sellaista, että ihmisen nimi ja muisto eläisi ikuisesti. Psyykkistä luopumisprosessia 
kuvataan monivaiheisena surutyönä, jossa tunnetilat vaihtelevat. 

Seurakunnan ikkuna sairauden ja surun maailmaan
Sunnuntain 6.10. teemana oli ”Jeesus antaa elämän.” Kyseistä kirkkovuoden päivää on sanottu pikku 
pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Päivän tekstien viesti on, että Jeesus Kristus on voittanut kuoleman 
vallan. Hän herätti kuolleista nimeltä mainittuja henkilöitä, hän osoitti näin jumalallisen voimansa ja 
valtansa. Kevään pääsiäinen, kristikunnan vanhin ja suurin juhla muistuttaa hänen ylösnousemisestaan. 
Tämän sanoman varaan kristillinen seurakunta syntyi ja tätä viestiä se välittää ”kuoleman varjon maassa” 
vaeltavalle ihmiskunnalle. Siksi seurakunta tarjoaa sielunhoitoa ja läsnäoloa siellä, missä ”suru ja kärsimys 
asuu”.

Surun ja kaipauksen keskelle avautuu toivon ja rohkaisun ikkuna myös Virsikirjamme sivuilta: hautausvirsiä 
242 - 249 laulettaessa huomaa, miten ”me-muotoiset” virret heijastavat vertaistukea surun koskettamille. 
Virsikirjan virret 604 - 632 eivät anna viimeistä sanaa kuolemalle, vaan viittaavat sen läpi iankaikkiseen 
elämään. Kirjan liitteen Rukoushetket-osioista löytyy hoitavaa aineistoa sairauden, kuolinhetken, 
saattopalveluksen ja poisnukkuneen läheisen muistamisen tilanteisiin.

Edessä on kirkkovuoden kolmas juhla, pyhäinpäivä, jossa on tilaa edesmenneiden rakkaiden muistamiselle. 
Seurakunnat kutsuvatkin silloin kuluneen vuoden aikana läheisensä menettäneitä yhteiseen muistohetkeen. 
Useita tällaisia menetyksen sanomia tuli alkuvuodesta Preiviikin ja lähiseudun koteihin; ainakin neljässä 
kirkossa syttyi kynttilä myös minulle eri tehtävissä ja elämäntilanteissa tutuiksi tulleiden muistolle. Ristin 
käteni ja rukoilen virren 600:3 sanoin: ”Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa.” 



MAKHOLMASTA

Tässä on lukijoille kysymys riimi                                   Nämä mainitut kylät on idyllisiä
mikä kylä on kyseessä?                                                   täynnä mukavia ihmisiä,
Se onkin lähes kuin Preiviiki                                          molempiin vie jopa sama tie.
ja sehän ei kovin yleistä.                                                 Jos heillä on peltoa ja metsää
Tämä kylä on Preiviikin kyljessä                                     meidän kylä vertailun kestää.
ja merenkin vieressä.                                                       Ja yksi mikä meillä on ainakin hyvä
Siellä toiminta on kovin energistä,                                  niin...meillä on parempi naapurikylä.             
puhun nyt kylän ihmisistä.

Tässä on lukijoille kysymys riimi                                    Tässä on lukijoille kysymys riimi.
mikä kylä on kyseessä?                                                    Siis mikä kylä on kyseessä?
Missä yhteishenki on intiimi                                             jos iltanne ei ole kovin” intiimi”
kuten täälläpäin yleensä                                                    sen viettää voitte vastausta miettiessä.
Siellä hankittu leipä on kaloista
niitä pyydetty merestä.
Sydäntalvella ei kovin valoista                                        28.9.2019 ”Kotonas” 
menoa se ei täälläkään estä.                                              MAKHOLMAN MAESTRO               

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

SIIVET

Nyt olen tajunnut, tiedän mitä haluan,                                      
mitä teen ja miten käytän tulevaisuuteni.                                         
Ostan siivet itselleni                                                                    
Ja lennän yli niittyjen.

Kun olen lentänyt tuhat peninkulmaa,
lennän toiset tuhat.                                                                                       
Jos tekee sen mitä täytyy,
tekee sen mitä tahtoo.
                                                                         TUNTEMATON



PAAVO LAAJASANTA (1900-1989)

Paavo Laajasannan (Langsannan) elämä nivoutuu kolmen kylän, Kuuminaisten, Preiviikin ja Makholman, 
ympärille. Paavo syntyi Kuuminaisissa Langsannan tilalla. Hän oli preiviikiläisen Esteri Uusitalon kanssa 
naimisissa, erosi hänestä myöhemmin ja asui lopuksi toisen vaimonsa Annan kanssa Makholmassa. 
Alla on makholmalaisten partiolaisten tekemä haastattelu Paavosta Makholman Sanomiin vuonna 1984. 
Silloin Paavo oli kylän vanhin mies.

Mitä muistat lapsuudestasi? Muistan paljon, muistan lapsuuteni kaikki. Minulta ei jää unohduksiin 
mikään, siitä saakka, kun olen kansakoulua ruvennut käymään.

Mikä sinusta piti tulla isona? 
Merimies, ajattelin silloin että
merimies.

Mikä oli ammattisi? Mulla on
ollut monta ammattia: kalastaja,
maanviljelijä, rakennustyöläinen.
Autoa olen ajanut työkseni 18
vuotta ja tehnyt montaa muuta 
eri hommaa.

Mitä harrastat? Kotitaloutta,
näitä huushollihommia.

Millainen on perheesi?
Perhe on vaimo ja minä.                 

Mitä raha sinulle merkitsee?
Hyvää raha merkitsee                          PAAVO AJOI PORI-KUUMNAINEN LINJAA KESÄLLÄ 1924 ja -25

kun sitä vain olisi.

Entä rakkaus? Kyllä sekin aika kivaa on. Rakkaus, se on hieno juttu.

Miten nukut? Hyvin. Kun oikaisen sänkyyn, niin kymmenen minuuttia korkeintaan, kun jo nukun.

Mikä sinua ilahduttaa? Se kun tulee kesä, se on hienoa. Sitten tulee pikkulinnut, saadaan syödä kalaa ja 
jos pääsisi vähän soutelemaankin. Sitä ei vielä tiedä.

Mikä on pikku paheesi? En osaa sanoa. Ei oikeastaan mikään.

Mitä katsot televisioista? Mää katson ehtoosti melkein kaikki ohjelmat, mitä tulee.

Mitä odotat tulevaisuudelta? Sitä että pääsis hautaan.

Haluaisitko palata vanhoihin hyviin aikoihin? Kyllä se olis parempi, että olis hyvää vanhanaikaista 
meininkiä. Silloin oli asiat hyvin kaikki ja kivaa oli. Tansseissa käytiin ja tanssittiin nättein tyttöjen kanssa.

Mikä on pitkän iän salaisuus? Se on Jumalan lahja.

Miten haluaisit kylän vanhimpana neuvoa makholmalaisia? Että ne lopettaisi viinan ja tupakan kaikki. 
Ensimmäiseksi tupakan ja sitten viinan.



TOIMINNAT, TAPAHTUMAT ja TIEDOTTEET

PREIVIIKIN KIINTEISTÖYHDISTYS

 TERVETULOA 

Joulupuurolle ja kahville

sunnuntaina 8.12 klo 14 Työväentalolle. 
Tilaisuus on ilmainen yhdistyksen jäsenille ja 

alle 10-vuotiaille lapsille. Muille 5€. 

 Ilmoitathan tulostasi 1.12 mennessä: Päivi Haapaniemi 050 414 6192
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TERVEISET PALOKUNNASTA

Nyt syksyn taas saapuessa alkaa omasta mielestäni hienoin vuodenaika. Raikas ulkoilusää ja luonto 
antaa väreillään vielä kontrastia syksyn harmauteen.

Palokuntamme harjoituskausi on jälleen alkanut ja porukkaankin on saatu uutta verta. Kolme uutta 
nuorta kaveria on liittynyt ryhmäämme ja he ovatkin innokkaasti olleet harjoituksissa joka kerta. 
Nyt meillä on mahdollisuus saada hälytysryhmäämme kolme uutta sammutusmiestä. Keväällä alkaa
jälleen sammutusmieskurssi, joka oikeuttaa osallistumaan hälytystehtäviin. Kurssilta saa 
asianmukaista opetusta käytäntöön ja se antaa perustiedot sammutustehtäviin. Kurssi on melko 
vaativa, mutta nuorilta miehiltä se sujuu hyvin kun on kuntoa ja intoa.

Kuntoilupuoli alkoi jälleen lentopallon merkeissä. Keskiviikkoisin kokoonnumme Enäjärven 
koululle pelaamaan klo 19.30 -21.00. Mukaan mahtuu lisää väkeä, eikä tarvitse olla VPK:lainen 
osallistuakseen. VPK tarjoaa verkon ja pallon ja hyvän seuran jossa pelata.

Kalustorintamalta sen verran, että jouduimme uusimaan palokypärät kun vanhat eivät enää olleet 
CE-direktiivin mukaiset. Muuten kalustomme on melko mukavassa kunnossa, sammutusauto 
jossain vaiheessa pitää päivittää uudempaan.

Uudet jäsenet palokuntaamme, nuoriso-osastoon ja uusia voimia saavaan naisosastoon tervetulleita
Tämänvuotinen kalustokisa, joka piti järjestää palokuntamme toimesta, jouduttiin peruuttamaan 
osanottajapulan vuoksi. Kilpailijoita oli vain kaksi joukkuetta.

SIMO HAAPATIE, VPK:n pj

                                                                                                                                             

PÄIVÄ PALOASEMALLA 23.11.2019 klo 11 – 13

Puffetti, arpajaiset, grillimakkaraa
Tervetuloa tutustumaan toimintaan niin isot kuin pienetkin.

Preiviikin paloasema, Laurilantie 35



PREIVIIKIN KIRI RY

Hiihtokoulu
9.1- 31.3.2020 torstaisin nuorille klo 18.00-19.00 
Preiviikin urheilukentällä / Porin Isomäessä
Hiihtoputkiharjoitukset syksyllä 2019 sovitusti. 

Kuntotreenit
Kahvakuula, toiminnallinen harjoittelu, kuntopiiri, kuminauhajumppa, ym nuorille ja aikuisille
maanantaisin klo 20.00-21.00 Länsi- Porin koululla

Sähly
Nuorille ja aikuisille maanantaisin klo 20.00-21.00 Kyläsaaren koululla

Juoksukoulu
Torstaisin huhti – toukokuu, syys-lokakuu
Liikuntaleikkikoulu lapsille 3-6v ja 7-11v klo 17-18 
nuorille ja aikuisille klo 18-19 Preiviikin urheilukentällä

Seura täyttää 80 v vuonna 2020
Järjestämme 80 v-Iltahiihdot 5.2 ja 80 v-Juhlahölkän 12.9. Preiviikissä sekä
80 v- juhlan 13.9.2020 Preiviikin Työväentalolla.

  

Lisätietoja:
Päivi Luontola         0400 817 114  (hiihtokoulu)                     
Niina Pöysti             044 0517 942  (kuntotreenit ja juoksukoulu)
Tommi Haapaniemi  050 303 3247 (sähly)

 preiviikinkiri.sporttisaitti.com, www.facebook.com/PreiviikinKiri
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  KIRPPIS / MYYJÄIS -TAPAHTUMA

sunnuntaina 24.11.19 klo 11–14 
 Preiviikin Työväentalolla

Perinteistä kirppistä. Myynnissä myös leivonnaisia,
jouluista tavaraa ja erilaisia käsintehtyjä tuotteita. 

Kahvio ja arpajaiset.

    TERVETULOA!

http://www.facebook.com/PreiviikinKiri


PREIVIIKIN KIRKKO/LÄNSI-PORI

Messut ja sanajumalanpalvelukset Preiviikissä
 17.11. klo 12, messu, Marjaniemi, Salminen
 25.12. klo 12, sanajumalanpalvelus, Kyytinen, Salminen 
 19.1.   klo 12, messu ja 16.2 klo12, messu

Kauneimmat joululaulut sunnuntai 15.12. klo 14.00, Preiviikin kirkko

Pyhäinpäivän hartaus 2.11. klo 16. Käppärän iso kappeli, Kyytinen, Salminen                         
sello: Klaus Hoffström 

 KONSERTIT

Sibelius- konsertti su 8.12. klo 18, Länsi-Porin kirkko. Laulu: Marja Haapaniemi, viulu: Leelo 
Lipping, piano: Jussi Rinta.  Sibeliuksen laulu-, piano- ja viulumusiikkia. Vapaa pääsy, ohjelma 10€

Pyhä yö -joulukonsertti ti 10.12. klo 19, Länsi-Porin kirkko. Rauman Kamarikuoron konserttia 
johtaa Sanna Kuusisto. Vapaa pääsy, ohjelma 15€ 

Vox Cordium lauluyhtyeen konsertti to 19.12. klo 18, L-Porin kirkko. Mukana lapsikuoro 
Satakielet, johtaa Leelo Lipping. Sakari Salminen:urut ja piano. Vapaa pääsy, ohjelma 10€ 

 MYYJÄISET

Itsenäisyyspäivän myyjäiset pe 6.12. klo 11 Länsi-Porin kirkko. Myynnissä lahjoja pukin 
konttiin ja vaikka itselle iloksi. Tuotto seurakuntamme lähetystyön hyväksi.

Olotuvan myyjäiset la 14.12. klo 10-14, Ojurintie 2. Perinteisessä joulumyyjäisissä löydät 
monenmoista jouluun ja ensi vuodelle. Myynnissä myös riisipuuroa.

 NUORILLE AIKUISILLE JA LAPSIPERHEILLE

Sibelius- konsertti su 8.12. klo 18, Länsi-Porin kirkko. Laulu: Marja Haapaniemi, viulu: Leelo 
Lipping, piano: Jussi Rinta.  Sibeliuksen laulu-, piano- ja viulumusiikkia. Vapaa pääsy, ohjelma 10€

Pyhä yö -joulukonsertti ti 10.12. klo 19.00, Länsi-Porin kirkko. Rauman Kamarikuoron 
konserttia johtaa Sanna Kuusisto. Vapaa pääsy, ohjelma 15€ 

Vox Cordium lauluyhtyeen konsertti to 19.12. klo 18, L-Porin kirkko. Mukana lapsikuoro 
Satakielet, jota johtaa Leelo Lipping. Sakari Salminen: urut ja piano. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Omaishoitajien vertaistukiryhmä to 7.11. ja to 5.12. klo 13-15, Olotupa, Ojurintie2. 
Vertaistukiryhmään ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat henkilöt. Ryhmän tarkoituksena on 
tuoda voimavaroja ja uusia näkökulmia jaksamiseen. Lisätietoja ryhmästä Kirsi Sassila, 0400 
309 861 ja Emilia Korkeaoja, 0400 309 763.

Diakonissan kotikäynnit. Yhä useampi ikäihminen asuu kotona, vaikka toimintakyky on 
oleellisesti heikentynyt. Jos säännölliseen toimintaan ei enää ole mahdollista lähteä mukaan, voit
kysyä itsellesi tai läheisellesi kotikäyntiä. Kotikäynnillä on mahdollisuus keskusteluun ja 
hartaushetkeen.  Yhteyshenkilö diakonissa Kirsi Sassila, 0400 309 861.



Tule hakemaan luonnonmukaiset ja ekologiset,
 kauniisti paketoidut lahjat pukinkonttiin 

• itsetehtyjä joulukaramelleja
• ranskalaisia tuoksusaippuoita
• paratiisipajan käsintehtyjä kynttilöitä
• suolakivilamppuja
• imurointipuutereita, pesuaineita, bambuliinoja
• joulukoristeita
• ja paljon muuta jouluista

Lisäksi kaikenlaista vanhaa ja uutta
• tyttöjen vaatteita
• leluja, kirjoja
• taloustavaraa
• vuodevaatteita, ym.

Kahvi/teetarjoilu

Tunnelma-aitta

Kuuminaistentie 117, Tuula Hämäläinen 050 596 3571

IKÄIHMISILLE/ HAAVAHOITOASIAKKAILLE
AILAVIN  UUTENA PALVELUNA

KOKO PÄIVÄN ATERIAT SISÄLTÄEN:

Aamupala: viljapuuro, tuorepala, täytetty sämpylä/ ruisleipä/ voileipä kinkku tai kasvis, tuoremehu

Lounas: lämmin ruoka lisukkeineen, salaatti, leipä, levite, jälkiruoka

Välipala: kahvileipä + hedelmä/ jogurtti/smootie

Päivällinen: jäähdytettynä keitto+ leipä, levite, salaatti, jälkiruoka

Iltapala: puuro (maitopohjainen, vispi- tai marjapuuro), voileipä (kinkku/kasvis), mehu

 PÄIVÄN ATERIAKOKONAISUUS 25,00€ SISÄLTÄÄ KULJETUKSEN (6km) sekä ALV:n.

• Ateria toimitetaan sovittuun lounas-aikaan. Kuljetuksista vastaa yhteistyökumppanimme Posti.
• Aamupala on aina seuraavan päivän aamupala. 
• Ateriakokonaisuudet ovat KUUDEN VIIKON LISTOINA.
• Minimi tilausmäärä on 1 pv. Maitoa toimitamme 1l / päivä. 
• Ateriat ovat laktoosittomia. Muut ruoka-aineallergiat huomioidaan yksilöllisesti. (lisähinta 2€/pv)

Lisätiedustelut AILAVIN KEITTIÖLTÄ 0400 546414 tai S- POSTITSE aila@ailav.fi

mailto:aila@ailav.fi


         KIITOS KAIKILLE

      TH KORJAUSRAKENNUS

• Korjausrakentaminen
• Kylpyhuonesaneeraukset
• Märkätila-asennukset (VTT:n sertifikaatti)
• Maalaustyöt, tapetoinnit
• Laatoitustyöt
• Kalusteasennukset, keittiöt, kosteat tilat, ym.

             www.thkorjausrakennus.fi, 040 525 2031

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

 vuoden kokemuksella.

VORMAATTI Oy

Ajanvieteautomaattien vuokrausta:
 jukeboksit, biljardit, tikat, ym

Juha Olkkonen, 0400 591 232

    POLTTOPUITA
    Tuoretta ja kuivaa koivu- ja sekaklapia, 

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

Ruotsalaisen 1800-luvun mallin
mukaan sianrakkokalvosta
valmistettuja tallilyhtyjä.

CHIP CARVER´S
040 704 8134

Lehteä voi kannattaa myös ilman mainosta itse
valitsemallaan summalla. Tämä painos sai 20 €

kannatusmaksua. Kiitos! 

MAINOSTAJILLE

Preiviikintie 442, 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

NUOHOUSPALVELUJA

 Tulisijojen ja hormien nuohoukset, tarkastukset, 
videokuvaukset, lämpökamerakuvaukset ja 
painekokeet

 Ilmanvaihtojärjestelmien
puhdistukset, mittaukset
ja säädöt

 Piipunhatut asennettuna

Sovitaan yhdessä sinulle sopivin nuohousaika
Nuohous- ja ilmastointipalvelu Nokipojat Oy

www.nokipojat.fi, 044 056 5847

      Ammattitaitoisesti 
      Porin alueella

  Lakisääteiset nuohoukset ja tulisijatarkastukset
  Lintuverkkojen ja piipunhattujen asennukset

  piippuihin
  Tulipesien pienkorjaukset

mikko.lahti@satanuohous.fi, 041 319 9370

http://www.kuuminainen.fi/
http://www.thkorjausrakennus.fi/
mailto:mikko.lahti@satanuohous.fi
http://www.nokipojat.fi/
mailto:jari.maatta@porinkylmaasennus.fi

