
        KESÄKUU
Julkaisija: 

Kakskertaseura ry2      22x
1 ● 2013



2    2X    TOUKOKUU 2013      

Kuva: Mirja Rakkolainen
Kansikuva: Markku Kalliomäki



               2X    TOUKOKUU 2013    3  

Markku Kalliomäki, 
Kakskertaseuran puheenjohtaja ja 

lehden päätoimitt aja

Toimitaan yhdessä 
saarten parhaaksi

Tämä Kakskertaseuran jäsenlehden 
numero on poikkeuksellisesti jaet-
tu koko Kakskertaseuran toimialu-

eella Kakskerran ja Satavan saarilla. Leh-
dessä kerromme, mitä seuramme tänä 
päivänä tekee ja tavoittelee. 

Kakskertaseuran vuosikokouksen hel-
mikuussa hyväksymässä toimintasuunni-
telmassa on sääntömääräisten tavoittei-
den lisäksi nostettu esiin kaksi erityistä 
painopistealuetta tälle toimintavuodelle: 
kaavoitus ja koulu. 

Uuden Satava-Kakskerran osayleiskaa-
van laatiminen on aloitettu maaliskuussa 
2013. Edellinen, yliraskaaksi laadittu, 
versio kaatui viime vuoden elokuussa 
korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
sen myötä. Nyt meillä saarelaisilla on uusi 
tilaisuus vaikuttaa saartemme tulevai-
suuteen. Voimme yrittää ohjata kaavoit-
tamista siten, että asukasmääriä saarilla 
lisätään maltillisesti luontoarvot säilyttä-
en. Yhdessä ja samaan suuntaan toimien 

meillä saarelaisilla on parhaat mahdolli-
suudet saada aikaan toivomiamme tu-
loksia.  

On selvää, että asukasmäärän lisäys nyt 
laadittavassa kaavassa tulee olemaan 
oleellisesti maltillisempi kuin oli edelli-
sessä versiossa. Mitä ja miten paljon 
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tulevina vuosina rakennetaan ja minne? 
Miten olemassa oleva luonto ja maisema 
muuttuvat? Mitä tapahtuu Kakskerran 
koetuille arvoille ja vetovoimatekijöille, 
heikkenevätkö ne vai vahvistuvat? Tulee-
ko saarista kaupunkimainen lähiö vai 
kehittyvätkö saaret osana ainutlaatuista 
Turun saaristoa? 

Kakskerran koulu on ollut home-eva-
kossa vuodesta 2007 lähtien. Kaavoituk-
sen nyt käynnistyttyä on täysin selvää, 
että saarilla asukkaiden ja koulun oppi-
laiden määrät tulevat kasvamaan. Uuden 
koulurakennuksen rakentamispäätöksen 
lykkääminen ei ole enää perusteltavissa 
epäselvyydellä oppilasmäärien kehityk-
sestä. Kakskertaseuran mielestä lasten 
ensimmäisenä opinahjona toimivan lä-

hikoulun rakennuksessa tulisi olla tiloja 
myös päiväkodille, aluekirjastolle, nuori-
son ja vanhempienkin kokoontumisille ja 
liikuntaharrastuksille. Koulu toisi siten 
mukanaan useita muitakin saarilta puut-
tuvia palveluja.  

Mikäli sinulla on sellaista tietoa, taitoa 
tai harrastepohjalta lähtevää ajatusta, 
jolla voisit rikastuttaa saarelaisten yhteis-
tilaisuuksia, harrastuksia tai vaikkapa 
tämän lehden tekoa, älä pidä kynttilääsi 
vakan alla. 

Kakskertaseuran toimintaan pääset 
helposti mukaan  – valitse sopivaksi kat-
somasi toimikunta –  ovet ovat nyt tar-
koituksella avoinna juuri sinua varten!
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Markku Kalliomäki

Miksi tulin mukaan

Kakskertaseuran toimintaan olen 
tullut mukaan nurin menneen 
osayleiskaavan laatimisen aikana 

ja takia. Sisälläni syntyi suuri tarve tehdä 
jotain, kun havaitsin kaupungin päättä-
jien kohtelevan saarten arvokasta luon-
tomaisemaa kuin mitä tahansa tontti-
maata. 

Kun Markku Jokinen halusi jättää seu-
ran puheenjohtajan tehtävät viime toi-
mintavuoden päättyessä, minulta pyy-
dettiin suostumusta puheenjohtajaeh-
dokkaaksi. Toivoin jonkun muun ryhtyvän 
tehtävään, koska nähtyäni läheltä Mark-
ku Jokisen valtavan panoksen seuran 

hyväksi epäilin voimieni ja energiani 
riittävyyttä puheenjohtajan tehtävään. 
Helmikuussa vuosikokous kuitenkin yksi-
mielisesti valitsi minut Kakskertaseuran 
puheenjohtajaksi. Seuralla on runsaasti 
toimintaa ja ajankohtaisena nyt erityisen 
tärkeitä saarelaisten etuja ajettavanaan.   

Tärkeimmäksi tehtäväkseni Kakskerta-
seuran puheenjohtajana koen kaksker-
talaisten painoarvon nostamisen seu-
ramme toimialuetta, Kakskerran ja Sata-
van saaria lähisaarineen ja merialuei-
neen, koskevassa Turun kaupungin pää-
töksen teossa. Lähtökohta on hyvä, sillä 
seuran omaksuma tapa toimia, esittää 

Vuosikokouksessa 13.2.2013 
Markku Jokinen jätti puheen-
johtajan tehtävät ja Markku 
Kalliomäki aloitti puheenjoh-
tajakautensa. Kuvassa va-
semmalta Marjatta ja Mark-
ku Jokinen, Markku Kalliomä-
ki, kokouksen sihteeri Piia 
Kramsu, joka ojensi kukat 
Markku Jokiselle. 
Kuva: Mirja Rakkolainen
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luotettavia asiatietoja päättäjille, on saa-
vuttanut arvostusta päättäjien keskuu-
dessa. Kun saarten asukkaat toimivat 
saarten kohtalonkysymyksissä yhdessä 
samaan suuntaan, myönteisten tulosten 
todennäköisyys kasvaa oleellisesti. 

Ilokseni olen havainnut saarilla toimi-
vien eri yhdistysten keskeisten tavoittei-
den olevan yhtenevät ja asenteiden yh-
dessä tekemiseen myönteiset. Yhdessä 
toimimalla voidaan välttää päällekkäistä 
työtä ja saada niukat resurssit riittämään 
useampiin tärkeäksi koettuihin tehtäviin. 
Tällä hetkellä ylivoimaisesti tärkein pai-
nopiste on kaavoituksessa, koska sen 
myötä ratkeaa moni muukin asia. 

Olen syntyperäinen turkulainen, mutta 
asunut työni johdosta pääkaupunkiseu-
dulla suurimman osan elämästäni. Muu-
tin takaisin Turkuun eläkkeelle jäätyäni. 

Turkulaisena olen huolestunut kotiseu-
tuni putoamisesta heikon kehityksen 
uralle. Kun 1970 -luvun alussa muutin 
pääkaupunkiseudulle, Turku oli vielä 
Suomen toiseksi suurin kaupunki ja sen 
kasvukin oli vauhdissa. Suomen menes-
tystarinasta, kehittymisestä maailman 
kärkisijoille viimeksi kuluneiden neljän-
kymmenen vuoden aikana, on Turun 
seutu kuitenkin kyennyt ottamaan varsin 
pienen osan. 

Onkohan meillä Turussa käytössä 
oikeat reseptit?

Keskeiseksi perusteeksi Turun saarien 
tiiviille kaavoittamiselle on sanottu hyvi-

en veronmaksajien houkutteleminen 
muuttamaan Turkuun tarjoamalla heille 
merellistä asumista. - Toteutuneiden ti-
lastojen mukaan Hirvensaloon muutta-
neista 90% on muuttanut saarille Turun 
kaupungin alueelta. Resepti ei ole toimi-
nut toivotulla tavalla. 

Ymmärrän kyllä hyvin, että Turun pitää 
lisätä vetovoimaisten omakotitonttien 
tarjontaa, koska Turussa vain 13,4 % 
asunnoista on omakotitaloissa. Myös 
liikennetarpeiden minimoimisen ja luon-
non säästämisen uskon edistävän kestä-
vää kehitystä ja samalla hiilijalanjäljen 
vähentämistä. Itsestään selvästi merelli-
syys lisää ihmisten viihtymistä Turussa.

Sitä en ymmärrä, miksi Hirvensaloon, 
omakotitaloille sopiville alueille, on kaa-
voitettu kerrostaloja, rivi- ja paritaloja 
sekä tiiviitä omakotitaloalueita. Varsin-
kin, kun ydinkaupunkialueella on riittä-
västi rakennuspaikkoja kaupunkimaiselle 
rakentamiselle! Kaupunkimaisen lähiön 
rakentaminen saarille syö vetovoimais-
ten omakotitonttien tarjoamismahdolli-
suuksia ja syrjäyttää koko alueen luonto-
arvoja. Siksi nyt Satava-Kakskerran uu-
dessa osayleiskaavassa kaikki uudet ra-
kennuspaikat tulee varata yksinomaan 
omakotirakentamiselle. 

Saarten tiiviillä kaavoittamisella sano-
taan tuettavan kestävää kehitystä. Mitä 
tiiviimmin saaria rakennetaan, sitä suu-
remmaksi tulee saarten asukasmäärä ja 
Turun hiilijalanjälki, koska kaikki palvelut 
ja työpaikat sijaitsevat ydinkaupunkialu-
eella, automatkan päässä. – Tiiviin kaa-
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voittamisen resepti ei saarilla toimi kes-
tävän kehityksen edistämiseksi, vaan sitä 
vastaan. 

Kaavoituksen hyvistä 
tavoitteista on pidettävä kiinni 
loppuun saakka

Näyttää siltä, että kaavoitusprosessin 
jossakin vaiheessa alkuperäinen tavoite 
voi jäädä kokonaan toteutumatta toisar-
voisten tavoitteiden ottaessa vallan pro-
sessin ohjaajana. Jos kaatuneen Satava-
Kakskerran osayleiskaavan kirjatuista 
tavoitteista olisi pidetty kiinni, kaavapro-
sessia ei olisi tarvinnut aloittaa uudelleen 
alusta.

Nyt asetan toivoni siihen, että Turun 
poliittiset päättäjät asettaisivat Satava-
Kakskerran uuden osayleiskaavan tavoit-
teeksi saariston luonnon ja asumisen 
yhdistämisen parhaalla mahdollisella 
tavalla, kehittämisen herkällä kädellä ja 
ilman saarten luonnon arvojen menet-

tämistä. Lisäksi toivon, että minkäänlais-
ten väärissä paikoissa käytettyjen isku-
lauseiden taikka toisarvoisten tavoittei-
den ajamisen ei annettasi johdattaa 
kaavaprosessia pois alkuperäisestä ta-
voitteesta. 

Nyt laadittava osayleiskaava ei ole lo-
pullinen sana saarten tulevaisuudesta. 
Turun kaupungin tavoitteena on käydä 
yleiskaavat läpi noin viiden vuoden välein 
ja suorittaa tarvittavaksi katsotut tarkis-
tukset. Liian massiiviseksi vahvistetun 
kaavan keventäminen jälkikäteen on 
käytännössä lähes mahdotonta. Siksi 
ainoastaan varovaisella etenemisellä ja 
maltillisilla ratkaisuilla voidaan saarten 
kaavoittamisessa päästä parhaaseen 
lopputulokseen. 

Kuva: Mirja Rakkolainen
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Kakskertaseura saa ensi Kakskerta-
päivillä  uuden kunniapuheenjoh-
tajan. Seuran vuosikokous päätti 

13.2.2013 kutsua tähän kunniavirkaan 
seuraa vuosina 1997-2007 luotsanneen 
kotiseutuneuvos Markku Monnosen.

Enemmän kakskertalaiseksi kuin turku-
laiseksi tunnustautuva Monnonen jäi 
keväällä eläkkeelle määräaikaisesti hoi-
tamastaan Turun konsernihallinnon liike-
laitosjohtajan virasta. Omasta kiinteistö-
laitoksen kiinteistötalousjohtajan viras-
taan hän oli virkavapaalla.

 Edunvalvontatyötä ei Herra Kaksker-
raksikin nimitelty aktiivikansalainen silti 
aio jättää. 

- Enää 12 hommaa jäljellä, Monnonen 
laskee.

Armon vuonna 1888 karunalaisen Kus-
taa Forssin purjepaatti rantautui Kaks-
kerran saaren itäpäähän, lähelle Mon-
noisten kylää. Paatista purkautui Forsin 
perhekunta ja muuttokuorma.

 Forssin pappa omaksui saman tien 
Monnoisen suvun nimeksi. Kun pappi 

Eva Latvakangas

Herra Kakskerrasta uusi 
kunniapuheenjohtaja

vielä vahingossa pudotti virkakirjaukses-
taan iin, Monnosen suvun tarina oli alka-
nut.

Markku Monnonen, paljasjalkainen 
kakskertalainen, syntyi  64 vuotta sitten 
Monnoisten Ollilan Itätaloon. Siitä reilun 
kolmenkymmenen vuoden päästä, vuon-
na 1980, isä Monnonen luovutti pojal-
leen lahjakirjalla Ylävalkaman tilan, jonka 
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mäntyisen mäen päälle Markku rakensi 
omista hongista perheelleen jykevän 
talon.

Sen talon salissa hän nyt istuu, vasta 
huhtikuun alusta komealta virkamiesu-
raltaan eläkeläiseksi vapautunut isäntä-
mies, ja puhuu Kakskerran puolustami-
sesta.

Kakskertalaisuudesta on melkein huo-
maamatta tullut hänelle elämäntehtävä. 

Kun Markku vuonna 1969 aloitti Kaup-
pakorkeakoulussa, hän tempautui opis-
kelijapolitiikkaan ja huomasi, että yhteis-
ten asioitten hoitaminen tuntui hyvältä. 
Puolue oli silloin Liberaalinen kansan-
puolue, ja puolueen kipeän hävittämisen 
jälkeen Kokoomus.

- Jaakko Itälä myi liberaalit Keskusta-
puolueelle, sanoo suorasta puheesta 
pitävä Monnonen. 

- Minä päätin, että minuapa ei  myydä. 
En minä ole mikään kananmunantuotta-
ja vaikka maata viljelenkin.

Politiikka jäi siihen, kunnes Turun ko-
koomuksen liberaalisiipi teki sopivan 
tarjouksen. Monnonen ja muut entiset 
turkulaisliberaalit perustivat oman yhdis-
tyksen, Aurajoen Kokoomus ry:n. 

Kakskerta on aina ollut Monnosen mo-
nimuotoisen luottamustoimiuran yti-
messä. Kakskertaseuraan hän liittyi 1975, 
kun Kakskerran Huvilanomistajain yhdis-
tys löi hynttyyt yhteen paikallisen viljeli-

jäväestön kanssa yhteisen edunvalvon-
nan nimissä.

- Kakskertaseura on Suomessa ainut-
laatuinen: omakotiasukkaat, kesäasuk-
kaat ja maanomistajat liittyivät samaan 
seuraan, ja sopu on säilynyt, Monnonen 
kehaisee.

- Kotiseutuyhdistyksen kanssa on hyvät 
ja toimivat yhteistyösuhteet.

Kakskerran kunnan Turkuun liittämisen 
Monnonen ymmärtää, vaikkei hyväksy-
kään. Hän näkee Turun kakskertapolitii-
kassa  johdonmukaisen kovan kaupunki-
rakentamisen linjan.

- Kakskerta hankittiin alun perin raken-
nusmaaksi uudelle väestöpohjalle. Tänne 
piti asuttaa 7000 ihmistä. Kaksi vuotta 
sitten laittomana kaatunut osayleiskaa-
vaesitys oli sitä samaa linjaa: Turku ajaa 
saarilleen kaupunkikaavaa.

Monnonen puhuu hallitusta haja-asut-
tamisesta. Turun pitäisi säilyttää vihrei-
den saartensa arvokas luonto  ja ohjata 
niiden rakentamista niin, että saadaan 
vetovoimaa hankkia muualtakin hyviä 
veronmaksajia. Monnosen mukaan se 
sallii Kakskerran asukasluvun tuplaami-
sen 3000 asukkaaseen, ei enempää.

- Siitä minä en lakkaa paasaamasta, hän 
lupaa.

Virka-asemastaan eläköitynyt Mon-
nonen sanoo nyt voivansa vapaammin 
ajaa saarten asiaa: ainakaan hänen ei voi 
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sanoa käyttävän asemaansa hyväkseen. 
Kunnallispolitiikassakin hänet joskus lei-
mattiin jopa jääviksi, kun hän puhui Kaks-
kerran ongelmista.

Turkuseuran puheenjohtajana edel-
leen toimiva Monnonen on joskus huo-
mannut, että Kakskerran asioita on hel-
pompaa ajaa Turkuseuran kautta kuin 
poliittista tietä. Turkuseuralla on paino-
arvoa kaupungin päätöksissä.

Kakskertaseuran johtamisen Mon-
nonen koki eläväisenä työkenttänä. Pu-
heenjohtaja saa eteensä asioita laidasta 
laitaan. Kaavoitus on niistä raskaimmas-
ta päästä. 

- Odottamattomia asioita on tullut 
eteen. Niin kuin silloin kun Kakskerrasta 
yritettiin sammuttaa katuvalot yöksi. 
Saatiin torjuntavoitto. Bussilinjoja on 
myös yritetty lakkauttaa. Kaupunki ajoi 
väliterminaalia Hirvensaloon, jossa kaks-

kertalaiset sitten olisivat odotelleet omaa 
bussiaan. Koulun lakkauttaminen on 
vähä väliä tullut eteen, niin kuin nyt taas. 
Ja kerran soitti muuan mies Harvan saa-
resta ja valitti, että seinän välissä on 
minkki.

Minkki osoittautui oravaksi, mutta se-
kin ongelma hoidettiin. Kaikkeen ei Kaks-
kertaseurakaan silti yllä: Monnosta kai-
hertaa vieläkin Satavan Samppaantien 
vaarallisessa mutkassa seisova bussipy-
säkki, jonka siirtämisestä on pitkään tai-
tettu peistä kaupungin virkamiesten 
kanssa.

- Joskus tuntuu että siellä vastustetaan 
vain ihan kiusalla. Mutta yleensä asiat 
ovat sujuneet. Meillä on ollut hyvä po-
rukka. Minun aikanani sihteerinä oli Pau-
la Palmroth ja sitten Kaarin Kurri; loistavia 
kumppaneita. Yhdessä hommat on hoi-
dettu.

Kuva: Mirja Rakkolainen
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Turun kaavoittajat ovat aktivoitu-
massa uudestaan Satavan ja Kaks-
kerran osa yleiskaavan tiimoilta. 

Muistamme kaikki edellisen hankkeen 
kaatuneen korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksellä. Se johtui lähinnä suu-
rista ristiriidoista silloin vasta muutaman 
vuoden voimassa olleen maakuntakaa-
van kanssa. Jos poliitikot tuolloin olisivat 
ymmärtäneet realiteetit sekä mikä lain 
mukaan on mahdollista, voisi saarilla 
tänä päivänä olla voimassa osayleiskaa-
va, joka ainakin kohtuullisesti ottaisi 
huomioon paikalliset olosuhteet ja vas-
taisi paremmin todellisia tarpeita. 

Turun seudun maakuntakaava on vielä 
entisellään, vaikka onkin uudistuksen 
kohteena. Nyt kun saarten osayleiskaa-
vaa – taas kerran – halutaan kovalla kii-
reellä viedä eteenpäin, jää nähtäväksi 
mitä edelliseltä kerralta on opittu. Kau-
pungin ajatukset ja tavoitteet saarten 
tulevasta kehityksestä olisi syytä tuoda 
julkisuuteen ja käydä niistä kunnon kes-
kustelua sekä kysyä ketä varten kaava 
tehdään. Tähän asti on näyttänyt siltä, 
että ainoa tavoite olisi yrittää pärjätä 
kilpailussa veronmaksajista naapurikun-

Roger Nylund

Satavan ja Kakskerran 
osayleiskaava kaipaa uusia tuulia 

ja laadukkaita ratkaisuja

tien kanssa ainoana aseena massiivinen 
ja tiheä tonttikaavoitus saarilla!

Vuositolkulla ovat nykyiset saarelaiset 
halunneet saada parannusta paikoin hy-
vinkin vaarallisiin liikenneoloihinsa, lo-
pullista ratkaisua kouluongelmaansa ym. 

Tuore viesti suhtautumisesta on vireil-
lä oleva joukkoliikennesuunnitelma, jos-
sa kaavaillaan Turkuun kahta tariffivyö-
hykettä. Kalliimpaan kuuluisivat Satava 
ja Kakskerta sekä kaupungin pohjoisim-
mat osat. Näin tilanteessa, jossa saarissa 
puuttuvat melkein kaikki palvelut, esi-
merkkeinä apteekki, hammas- ja muu 
terveydenhuolto, kirjasto, koulu, päivä-
hoito- ja muut perhepalvelut - kyläkaup-
pa meillä sentään on! Edellä mainitse-
miani palveluita pitää kaikkia hakea 
Hirvensalon tai mantereen puolelta eikä 
muutosta parempaan ole näköpiirissä-
kään. Jopa Hirvensaloon pääsisi vain 
korkeammalla taksalla. Viesti on selvä 
kehotus lisätä yksityisautoilua.

On vaikea ymmärtää miksi Turulla ei 
ole haluja kehittää keskustaansa viihtyi-
säksi asuinympäristöksi monipuolisine 
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palveluineen. Valtiovallan asettamat 
paineet seudun kuntien palvelujen var-
mistamiseksi saattavat muuttaa kuntien 
välistä kilpailutilannetta, mutta mm. 
turkulainen päätöksentekokulttuuri ei 
ole herättänyt naapurien luottamusta ja 
yhteistyöhön suhtaudutaan nihkeästi. 
Ilman valtion pakkotoimenpiteitä näyttää 
siis siltä kuin Turku jatkaisi oman eristäy-
tyneen linjansa ajamista.

Koska kaupungin taloudelliset resurssit 
ovat varsin niukat, on odotettavissa, että 

sen panostukset laadukkaisiin ja ehkä 
tavanomaisesta poikkeaviinkin kaavoi-
tusratkaisuihin jäävät olemattomiksi. 
Joudumme tyytymään tonttimaan ”ja-
lostajien” vaatimiin malleihin.

Kuulostaa pessimistiseltä, mutta on 
valitettavan vaikeaa nähdä, mikä saarille 
toisi ratkaisuja, josta kaikki osapuolet 
voisivat olla tulevaisuudessa edes vähän-
kin ylpeitä!

Kuva: Mirja Rakkolainen
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Ritva Erkolahti , Asumis- ja 
ympäristötoimikunta 

Haluatko 
vaikuttaa?

Haluatko vaikuttaa Kakskerran
•  asumisympäristöön, ympäristönsuo-

jeluun
•  kaavoitukseen
•  vesi- ja jätevesihuoltoon
•  sähkönjakeluun
•  tietoliikenteeseen 
•  tiestöön ja kevyen liikenteen väyliin
•  palveluihin (päiväkoti, koulu, kirjasto, 

terveyspalvelut)

Kaikkiin näihin asioihin voit vaikuttaa 
Kakskertaseuran asumis- ja ympäristö-
toimikunnassa.

Kerrostaloja Kakskerran saarille?

Viime vuosina kaavoitukseen liittyvät 
asiat ovat työllistäneet toimikuntaa mer-
kittävästi. Uusi osayleiskaavaprosessi on 
käynnistynyt ja sen edistymistä seura-
taan tiiviisti siten, että Kakskertaseuran 
asettamat tavoitteet saarten ainutlaatui-
sen ympäristön osalta täyttyisivät. Maas-
ton mukainen, pienimuotoinen rakenta-
minen ja kohtuullinen asukastiheys ovat 
keskeisimpiä tavoitteita. Laajan pohja-
työn saarten ominaispiirteistä teki DI 
Tuuli Vesanto diplomityönään aikaisem-

paa osayleiskaavaehdotusta valmistelta-
essa. Se on edelleen erinomainen tieto-
lähde suunnittelulle. Turun kaupunki-
suunnittelu on Museokeskuksen kanssa 
laatimassa rakennusperintöohjelmaa. 
Yleiskaava 2035:n tavoitteet on suunnit-
teilla Turun kaupungin toimesta. Nämä 
tulee ottaa huomioon jo tämän päivän 
toiminnassa. Emme halua kerrostaloja 
Kakskerran saarille.

Mikä on oman rantasi 
kaislikkotilanne? 

Toimikunnan omassa suunnitelmassa on 
selvittää seuran jäsenistön mielipiteet 
kaavoitusasioista. Tavoitteena on myös 
kevyenliikenteen väylien ja riittävän 
suurten bussipysäkkialueiden suunnit-
telu ja rakentaminen. Ulkoilureittien 
kartoitus on käynnissä. Saarilla on Turun 
kaupungin omistamaa maata, jonka 
käyttö tähän tarkoitukseen on ensisijais-
ta. Yksityisten maanomistajien oikeudet 
tulee turvata reitistöjä suunniteltaessa. 
Kunnallistekniikan rakentaminen saaril-
le on haasteellista haja-asutuksen ja 
maaston vaativuuden takia. Se on kui-
tenkin tärkeää, koska monien porakai-

Kuvat: Markku Kalliomäki



vojen vesi on huonolaatuista kallioperän 
rikkonaisuuden ja haurauden takia. 
Pienpuhdistamojen ja jätevesien lainmu-
kaistenkin käsittelyjärjestelmien ongel-
mat ovat ympäristöviranomaisten tie-
dossa. Typpi ja fosforipäästöt lisäävät 
vesistöjen rehevöitymistä ja rantojen 
kaisloittumista. Jätevesien hoito vaatii 
yhteisöiltä ja asukkailta itseltäänkin tiuk-
kaa kurinalaisuutta.

Kakskerran ja Satavan ynnä pikkusaa-
rien kulttuuriympäristö on ainutlaatuista. 
Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan raken-
nettua ympäristöä, maisemaa, kiinteitä 
muinaisjäännöksiä sekä perinnemaise-
mia. Kulttuuriympäristöä ovat esimerkik-
si rakennukset, pellot, tiet, vesireitit, 
kylät ja jopa kokonaiset kaupunginosat. 
Käsitteen lähtökohta on, että fyysisessä 
ympäristössä olevat historialliset piirteet 
ymmärretään osana laajempaa kokonai-
suutta. Toukokuussa 2013 valmistuu 
ehdotus Suomen ensimmäiseksi kulttuu-
riympäristöstrategiaksi. Siinä huomioi-
daan myös kansainväliset sopimukset. 
Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuu-
riympäristö lisää ihmisten hyvinvointia ja 
sillä on tärkeä merkitys elinkeinotoimin-
tojen kehittämisessä ja viihtyisän asuin-
ympäristön luomisessa. Mielipiteesi ovat 
kullanarvoisia!

14    2X    TOUKOKUU 2012      

Työryhmän perustehtävä on ideoida 
ja järjestää jäsenille erilaisia kulttuu-
ri-, koulutus- ja viihdetilaisuuksia. Li-
säksi työryhmä järjestää retkiä ja 
varainhankintaan liittyviä keräys- ja 
myyntitapahtumia. Työryhmä huoleh-
tii myös muiden toimikuntien tilai-
suuksien mahdollisen tarjoilun järjes-
tämisestä. Summa summarum: Halu-
amme ihmisten viihtyvän ja tutustu-
van toisiinsa.

Työryhmässä on tällä hetkellä kymme-
nisen aktiivista jäsentä, joiden kanssa 
järjestämme monenlaista toimintaa 
ympäri vuoden. Tekemällä yhteistyötä 
saarten eri tahojen kanssa saamme oh-
jelman monipuoliseksi ja toimintaan 
mukaan kutsuvaksi. Tapahtumia on vuo-
sittain toistakymmentä. Osa tapahtumis-
ta on perinteisiä vuosittain järjestettäviä 
tilaisuuksia kuten  Suvikirkko Kakskerran 
kirkossa yhteistyössä Martin seurakun-
nan kanssa sekä Kakskerran käräjät, joka 
on yksi osa Kakskertapäivistä. Kaksker-
tapäivät taas järjestetään yhteistyössä 
saarten eri seurojen ja yritysten kanssa. 
Lisäksi järjestämme vuosittain kesäisen 
retken lähiseudulle. Tänä vuonna me-

Kulttuuri- ja 
toiminta-
työryhmä
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nemme puutarharetkelle, jonka pääkoh-
de on Naantalin Kultaranta.

Seuran varainhankintatapahtumista 
suurimmat yksittäiset tapahtumat ovat 
kesäkuussa järjestettävä metalliromun 
keräyspäivä ja heinäkuinen kirpputori. 
Nämä tapahtumat ovat aiemmin olleet 
oikein mukavia sosiaalisia tapahtumia, 
kohtaamisia uusien ja vanhojen tuttavi-
en kanssa, hyviä ympäristötekoja ja yh-
teistä hyväntekeväisyystyötä, kun on 
myymättömät kirpputoritavarat annettu 
hyväntekeväisyyteen.

Aiempien erilaisten käsityö- ja askar-
telutapahtumien tilalla on toiminut joka 
toinen viikko kokoontuva neulomakerho, 
jossa jokainen on tehnyt omia käsitöi-
tään tai askartelujaan. Tapaamisissa on 
jaettu osaamistaan muille, monet käsi-
työlehdet ovat myös olleet tutustutta-
vana.

Ja uutena tapahtumana tänä vuonna 
oli roskienkeruutalkoot Vapparintiellä. 
Ajatus oli tullut jäsenistöltä! Tällaisia 
uusia ajatuksia todella kaipaamme työ-
ryhmän työstettäväksi, jotta jäsenistöm-
me herää ja kiinnostuu!

Työryhmämme kokoontuu muutaman 
kerran vuodessa miettimään tulevia ta-
pahtumia ja sopimaan, ketkä ottavat 
vastuun mistäkin tapahtumasta. 

Kun nyt olet päätynyt ehdottomasti 
haluavasi mukaan tähän iloiseen toimin-
taan, ota yhteys Piia Kramsuun pj, 040-
7791069, yhteystiedot löytyvät myös 
Kakskertaseuran sivuilta. 

Työryhmä toivottaa kaikki saarelaiset 
tervetulleiksi tuleviin kakskertaseura 
tapahtumiin sekä myös kaupunginosa-
viikon tapahtumiin, jonka järjestelyissä 
olemme myös mukana.

 Ajankohtaisimman tiedon tapahtu-
mista saa seuran www-sivuilta.
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Jarkko Koskinen

Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimikunta hoitaa seuran ko-
tisivuja ja sisäistä tiedottamista. Väli-
tämme tietoa.  Haluamme pitää jäse-
nistön ajan tasalla kaikesta, mitä 
seuran toiminnassa ja seuran toiminta-
alueella, entisen Kakskerran kunnan 
alueella, tapahtuu. Tiedotustoimikunta 
osallistuu myös 2x-lehden toimittami-
seen ja yhdessä puheenjohtajan kans-
sa seuran ulkoiseen tiedottamiseen.

Kakskertaseuran eri toimikunnat ja 
työryhmät järjestävät toimintaa ja tapah-
tumia, osallistuvat oman alansa yhteis-
työhankkeisiin ja valmistelevat niitä kos-
kevia aloitteita, lausuntoja ja päätöksiä 
hallituksen käsittelyä varten. Tämä infor-
maatio välitetään kotisivujen, jäsentie-
dotteiden ja sähköpostin välityksellä jä-
senistölle. Käytettävä tiedotusmuoto 
riippuu asiasta ja sen kiireellisyydestä. 

Jäsentiedotteita toimitetaan vähintään 
kaksi, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Nii-
den pääasiallinen sisältö on seuran itse 

järjestämien, omien tapahtumien esitte-
ly. Tiedotteet on lähetetty postitse. Sen 
lisäksi tapahtumista kerrotaan seuran 
kotisivuilla. Samaan postitukseen pyri-
tään laittamaan aikataulujen niin sallies-
sa myös muut viestit, kuten vuosikokous-
kutsut, jäsenmaksukirjeet, TPK:n jäsen-
kortit jne. Kirjallisen postin lähettämistä 
pyritään kuitenkin jatkossa vähentämään 
siirtymällä sähköiseen viestintään. Tähän 
on selkeät sekä aikataululliset että talou-
delliset perusteet. Postimaksut, paina-
tuskulut, kirjekuoret ja postittamiseen 
käytetty työ kuluttavat varoja, joita voi-
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taisiin käyttää muuhun jäsenistöä hyö-
dyntävään toimintaan. Ketään ei kuiten-
kaan jätetä tiedotusten ulkopuolelle, 
paperiversioita tarvitaan jatkossakin 
jonkin verran.

Kotisivujen kehittämistä jatketaan. Ta-
voitteena on, että sieltä löytyy kaikki 
tarpeellinen ja ajantasainen tieto seuran 
toiminnasta. Nopeana tiedotuskanavana 
se välittää jatkuvasti muuttuvaa tietoa 
kuten uutisia, tapahtumia ja kertomuksia 
niiden toteutumisesta, hallituksen pää-
töksiä, viranomaisten saaria koskevia 
hankkeita ja omia vastineitamme niihin. 
Lisäksi kotisivuilta löytyy pysyvää tietoa, 
mm. omien toimijoidemme ja yhteistyö-
kumppaniemme yhteystietoja. Lisääm-
me sivujen informatiivisuutta ja paran-
namme niiden käytettävyyttä.

Kotisivujen rinnalle suunnitellaan myös 
muiden nettipalvelujen käyttöä Kaksker-
taseuran ja sen toiminnan esittelemisek-
si, mm. facebookin tarjoamia mahdolli-
suuksia. Nämä uudet viestintämuodot 

ovat erityisesti nuorison suosimia, millä 
saattaa olla merkitystä myös jäsenkun-
nan uudistumista ajatellen. Vakiintunei-
den tapojen uudistamiseksi oll aan järjes-
tämässä jäsenkyselyä siitä, mitä ja mistä 
halutaan tiedotettavan ja miten tiedot-
tamista halutaan uusittavan.

Sähköpostiviestintää lisätään. Jos et 
vielä ole antanut sähköpostiosoitettasi 
seuran käyttöön, tee se nyt. Sitä käyte-
tään vain seuran sisäiseen tiedottami-
seen eikä anneta ulkopuolisten käyttöön.

Viisikkomme (Jarkko Koskinen pj, Piia 
Kramsu, Jaana Majatie, Maria Pinjanai-
nen ja Minna Saukkonen) on käytettävis-
säsi. Kotisivuilta osoitteesta www.kaks-
kertaseura.fi. löytyvät yhteystietomme. 

Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Kuva: Mirja Rakkolainen
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Heikki Toimi

Historia- ja kotiseututoimikunta

Historiatoimikunnan  tehtävänä on 
koota ja tallentaa kakskertalaista his-
toria- ja perinnetietoa.

Mitä on tallennettu ja mitä pitää 
vielä tallentaa?

Rakennettu ympäristö

Kakskertaseura järjesti 1990-luvun alku-
puolella vanhojen valokuvien keräyksen. 
Kakskertalaisia pyydettiin toimittamaan 
erityisesti sellaisia valokuvia, joiden ai-
heena olivat vanhat rakennukset ja ra-
kennettu ympäristö.  Vanhoja valokuvia 
tulikin runsaasti. Tavoitteena oli julkaista 
kuva-aineistoon perustuva kirja, jossa 
kuvataan rakennetun ympäristön muu-
tosta Kakskerrassa esittelemällä vanho-
jen valokuvien rinnalla samoista kohteis-
ta otettuja uusia valokuvia.

Kirjan ideoitsija ja tekijä Kakskertaseu-
ran pitkäaikainen puheenjohtaja raken-
nusneuvos Raimo Narjus teki valtavan 
työn, kun hän kuvasi suuren osan sen 
hetken Kakskerran rakennuksista, keräsi 
niistä perustiedot ja kirjoitti kuvakirjan 
Kakskertaa kiertämässä eilen ja tänään. 
Apunaan hänellä oli Kakskertaseuran 
historian työryhmä ja kirjatyöryhmä. 
Kirja ilmestyi vuonna 1995, samana 

vuonna kun Kakskertaseura vietti 
40-vuotisjuhliaan.  Kirjan yli 500 kuvassa 
esitellään noin 150 kohdetta. Kirja on 
varmasti tuttu useimmille kakskertalai-
sille.

Kakskerran rakennettu ympäristö on 
kahdenkymmenen vuoden aikana muut-
tunut melkoisesti. Uusia rakennuksia on 
rakennettu paljon, ja jotkut vanhat ra-
kennukset ovat menneet huonoon kun-
toon. Nyt on aika jatkaa Kakskerran ra-
kennusten ja rakennetun ympäristön 
kartoittamista ja inventointia. Tämä 
tehtävä on kirjattu myös Kaksertaseuran 
vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan.

Kakskerran rakennusperinnön vanhin 
osa on jo maakuntamuseon toimesta 
inventoitu. Inventotujen kohteiden tie-
dot on dokumentoitu selainpohjaiseen 
MIP-tietokantaan eli museon inventoin-
tiportaaliin, jota ylläpitää Varsinais-Suo-
men liitossa toimiva Lounais-Suomen 
alueellinen paikkatietoyhteistyöverkosto 
Lounaispaikka. Nyt pitäisi inventoida ne 
kohteet, joista tiedot vielä puuttuvat. 
Myös aiempaa tietokantaa voidaan vielä 
täydentää esimerkiksi valokuvaamalla, ja 
keräämällä tietoja ympäristöstä ja sen 
elämästä. Varsinais-Suomen Maakunta-
museo antaa tähän työhön asiantunte-
vaa ohjausta ja inventointia onkin syytä 
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tehdä yhteistyössä maakuntamuseon 
kanssa.

Kakskerran tarina

Kakskerran historiasta on kirjoitettu pa-
rin viime vuosikymmenen aikana kolme 
merkittävää kirjaa. Samana vuonna Rai-
mo Narjuksen kuvateoksen kanssa ilmes-
tyi Turun yliopiston Suomen historian 
laitoksen toimittamana Kakskerran pitä-
jänkirja Kakskerta: Saaret, ihmiset, vai-
heet. Kirja koostuu useista historiantut-
kijoiden kirjoittamista artikkeleista.  
Nämä kaksi kirjaa yhdistettiin niiden il-
mestyessä kaksiosaiseksi Kakskerta-kir-
jaksi.

Vuonna 2000 ilmestyi kirjailija Ritva 
Aholan kirja Tuhat juttua Kakskerrasta. 
Kirja perustuu laajoihin kakskertalaisten 
henkilöiden haastatteluihin, jotka doku-
mentoitiin ja joiden perusteella Ritva 
Ahola kirjoitti erinomaisen kirjansa. Kir-
jassa on runsaasti muistitietoa vuosilta 
1900-67.

Historiatoimikunnan tarkoituksena on 
jatkaa Kakskerran historian tallettamista 
ja kirjoittamista. Suunnitelmissa on pro-
jekti, jonka tavoitteena on kirjoittaa po-
pularisoitu, mieleenpainuva ja tiivistetty 
tarina, jossa kerrotaan Kakskerran ja sen 
asukkaiden vaiheista esihistoriasta aina 
tähän päivään. 

Muun muassa edellä mainituista teok-
sista poimitaan kiinnostavia tapahtumia, 
jotka kirjoitetaan ja kuvitetaan pieniksi 
tarinoiksi. Tarinat liitetään osaksi isompia 
historian tapahtumia. Lopulta tarinat 
kootaan yhteen ja näin saadaan yksi ver-
sio Kakskerran koko tarinasta. Tarina 
voidaan julkaista kirjasena ja / tai digi-
taalisesti esitettävänä versiona. Kaksker-
ran tarina-projektiin osallistuvat myös 
Paasikivi-Opistossa  graafista suunnitte-
lua, kuvataidetta ja kirjoittamista opiske-
levat opiskelijat, joilla on varmasti ideoi-
ta ja teknistä osaamista projektin toteut-
tamiseen.

Kakskertaseuran ja Paasikivi-Opiston 
yhteistyönä on jo toteutettukin Kaksker-
ran aakkoset-projekti. Kakskerran aakko-
siin voi tutustua seuran nettisivulla.

Historiatoimikuntaan kuuluvat Heikki 
Toimi pj,  Essi Hautala, Helena Lindström, 
Leif Kronberg,  Kaarin Kurri, Outi Tauriala-
Tolonen ja Virve Myllymäki. Toimikuntaa 
täydennetään tarpeen mukaan.

Toimikunta ottaa mielellään vastaan 
kakskerran historian tallentamiseen liit-
tyviä ideoita ja ehdotuksia. Aktiivisia 
toimijoita tarvitaan!

Kuva: Mirja Rakkolainen
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Pasi Uutto

Kalastustoimikunta

Pitkään nukuksissa ollut kalastustoi-
mikunta heräsi vihdoinkin henkiin – 
kiitos saariemme aktiivisten kala-
mies-Eemelien!

 Kakskertaseura järjesti kalastusillan 
yhdessä Airisto-Velkuan vesialueen isän-
nöitsijän Timo Saarisen kanssa, jossa 
Saarinen kertoi uudesta kalastuslaista 
sekä sen vaikutuksesta kalastukseen 
(esim. pyydysten merkintään). Paikalla 

oli todella ilahduttava määrä eli 39 hen-
kilöä, joista suurin osa oli kalastus-/osa-
kaskuntien edustajia. Aktiviteetista häm-
mästynyt Saarinen kertoi, että  vastaa-
vanlaisiin tilaisuuksiin yleensä ilmestyy 
vain kourallinen kalamiehiä ja -naisia!

Kalastustoimikunta – mikä ihmeen 
merkitys sillä on? No on toki! Sehän aut-
taa osakkaita kalastuksen pariin, kalas-
tuskuntien järjestäytymisessä osakas-
kunnaksi, yhtenäistää kalanistutuksia 
sekä valvontaa. Eli yhdessä toimiessam-
me saamme enemmän aikaiseksi.

Kalastustoimikunta alkaa kokoontua 
muutamien henkilöiden voimalla nyt 
keväästä lähtien. Toivottavasti haluat 
vaikuttaa kalastukseen Kakskerta – Sa-
tava  –alueella! 

Tartu luuriin! Ryhdy aktiiviseksi Itäme-
ri-faniksi sekä Kakskerran vesialueiden 
Kala-Kalleksi ja juttele toimikunnan pu-
heenjohtajan Pasi Uuton kanssa, 0500 
616814 tai pasi.uutto@pp.inet.fi. Kaks-
kerran kotisivuilla www.kakskerta.fi ker-
rotaan tulevaisuudessa lisää.

Tarinat kalasaaliista ovat (fiktiivisiä?) 
hykerryttäviä – kyynikko kutsuu niitä 
kalavaleiksi…

Kuva: Susanna Kalliomäki



               2X    TOUKOKUU 2013    21  

Ehdota nyt Kakskerta-Satavan 
alueelle omat nimikkokasvit

Turun kaupunginosien nimikkokasvit 
-hankkeen järjestävät Turkuseura, Turun 
Pientalojen Keskusjärjestö ja Turun kau-
punki yhteistyössä kaupunginosaseuro-
jen ja omakotiyhdistysten kanssa. Hanke 
on jatkoa Euroopan kulttuuripääkaupun-
kivuodelle 2011 Turussa.

Hankkeen tavoitteena on löytää jokai-
selle kaupunginosalle ominainen puu, 
pensas ja/tai perenna. Haettava kasvi voi 

liittyä esim. alueen historiaan, olla luon-
taisilta ominaisuuksiltaan alueen maise-
maa hallitseva, perinteisesti puutarhois-
sa kasvatettu jne.

Kakskertaseura ry:n Piha/ympäristö-
kilpailutoimikunta toimii nimikkokasvi-
hankkeen alueraatina Kakskerta- Satavan 
alueen osalta. Toimikunta tekee ehdo-
tukset hankkeen pääraadille. Toimikun-
nan puheenjohtajana toimii Juhani Man-

Kuva: Mirja Rakkolainen
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ner ja jäseninä Petra Hirvonen, Leif 
Kronberg, Jaakko Lindberg sekä Maria 
Pinjanainen. Ehdotuksesi voit toimittaa 
Juhani Mannerille sähköpostilla juhanik.
manner@gmail.com tai kertoa hänelle 
puhelimitse 0440 158 898. Myös muut 
toimikunnan jäsenet ottavat vastaa eh-
dotuksia.  

Ehdotukseen riittää suomenkielinen 
nimi, perustelut ja mahdollinen valoku-

Osallistu Turku 2013 Ympäristökilpailuun!  
Kakskertaseura ry osallistuu tänä vuonna koko kaupungin kattavaan ympäristökilpai-
luun, jonka järjestäjinä ovat Turkuseura, Turun Pientalojen Keskusjärjestö, Turun kau-
punki, Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ja Turun Yrittäjät.

Juuri sinä voit osallistua kilpailuun ehdottamalla koko Kakskertaseuran toimialueelta 
(Satava- Kakskerta, kaikkine lähisaarineen) hienoja kohteita, vetonauloja, jotka kelpai-
sivat koko kaupungin koho kohdiksi joko sellaisenaan taikka kehittämällä. Tällä kertaa 
kilpailussa lisäpisteitä saa kehittämisideasta ja sen toteuttamistavasta. Eli nyt etsitään 
ns. kätkettyjä aarteita, joita kehittämällä voidaan saada iloa kaikille. 

Kakskertaseuran Piha/ympäristökilpailutoimikunta toimii kilpailun alueraatina. Toi-
mikunnan puheenjohtajana toimii Juhani Manner ja jäseninä Petra Hirvonen, Leif Kron-
berg, Jaakko Lindberg sekä Maria Pinjanainen. Ehdotuksesi voit toimittaa Juhani Man-
nerille sähköpostilla juhanik.manner@gmail.com tai kertoa hänelle puhelimitse 0440 
158 898. Myös muut toimikunnan jäsenet ottavat vastaa ehdotuksia.  

Kilpailuesitykset jaetaan kahteen pääluokkaan:

Rakennettuympäristö: yksittäiset rakennukset ja rakennusosat, rakennelmat, muis-
tomerkit ja koriste-esineet, rakennusryhmät ja kyläkokonaisuudet, katunäkymät, torit 
ja aukiot, retkeily-, oleskelu-, leikki- ja tapaamispaikat, esim. ulkoilmakahviot

Luonnonympäristö ja puistot
puusto ja kasvisto, kivet ja kallioperä, vesistöt, vaikuttavat maisemakokonaisuudet, 

yksittäiset maiseman kohokohdat, hyvät näköalakohteet, muut omaleimaiset kohteet

Toimita ehdotuksesi viimeistään elokuun 2013 alkuun mennessä.

va. Jokaisesta kaupunginosasta voidaan 
valita 1-3 nimikkokasvia (maksimissaan 
yksi puu, yksi pensas, yksi perenna)

Toimita ehdotuksesi Kaskerta-Satavan 
nimikkokasveiksi viimeistään syyskuun 
2013 alkuun mennessä.
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Aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta 
sunnuntaina 21.4. kun partiolai-
set nikkaroivat Brinkhallissa hot-

dog -kärryjä. Näistä kärryistä tullaan 
myymään maailman parhaita ”kuumia 
koiria”. Superherkkujen kokkikoulun osa 
yksi oli myös sunnuntaina. Vain parhaat 
nakit ja sämpylät kelpaavat ja koko juttu 
kaikilla mausteilla! Tuote on todella ko-
keilemisen arvoinen. 

Kaikki tämän vuoden Kakskertapäivien 
ohjelmasuunnitelmat on tehty nuorten 

Outi Kauppi

Kakskertapäivien valmistelut  
täydessä vauhdissa!

aloitteesta ja heillä on myös melkoinen 
vastuu tilaisuuden onnistumisesta! 
Suunnittelutoimikuntaan kuuluvat tie-
tysti edelleen kaikki konkarit niistä yh-
distyksistä, jotka vuosittain ovat toteut-
taneet tätä saarten kesäistä tapahtu-
maa. Konkareilla on ollut varsin hauskaa 
kokouksissa, kun nuoret ovat perustel-
leet ohjelmaan liittyviä toiveitaan. Yhtä-
kään toivomusta ei ole kokonaan lytätty. 
Nyt kuuluu nuorten ääni ja selviää mitkä 
asiat ja harrastukset ovat heille tärkeitä 
ja miksi. Partiolippukunta Kakskerran 
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Kaksoispisteen johtajat ovat innolla mu-
kana ohjaamassa nuorten kasvamista 
vastuuseen. Tämä on loistava tilaisuus 
toteuttaa partio-ohjelmaa! 

Kakskertapäivillä tulee olemaan mel-
koinen joukko myös zombeja. Nämä 
zombit istuttivat sunnuntairetken aikana  

Perinteistä Kakskerta-päivää vietetään 
lauantaina 29.6.2013 klo 11-15

Brinkhallin kartanon ympäristössä

kukkasipuleita kartanon maille, puhdis-
tivat omenapuita sammaleesta, haravoi-
vat lehtiä ja polttivat roskia.

On ihanaa, että meillä on brinkhallin 
kartano kokoontumis- ja leiripaikkana, 
totesivat partiolaiset, joita myös brink-
hallin pikkuystäviksi kutsutaan!  

Tervetuloa luonnonkauniiseen maas-
toon, jossa voit tutustua kartanoon, 
kartanoa ympäröiviin alueisiin ja Kaks-
kerran metsäkirkkoon. 

Kakskertapäivän tämän vuoden oh-
jelma sopii kaikenikäisille, mutta eri-
tyistä huomiota on osoitettu lapsille ja 

nuorille. Päivään sisältyy Kakskerran kä-
räjät, josta osuudesta vastaa Kakskerta-
seura.  Viihteellisestä ohjelmasta vastaa-
vat juontajapari Brinkhallin Loordi ja 
kartanon ennustajarouva Elmeralda 
Perkins sekä laulavat klovnit Angelika & 
Sabriina. Päivän aikana tutustutaan saar-
ten vaiheisiin ja kehitykseen.

Ku
va

: M
irj

a 
Ra

kk
ol

ai
ne

n



               2X    TOUKOKUU 2013    25  

Kakskertapäivillä vieraana esiintyy voi-
mamies Ilkka Nummisto. Partiolaiset 
haastattelevat Ilkkaa.

Lasten, nuorten, lastenmielisten ja 
nuorekkaiden varttuneempien on mah-
dollista tutustua erilaisiin lajeihin.

Brinkhallin kartanon pohjoispuolella 
on mahdollista kokeilla kalliolle nouse-
mista ja laskeutumista köysiä käyttäen. 
Turku Airsoft Ry esittelee seuraa, lajia ja 
lajissa käytettäviä välineitä. Vieraat saa-
vat kokeilla muovikuula-aseita. Pohjoi-
sella rinteellä voi kokeilla ns. slackline-
tasapainoilua. 

Kartanon länsipuolella voi testata saa-
riston suurinta Angry Birds-ritsaa. Pisim-
mälle ammuttu kana voittaa palkinnon. 

Samalla alueella voi kokeilla perinteistä 
jousta ja ampua sillä.

Kakskertapäivillä tarjotaan makeaa ja 
suolaista syötävää sekä kylmää ja kuu-
maa juotavaa. Tämän vuoden erikoisuu-
tena on saariston maukkain ja terveellisin 
hot-dog  sekä vähäkalorinen muurikka-
lettu.

Brinkhallin alueella tutustut paikallis-
ten seurojen toimintaan  ja voit ostaa 
paikallisesti tuotettuja hyödykkeitä. 

Ohjelmassa on mukana myös paikka-
kunnan tarinoita, mäkiautoja, ennusta-
mista ym.

Alueella liikkuu zombeja, jotka löytä-
mällä voit osallistua arvontaan... 

Kuva: Mirja Rakkolainen
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Kakskertapäivät lauantaina 29.6. kello 
11-15 Brinkhallin kartanolla. Tarjoilu-
alue avautuu kello 11 ja virallinen 
ohjelma alkaa kello 12. Ohjelma koos-
tuu erilaisista toimintapisteistä, Kaks-
kertaseuran käräjäosuudesta, jossa 
haastattelussa Ilkka Nummisto, huo-
mionosoituksia: Vuoden Kakskertalai-
nen ja kunniapuheenjohtaja, musiik-
kiesityksiä. Juontajina toimivat tapah-
tumassa Kartanon Loordi ja ennusta-
jarouva Elmeralda Perkins. Kaksker-
taseuran pöydässä myynnissä Kaks-
kerta viirejä ja arpajaiset.

Seuraintalon tanssit lauantaina 29.6. klo 
20-01. Samppaantie 90, Satava. Kaksker-
tapäivän päätteeksi pistetään jalalla ko-
reasti Kakskerran tunnelmallisella seu-
raintalolla elävän musiikin tahdissa, 
tahdittajana Ola Mikola. Järjestäjä: Kaks-
kerran Nuorisoseura

Kesäillan hartaus sunnuntaina 30.6. klo 
17 Kakskerran kirkossa. Tilaisuuden jäl-
keen kirkon ja uusien kirkkotekstiilien 
esittely sekä kirkkokahvit. Järjestäjä: 
Martin seurakunta

 
Golfiin tutustumisilta kaikenikäisille 
maanantaina 1.7. klo 17-18.30 Harjat-
tulassa Golfin harjoitusalueella. Järjestä-
jä: Harjattula Golf & Country Club.

Tule mukaan Kakskerran 
kaupunginosaviikon 29.6 – 6.7.2013 
tapahtumiin! 

Koko perheen pallopeli-ilta tiistaina 2.7. 
klo 18-20 Kakskerran Seuraintalon nur-
mikentällä, Samppaantie 90, Satava. 
Tervetuloa tutustumaan Kakskerran Seu-
raintaloon kello 18. Seuraintalon histori-
asta kertoo Seppo Muurinen. Järjestäjä: 
Kakskerran Nuorisoseura

Kuvat: Mirja Rakkolainen
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Ihana iltapäivä Hennalassa keskiviikko-
na 3.7. klo 15-18, Hennalantie 10, Sata-
va. Hartaus ja kahvitarjoilu, jonka vapaa-
ehtoinen maksu ohjataan lähetystyön 
hyväksi. Mahdollisuus uimapukusau-
naan. Järjestäjä: Martin seurakunta

Kirpputori torstaina 4.7. klo 17-20  Kaks-
kertatalolla, Vapparintie 118, Kakskerta. 
Myynnissä leluja, kirjoja ja vaatteita. Voit 
myös kokeilla tikkupullan paistoa, nauttia 
olosta kahviossa ja tutustua monikäyttöi-
seen Kakskertataloon. Saarelaisilla on 
mahdollisuus varata oma myyntipöytä 
5e hintaan, 040 5677 946 / Outi Kauppi. 
Tapahtuma pidetään ulkona sään sallies-
sa.  Järjestäjä: Partiolippukunta Kaksker-
ran Kaksoispiste.

Löytäjän polku ja makkaranpaistoa per-
jantaina 5.7. klo 18-20 Heinänokan lei-
rikeskuksessa, Heinänokantie 66, Satava. 

Tervetuloa Löytäjän metsäpolulle. Opas-
tettu luontopolku kiertää Heinänokan 
maastossa, jonne on mahdollisuus pääs-
tä vain opastetulla kierroksella! Polun 
varrella on makkaranpaistopaikka. www.
heinanokka.fi. Kokoontuminen kello 18 
partiovenesatamassa.

Museotorpan myyjäiset & kasvinvaih-
totori lauantaina 6.7. klo 11-13 Salmen-
rannan Museotorpalla. Ainutlaatuinen 
tilaisuus tutustua Museotorpan aartei-
siin ja maisemiin. Leivonnaisia, esim. 
kotona leivottuja limppuja ja munkkeja, 
Kotiseutuyhdistyksen ja paikallisten tuot-
tajien tuotteita, ym. Lapsille Torpan pe-
rinteinen Satupuu. Muhkeat palkinnot 
rulettiarpajaisissa. Kasvinvaihtotori eli 
tuo kasvi ja vaihda tai osta eurolla. Viitoi-
tus Kakskerran koulun kuntopolulle, jos-
sa tehtäviä kaiken ikäisille. Järjestäjä: 
Kakskerran Kotiseutuyhdistys
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Kakskertaseurassa 
tapahtuu
Metalliromun keräys tiistaina 11.6. kel-
lo 9-19 Kakskertatalon parkkipaikalla. 
Keräykseen voi tuoda kaikkea metal-
liromua mm. vanhoja ruohonleikku-
reita, metallirunkoisia keinuja ja pe-
sukoneita. Kaikkien romujen pitää 
olla kuivattuja eli esim. ruohonleikku-
reissa ei saa olla bensaa eikä öljyjä! 
Keräykseen eivät kelpaa jääkaapit 
eivätkä muutkaan koneet, joissa on 
kylmälaitteita. Tehdään oma ympä-
ristöteko ja siivotaan turhat metalli-
romut pois!

Kirpputori lauantaina 20.7. kello 11-14 
Satavan kyläkaupalla. Mikäli haluat 
lahjoittaa Kakskertaseuralle tavaroita 
kirpputorilla myytäväksi, tuo ne kau-
palle lauantaina 20.7. kello 10-11. Jos 
haluat, voit tulla myymään omia ta-
varoitasi kirpputorille. Saavuthan 
paikalle kello 10. Mikäli Kakskertaseu-
ran kirpputoripöytään jää tavaraa, 
annamme ne hyväntekeväisyyteen. 
Lisätietoja tapahtumasta antaa Liisa 
Nummela 050-555 8628.

Missiotreffit merellä lauantaina 
31.8.2013 klo 13-16 Martinseurakun-
nan  ja Kakskertaseuran järjestämä 
vesibussiretki Hirvensalosta Järvis-
tensaareen ja takaisin. Kahvit meno-
matkalla, omat eväät voi nauttia Jär-
vistensaaressa. Retken hinta 5€/hlö, 
alle 6-vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittau-
tumiset 16.8. mennessä arkisin klo 
9-15 p. 02 2617 377
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Kuva: Mirja Rakkolainen
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Turun kaupunginhallitus päätti 4.3.2013 
käynnistää välittömästi Satava-Kakskerran 
osayleiskaavan laatimisen korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksen myötä kumoutu-
neen osayleiskaavan tilalle. Kaavan tavoittei-
den määrittäminen on käynnissä.   

Kakskertaseura on toimialueeltaan ja jä-
senmäärältään Turun suurin kaupunginosa-
seura. Seuran  toimialue kattaa koko kaavoi-
tettavan alueen. Kaavoittaja kuulee seuraam-
me osallisena Satava-Kakskerran osayleiskaa-
vaa laadittaessa. 

Yleiskaava on nimensä mukaisesti yleispiir-
teinen maankäyttösuunnitelma, jossa rat-
kaistaan minkä tyyppisiä rakennuksia, miten 
paljon, miten tiheästi rakennetaan ja minne 
rakennetaan. Myös rakentamattomaksi jä-
tettävät alueet määritetään yleiskaavassa. 
Kysymystä minne rakennetaan, tässä kyse-
lyssä ei esitetä.  Koska eripuolilla saaria asu-
vien vastausten lähtökohdat ovat epäyhte-
näiset, tämän tyyppinen kysely ei sovellu 
sellaisen kysymyksen selvittämiseen.  

Kysymykset on pyritty tekemään mahdol-
lisimman yksiselitteisiksi väitteinä tai teesei-
nä, joihin vastaaja voi määrittää oman suh-
tautumisensa. Joissakin kysymyksissä on 
pyritty esimerkillä tai lisäselityksellä täsmen-
tämään kysymykseen sisältyvää sanaa (esim. 
kysymys 5 ”tiivis”), jotta kaikki vastaajat 
mieltäisivät kysymykseen liittyvän mitoituk-

Kaavoituksen tavoitteita 
koskeva kysely

sen samantasoisena. Kyselyn tulostus tapah-
tuu matemaattisena mielipidejakaumana. 
Jotta kyselyllä olisi tilastollista merkitystä, 
tulisi vastauksia olla mahdollisimman monel-
ta. Siksi juuri sinun mielipiteesi on tärkeä. Ole 
siis aktiivinen, rasti sinun suhtautumisesi 
väittämiin, leikkaa kyselysivu irti ja palauta 
se lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Voit 
tuoda suoraan osoitteen postilaatikkoon 
taikka varustaa lomakkeen postimerkillä ja 
jättää sen postin kuljetettavaksi. Kyselyyn voit 
vastata myös nettisivullamme 
www.kakskertaseura.fi

Mikäli haluat antaa kaavoitukseen liittyvää 
vapaamuotoista palautetta, kyselylomak-
keen palautuspuolella on siihen tilaa. Kaks-
kertaseuran nettisivuilla on palautteen anta-
miseen kokonaan oma osionsa, johon pääset 
valikkopalkin kohdasta PALAUTE.

Tiivis omakotikortteli Hirvensalossa. Kuva Markku 
Kalliomäki
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1. Asukasmäärän lisäyksen tulee olla noin

2. Saarille pitäisi kaavoittaa vain omakotita-
loja, ei rivi- tai kerrostaloja

3. Uusien rakennuspaikkojen tonttien tulee 
olla kooltaan vähintään 2000 m2, jolloin 
rakennusten paikka tontilla voidaaan va-
lita luontoa säästävästi

4. Omakotitonttien tehokkuusluku tulee olla 
enintään 0,1 (vastaa esim. 2000-5000 
M2:n tonteilla rakennusoikeutta 200-500 
m2.) Jolloin tonteille on mahdollista jäädä 
myös luonnonvaraista aluetta

5. Tiiviit kaupunkimaiset omakotitalojen 
korttelit (kuten Hirvensalossa) eivät sovi 
saariston maisemaan, eikä niitä tule saa-
relle kaavoittaa lainkaan 

6. Kaavassa on varattava riittävän suuria 
yhtenäisiä metsä- ja peltoalueita talous- ja 
virkistyskäyttöön

7. Kulkuväylien vaatimustaso on pääväyliä 
lukuun ottamatta määritettävä katunor-
mien sijasta kyläteiden mukaisiksi niin, 
että teiden aluevaraukset ja rakennuskus-
tannukset ovat järkevässä suhteessa nii-
den käyttöön

8. Olemassa olevien vapaa-ajan asuntojen 
muuttaminen vakinaisiksi on oltava mah-
dollista, jos rakennuspaikan koko ja sijain-
ti täyttävät vakinaiselta asunnolta edelly-
tettävän rakennuspaikan vaatimukset

500 1000  1500  2000 3000 

täysin 
samaa
mieltä

osittain
samaa
mieltä

en tunne
asiaa

osittain
erimieltä

täysin
erimieltä

[    ] [    ] [    ] [    ] [    ]

[    ] [    ] [    ] [    ] [    ]

[    ] [    ] [    ] [    ] [    ]

[    ] [    ] [    ] [    ] [    ]

[    ] [    ] [    ] [    ] [    ]

[    ] [    ] [    ] [    ] [    ]

[    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
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Kakskertaseura ry 
c/o Markku Kalliomäki

Seiskarinkatu 7 A

20900 TURKU

muista 

postimerkki tai 

tuo suoraan 

postilaatikkoon 

osoitteeseen:

Taita ja teippaa tai niittaa.

Tilaa vapaamuotoiselle palautteelle
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Kakskerta-Satava vesiosuuskunta 
on 25.3.2013 hakenut Turun kau-
pungilta toiminta-alueen vahvis-

tamista. Toiminta-alue käsittää pääosin 
100 m vyöhykkeen rakennetun runkolin-
jan ja sen haaralinjojen molemmin puo-
lin sekä myös laajennussuunnitelmissa 
olevat vyöhykettä täydentävät alueet. 
Toiminta-alueen ulkopuolelle on jätetty 
alueita, joissa maasto on kallioinen.

Vesiosuuskunta on saarten alueella 
ainoa vesihuoltolain mukainen vesi-
huoltolaitos, jonka alueella kiinteistöt 
ovat viemäriverkoston piirissä. Esite-
tyllä toiminta-alueella vesiosuuskun-
ta katsoo pystyvänsä jatkossakin 
huolehtimaan viemäriverkostosta 
lain edellyttämällä tavalla ja siten, 
että liittymiskustannus kiinteistöille 
on kohtuullinen.

Toiminta-alueen määrittämisellä 
pyritään siihen, että sillä sijaitseville 
kiinteistöille tulee liittymisvelvolli-
suus viemäriverkostoon. Määritetyllä 
alueella on n. 330 asuinkiinteistöä ja 
n. 270 loma-asuntoa, joista suuri osa 
on varustetasoltaan omakotiasumista 
vastaavia. Viemäriverkostoon ei pyri-
tä liittämään loma-asuntoja, joissa 
vedenkäyttö on määrältään vähäistä.

Jarkko Koskinen

Kakskerta-Satava 
vesiosuuskunnan toiminta-alue

Edellä esitetyistä lähtökohdista Tu-
run kaupunki tulee päättämään toi-
minta-alueen vahvistamisesta. Edelli-
sellä kerralla kaupunginvaltuusto ei 
vahvistanut osuuskunnalle toiminta-
aluetta. Mikäli päätös tulee olemaan 
toisenlainen, kaupunki saa ratkaista-
vakseen joukon vapautushakemuksia 
viemäriin liittymisestä. Oletettavaa 
on, että jätevesiasiansa hyväksyttäväl-
lä tavalla järjestäneet kiinteistöt saa-
vat hakemuksesta vähintäänkin riittä-
vän pitkän siirtymäajan liittymiselle, 
elleivät peräti vapautusta siitä. Asian 
käsittely kaupungin elimissä on vasta 
aluillaan ja pelisäännöt tuleville rat-
kaisuille ovat vielä määrittelemättä.

Kakskertaseura tulee seuraamaan 
asian käsittelyä ja ottamaan siihen 
kantaa omista lähtökohdistaan. Ker-
romme hankkeen etenemisestä koti-
sivujemme välityksellä.

Kuva: Jarkko Koskinen
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www.hirvensalonapteekki.�

HIRVENSALON APTEEKKI

AVOINNA:
MA-PE  9-19
LA    9-15

HEINÄKUUSSA MA-PE 9-17, LA 9-13

PITKÄPELLONKATU 2, 20900 TURKU
PUH. 02-284 4666

SINUSTA HUOLEHTIEN!

Muistathan, että kanta-asiakkaaksi liittyminen kannattaa.
Tule kysymään lisää apteekista!



Linnankatu 37b Turku
Martin- ja Myllysillan välissä - puh. 040 761 8484

Avoinna:
ma/ti/ke/pe 10 - 17, to 10 - 18, la 10 - 14

13.5. - 31.8. arkisin 10 - 18, lauantaisin 10 - 14

Myös nettikauppa: www.oceanspirit.�

“Se merikauppa”

Vanha Hirvensalontie 2
20810 Turku

050 331 4455(Birgit)



TASAPAINOITETTUA RAAKARUOKAA
–NATURES:MENU-KUUTIOT JA -ANNOSPALAT

MUSTI JA MIRRI KUPITTAA • Kurjenmäenkatu 3, Turku 
puh. 040 869 0026 • 0400 99 0606/kauppias Johanna

MUSTI JA MIRRI KAARINA •  Hovirinnantie 5, Kaarina
Puh. 0400 339 771 • 0400 99 0606/kauppias Johanna

avoinna: ark. 10–19, la 10–16 • www.mustijamirri.fi

Natures:menu-täysravintopakasteet tekevät koiran luonnollisesta ruokinnasta 
mutkatonta ja turvallista, sillä ruokiin on lisätty lemmikkisi tarvitsemat vitamiinit 
ja kivennäisaineet. Natures:menu-pakasteet eivät sisällä kemiallisia säilöntä- tai 
väriaineita. 

Sopivaan kokoon pakastetut Natures:menukuutiot
ja -annospalat on helppo annostella oikein myös 
pienelle koiralle.

Natures:menu-kuutiot 1 kg

4,90 € (4,90 €/kg)

Natures:menu-annospalat 300 g

1,49 € (4,97 €/kg)

pienelle koiralle.
ja -annospalat on helppo annostella oikein myös 

Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin. 

Alennus ei koske trimmauskoneita.

Kuponki on voimassa 30.6.13 asti.

TÄLLÄ KUPONGILLA VALITSEMASI TARVIKE 

MUSTI JA MIRRI KUPITTAAN TAI KAARINAN 

MYYMÄLÄSTÄ

-15%
Yksi tarvike / talous



 

  

Harjattula Golf klubiravintola 
avoinna kaikille kesän 2013 

 

Myös ravintola Wanha Talli terasseineen 
palvelee asiakkaita koko kesän ajan. 

Tervetuloa! 

 Harjattulan Kartano Oy , klubi 0207488677, Wanha Talli 0207488676
  

 
 

 

ennakkomaksulla ja 

etukäteisvarauksella

netistä
www.plus.�

2929
OLEMME

PAIKALLINEN YRITYS

PIHATALKKARI
T;mi Ismo Kaskimäki 

Suoritan Kakskerta / Satava – alueella 
”pihatalkkari” – töitä. 

Huom, talonmiespalvelumaksuista saa
tehdä kotitalousvähennyksen verotuksessa!

Esim. pihasiivoukset, nurmikon leikkuut , 
polttopuut, pihakalusteiden huollot , 
lumityöt, ikkunoiden pesut ja vaikka

asioilla käynnit !

Palveluksessanne 
Ismo Kaskimäki

puh: 0400-520181
ismo.kaskimaki@gmail.com

Taksipalvelun saat edelleen 
samasta numerosta!



Puuvaja Oy
Krossin yritysalue

Hallimestarinkatu 1, Kaarina
Puhelin (02) 536 9200

myynti@puuvaja.fi 
www.puuvaja.fi 

Sunnittelu • Valmistus • Asennus
PUUVAJA OY

Paikallinen valmistaja Kaarinassa vuodesta 1981.

Myös erikoismittaiset kalusteet joustavasti ja nopealla toimi-
tusajalla omasta tuotannosta. Maksuton suunnittelupalvelu.

Keittiöt • Kylppärit • Komerot • Liukuovet

Tervetuloa
tutustumaan

kattavaan
valikoimaamme!
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Nakolinnan Rauta Oy 
Ilmarisenkatu 3, Itäharjun teollisuusalue Turku

KAKSKERTASEURA RY:N  HALLITUS 2010

 
MIRJA KOIVUNALHO, puheenjohtaja koti    258 8376   fax   258 8872
Laaksluomantie 8  työ     238 1070 
20960 Turku    gsm   040 579 4322  
   email mirja.koivunalho@kolumbus.fi
   
TINA MÄKELÄ, varapuheenjohtaja koti    258 8581   gsm  040 747 0135
Kakskerrankirkkotie 14  fax     258 8540 
20960 Turku   email tina.makela@pp.inet.fi

JARKKO KOSKINEN  
Peltolantie 6 D 124  
20720 Turku   email jakos@utu.fi

SARI LAAKSO   koti    258 8488
Kollimetsäntie   gsm   050 382 8885
20960 Turku   email sari.laakso@pp2.inet.fi

PIRJO LAAKSO-SALMI
Vapparintie 125   gsm    0400 707 199
20960 Turku   email   pirjo.laakso-salmi@pp.inet.fi

JAANA MAJATIE  koti    258 8900
Höyttistenrannantie 23  gsm   045 673 3939
20960  Turku   email jaana.majatie@kakskertaseura.fi

SEPPO MUURINEN  koti    258 7805
Monnoistentie 5   gsm   0400 763 822
20960 Turku   email  seppo.muurinen@pp1.inet.fi

LIISA NUMMELA  gsm   050 555 8628
Korterannantie 55  email liisa.nummela@pp1.inet.fi
20960 Turku

JARMO SUOMINEN  koti    239 5050 
Eristäjänmutka 9a  gsm   0400 527 703  
20320 Turku   email jarmo.suominen@pp3.inet.fi 

HANNU TENHO  työ    258 8600 
Apajantie 24   gsm   040 7289 186  
2096 Turku   email ark.tenho@pp.inet.fi
 
HEIKKI TOIMI   koti    253 9030   gsm  040 706 1762
Tiilitehtaankatu 19  työ     020 748 8607  keskus  020 748 8600
20360 Turku          email heikki.toimi@harjattula.fi  
           

ark. 7-21, la 7-18, su 12-18
0400		140	870

VUOSIJUHLAT, SUKUJUHLAT, KOKOUKSET, MAJOITUKSET.
RANTASAUNAT ja UUTUUTENA UIMAHALLI KAHDELLA 

SAUNALLA LÄMPIÄVÄT KOKO TALVEN.
        TERVETULOA !

                  Ps. tervetuloa Tapanintansseihin 26.12.klo 20.00 Tallin Vintille !
                   tanssimusiikista vastaa Tauno Huhtalla Band.(ei pääsymaksua)
                      A oikeudet.

WWW.HARJATTULA.FI

VUOSIJUHLAT, SUKUJUHLAT, KOKOUKSET, MAJOITUKSET.
RANTASAUNAT ja UUTUUTENA UIMAHALLI KAHDELLA 
SAUNALLA LÄMPIÄVÄT KOKO TALVEN. TERVETULOA!

Ps. Tervetuloa Tapanintansseihin 26.12. klo 20.00  Tallin Vintille!
Tanssimusiikista vastaa Tauno Huhtalla Band (ei pääsymaksua)

A oikeudet

WWW.HARJATTULA.FI

Uudet liikuntalajit: Vesijumppa, bailatino, lisätiedot: 
www.kakskertaseura.fi
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KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSPALVELU 
MIKKO LEHTO OY 
www.mikkolehto.fi 
p. 040 522 6346 
 
Alueellinen rakennusliike: 
-uudisrakentaminen 
-saaristorakentaminen 
-korjausrakentaminen 
 

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSPALVELU 
MIKKO LEHTO OY 
www.mikkolehto.fi 
p. 040 522 6346 
 
Alueellinen rakennusliike: 
-uudisrakentaminen 
-saaristorakentaminen 
-korjausrakentaminen 
 

KOLLINTIE 101
20960 TURKU
040 8288364

sami.lindholm@pp.inet.fi
www.sahkoasennuslindholm.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU,
URAKOINTI,TARVIKEMYYNTI JA 

TARKASTUKSET

SÄHKÖASENNUS
S . LINDHOLM OY



KAKSKERRAN NUORISOSEURA ESITTÄÄ 
 

 
KARI HOTAKAISEN 

PUNAHUKKA 

Komedia aikuisille 

Ohjaaja Jaakko Loukkola 

SU 26.5. / TI 28.5. 
KE 29.5. / SU 2.6. / TI 4.6.  
KE 5.6. / TO 6.6.
Esitykset alkavat klo 19 
 
Kakskerran Seuraintalo,  
Samppaantie 90 
 
Varaukset p. 044 953 9169 /               
kakskerranteatteri@gmail.com  

Liput: 15 /12 eur 
 

Esitysoikeudet: Nordic Drama Corner 
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Kakskerran Hirvilampi
vuokrattavissa kaksi tilaa päärakennus ja alhaalla paviljonki

Vapparintie 692, 20960 Turku
Puh. +358 400 788 154, www.hirvilampi.fi
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2X - Lehden toimitus

Julkaisija: Kakskertaseura ry 

Päätoimittaja: Markku Kalliomäki 
markku.kalliomaki@ppm.inet.fi
0400 508 951

Toimitussihteeri: Jarkko Koskinen
jarkos@utu.fi
0400 822 855

Ilmoitusmyynti: Heikki Uusi-Jaakkola
heikki.uusi-jaakkola@huj.fi
040 5409600

Taitto ja ulkoasu: Malla Avenius / Painola

Painopaikka: Painotalo Painola
T. Nieminen Oy

               2X    joulukuu 2011    45  

LIITYN JÄSENEKSI

Nimi

Osoite

Postinumero- ja toimipaikka

Puh. koti       työ     kesä                        muu

Sähköpostiosoite

Perheen lisäjäsenet

Jos olet kesäasukas, missä saaressa asut?

Seuran varsinaisiksi jäseniksi pääsee toimialueellamme joko vakinaisesti tai osan vuotta 
asuva tai työskentelevä henkilö tai muutkin seuran tarkoitusperät hyväksyvät henkilöt, 
jotka seuran hallitus hyväksyy.

Jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa perheen pääjäseneltä ja muilta jäseniltä 4 euroa/jäsen. 
Kannatusjäsenmaksu on 85 euroa. Jäsenetuna tulet saamaan 2X -lehden. Postitamme 
myös säännöllisesti jäsentiedotteita informoidaksemme jäseniämme ajankohtaisista 
asioista.

Olemme yhdistyksenä Turun Pientalojen Keskusjärjestön ry:n (TPK:n) jäsenyhdistys, jonka 
neuvottelemat jäsenedut kuuluvat myös Kakskertaseuran jäsenille. TPK on neuvotellut 
mm. sähkösopimuksen Turku Energian kanssa. Sähkösopimuslomakkeita saa tilata halli-
tuksen jäseneltä, email: Liisa Nummelalta liisa.nummela@pp1.inet.fi (sopimus edellyttää 
jäsenmaksun suorittamista).

Ilmoittaudu jäseneksi täyttämällä alla oleva lomake. Lomakkeen voit lähettää hallituksen 
jäsenille tai jättää Satavan kyläkaupan ulkoseinässä olevan Kakskertaseuran postilaatik-
koon. Myös kotisivuillamme www.kakskertaseura.fi voit liittyä jäseneksi.

Nyt Kakskertaseuran jäseneksi!

Ilmoitushinnat ja ilmoitusten koko (mm)

1/1 takakansi väri  300 € 148 x 118 + 3 mm leikkuuvarat

1/1 sisäsivu väri  250 € 148 x 210 + leikkuuvarat tai 138 x 199

1/1 sisäsivu musta  200 € kuten yllä

1/2 sisäsivu väri  150 € vaaka: 148 x 103 + leikkuuvarat tai 138 x 97
  pysty: 72 x 210 + leikkuuvarat tai 68 x 199

1/2 sisäsivu musta  120 € kuten yllä

1/4 sisäsivu väri  100 € pysty: 68 x 97 tai vaaka: 138 x 46

1/4 sisäsivu musta   60 € kuten yllä
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LIITYN JÄSENEKSI

Nimi

Osoite

Postinumero- ja toimipaikka

Puh. koti       työ     kesä                        muu
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myös säännöllisesti jäsentiedotteita informoidaksemme jäseniämme ajankohtaisista 
asioista.

Olemme yhdistyksenä Turun Pientalojen Keskusjärjestön ry:n (TPK:n) jäsenyhdistys, jonka 
neuvottelemat jäsenedut kuuluvat myös Kakskertaseuran jäsenille. TPK on neuvotellut 
mm. sähkösopimuksen Turku Energian kanssa. Sähkösopimuslomakkeita saa tilata halli-
tuksen jäseneltä, email: Liisa Nummelalta liisa.nummela@pp1.inet.fi (sopimus edellyttää 
jäsenmaksun suorittamista).

Ilmoittaudu jäseneksi täyttämällä alla oleva lomake. Lomakkeen voit lähettää hallituksen 
jäsenille tai jättää Satavan kyläkaupan ulkoseinässä olevan Kakskertaseuran postilaatik-
koon. Myös kotisivuillamme www.kakskertaseura.fi voit liittyä jäseneksi.

Nyt Kakskertaseuran jäseneksi!Liity nyt jäseneksi
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee toimialueellamme joko vakinaisesti tai osan vuotta 
asuva tai työskentelevä henkilö tai muukin seuran tarkoitusperät hyväksyvä henkilö, jonka 
seuran hallitus hyväksyy.

Samassa taloudessa voi olla vähintään yhden pääjäsenen lisäksi haluttu määrä sivujäseniä. 
Seuran jäsenkirjeet ja kokouskutsut sekä 2X-lehti postitetaan pääjäsenelle. Sivujäsenet ovat 
pääjäsenten tavoin seuran täysivaltaisina jäseninä oikeutettuja osallistumaan seuran toi-
mintaan ja päätöksentekoon vuosikokouksessa ja toimielimissä. Tälle vuodelle vahvistetut 
jäsenmaksut ovat pääjäsenelle 20 € ja sivujäsenelle 4 €.

Kakskertaseuran kotisivut ovat osoitteessa www.kakskertaseura.fi . Sieltä löydät muun ohel-
la seuran uutiset, tiedot tapahtumista, seuran säännöt sekä tiedot hallituksesta ja toimi-
kunnista. 

Seuran jäsenenä saat TPK: jäsenkortin ja sinulla on mahdollisuus solmia Turku Energian 
kanssa sähkösopimus TPK:n neuvottelemaan jäsenhintaan sekä saada alennusta TPK:n yh-
teistyökumppaneiden liikkeissä asioidessa. Turku Energian sopimukseen liittyvät asiakirjat 
saat halutessasi hallituksen jäseneltä Liisa Nummelalta, liisa.nummela@pp1.inet.fi tai pu-
helimitse 050 555 8628. Hän lähettää sopimuslomakkeen postitse.

Sähköpostilla lähetämme jäsenille tiedotteita, joten on tärkeää, että ilmoitat seuralle säh-
köpostiosoitteesi.

Jäsenrekisterin tietoja käytetään vain seuran jäsenpostituksiin sekä sähköiseen tiedottami-
seen.
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Kakskeraseura ry
Kakskertaseura ry c/o Markku Kalliomäki
Seiskarinkatu 7 A, 20900 Turku
kakskertaseura@kakskertaseura.fi

Kakskertaseuran hallitus 2013
Markku Kalliomäki, Puheenjohtaja 
Seiskarinkatu 7 A, 20900 Turku
markku.kalliomaki@ppm.inet.fi
0400 508 951

Seppo Muurinen, Varapuheenjohtaja
Monnoistentie 5, 20960 Turku
muurinens@gmail.com
258 7805, 0400 763 822

Jarkko Koskinen, Sihteeri, Rahastonhoitaja
Peltolantie 6 D 124, 20720 Turku
jarkos@utu.fi
0400 822 855

Essi Hautala
essi.hautala@utu.fi
044 7211 228

Piia Kramsu
piia.kramsu@pp.inet.fi
040 779 1069

Liisa Nummela
liisa.nummela@pp1.inet.fi
050 555 8628

Maria Pinjanainen
maria.pinjanainen@gmail.com
044 377 2997

Minna Saukkonen
minna.saukkonen@haaga-helia.fi
040 578 2046

Heikki Uusi-Jaakkola
heikki.uusi-jaakkola@huj.fi
040 540 9600

Raimo Västinsalo
raimo.vastinsalo@gmail.com
044 3377 541



Kuva: Mirja Rakkolainen




